
Benátky podeváté: Show must go on
1
 Z obsahu: 

Déšť smývá barvu z plakátů na staré zdi,2 

dokud tam ještě visí, protože nové akce střídají 

staré a z letošních Hanáckých Benátek zbývá 

jen vzpomínka. Ovšem vzpomínka obsažená  

v myslích přinejmenším sedmi tisíc lidí, kteří 

druhou červnovou sobotu kočovali ulicí a 

náměstím, asi za štěstím, či neštěstím.3  

A mnohdy také se štěstím po svém boku, pro-

tože tolik zamilovaných dvojic jako při celo-

městských slavnostech na litovelském náměstí 

sotvakdy uvidíte. Nepřekvapí tedy, že když 

Divokej Bill vykřikl z pódia název své písně 

Lásko!, ozvalo se z davu Tady! Jinak ovšem 

jediné, co si posluchači mohli v přívalu muzi-

ky sdělit, bylo: Špatně tě slyším. Cože?4 Snad 

jen dvěma holčičkám zaujatě konverzujícím 

na zemi uprostřed davu nijak nepřekáželo, že 

zpívají si rock a zpívají si roll.5 To jiné ma-

minky odváděly své ratolesti uvázané na šňůře 

od balonku do nedalekého parku, aby zde  

s pusou dokořán sledovaly pohádkové kejkle 

Kostěje nesmrtelného v rukou herců divadla 

Studna - avšak v něžném Novgorodu to tak 

chodí, jde jen o zvyk, Vaše Blahorodí.6 I když 

připusťme, že Kostěj není ničím v porovnání  

s šermíři ze skupiny Bellators, kteří dobře 

vědí, co to je takovej pocit, jako je bodnutí 

nože7 a že nejkratší cesta do srdce chlapa vede 

mezi žebrama.8 Nejspíš byli mezi účastníky i 

takoví, kteří si mohli pohvizdovat: Žiju si jako 

v pohádce, když nechci, nejdu do práce.9 To 

každopádně neplatí pro učitele a žáky z Jung-

manky, kteří ve svém volném čase s dětmi 

zdobili perníčky, vyráběli traváky z pilin nebo 

barvili sluníčka z keramické hlíny. Nezaháleli 

ovšem ani stánkaři, nabízející nejrůznější zbo-

ží, od šperků z korálků a velejemných zvíře-

cích polštářků až po pouťové cukroví, a třeba-

že se při bližším pohledu ukázalo, že je jeden 

veselej a druhej je smutnej,10 toho dne bezpo-

chyby vydělali ti i oni. „Samá voda, samá 

voda, je to samá voda,“11 křičel ten, kdo pře-

hlédl všudypřítomné prodavače piva a kofoly a 

zamířil rovnou ke stánku s hanáckou kyselkou. 

To však pramálo zajímalo publikum před pó-

diem na náměstí, které ví, že když ti trubač 

trubky tříbí cit, snadné je žít.12 K jeho štěstí 

jsou s ním interpreti zajedno v tom, že zpívat 

naživo je vkusné a nejsou to žádné playbacko-

vé trosky,13 takže atmosféra byla už od prvního 

vystoupení charizmatického Tomáše Kluse 

výtečná a taková zůstala, i když se na pódiu 

nacházeli dynamičtí Cigánski diabli, Věra 

Špinarová stále plná energie, Mig 21 (stále 

jednou nohou mimo realitu), drsní hoši, kteří 

si říkají Divokej Bill, vtipálci ze skupiny Sto 

zvířat nebo závěrečná Queenmania, která roz-

tancovala většinu přihlížejících a jejíž 49letý 

zpěvák je dle vlastních slov nejstarší žijící 

Freddie Mercury. V přestávkách mezi pěvec-

kými vystoupeními bavili diváky tanečníci, ale 

protože žádná z mažoretek, latinskoameric-

kých tanečnic ani členek folklorního souboru 

Hanačka nevykřikla: Nic než boogie, boogie 

woogie, netančím!14, obešel se program beze 

změn. Odpoledne poskytlo příležitost k setkání 

s obry na chůdách, kteří mohli bez nadsázky 

tvrdit: Jsem rovnej jako věž v Pise, jen trochu 

od krve, poprvé představit se fakt nejdu popr-

vé.15 Komu bylo v davu těsno, šel se podívat 

na dvě lodě na vodě, při velkém štěstí i na dvě 

ryby pod hladinou,16 nebo se rovnou svezl na 

pramici po Nečízu. Kdo naopak potřeboval 

nadhled, mohl vystoupat na radniční věž, kde, 

opřen o zábradlí, se zamýšlel nad tím, proč na 

vyhlídkový věži stojí s rozumem v koncích.17 

Každopádně se ti, co neodpadli před půlnocí, 

sešli u rybníka před gymnáziem a tichýma 

očima pozorovali kresby ohňostroje na temné 

obloze. A nakonec… Až rozpustím dým a  

k tomu skončí další den, tak půjdem,18 pomys-

leli si. A šli. 

Nad ránem si unavení pořadatelé zcela po 

zásluze mohli říct We are the champions!19   HK 
 

Pozornému čtenáři jistě neunikly pasáže 

vyznačené kurzívou a vnímavý účastník Bená-

tek určitě ví, z písní kterých účinkujících inter-

pretů citáty pocházejí. Ti ostatní nechť vyhle-

dají řešení na straně 2. 
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Městská televize - vysílání v červenci  

a srpnu 2011  

premiéra:  středa  29. 6. v 18.45 hod.  

reprízy: denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 

Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce, tak jako v 

minulých letech, INFOkanál kromě premiérového vysílání dne 29. 6. 

nebude vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze ob-

měňovat vysílání informačního programu UPC EXPRESS. S průře-

zem hlavními prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prvním premi-

érovém poprázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 7. září 

v 18.45 hod. 

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se 

vysílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 

467. Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních ak-

cích, událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit pro-

střednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonic-

ky či písemně na MěÚ Litovel tel.č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-

mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz. 
 
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným i nepravidel-

ným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách na 

shledanou na obvyklém kanále v obvyklých časech. 

Kolektiv tvůrců INFOkanálu 

Dotace pro region 

Z rozpočtu Olomouckého kraje získalo 

město Litovel příspěvek ve výši 40 000 Kč 

na pořízení, rekonstrukci či opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 

na rok 2011. Tato částka bude využita k částečnému financování náku-

pu přetlakového dýchacího přístroje pro JSDH Tři Dvory, jehož celko-

vá hodnota činí 80 000 Kč. 

Částkou 40 700 Kč přispěje Olomoucký kraj na opravu božích muk 

na Pindě, která probíhá v rámci programu Obnova staveb drobné archi-

tektury místního významu v Olomouckém kraji. Dokončení opravy je 

naplánováno na září. 

V rámci tohoto dotačního programu již poskytl Olomoucký kraj 

dotaci také v roce 2010 na akci „Obnova kříže ve Vísce“ ve výši 50 

000 Kč. Program je určen především na úhradu nákladů zabezpečují-

cích uchování souhrnné památkové hodnoty památek, které ve vztahu 

k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Z obdobného 

programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ byla 

podpořena v roce 2009 akce „Restaurování kamenného kříže Litovel 

– Unčovice“ částkou 70 000 Kč.      Marek Kučera 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce června 2011 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 

těchto událostí: 

V noci z 1. na 2. června 2011 dosud neznámý pachatel odcizil v Lito-

vli na ul. Karla Sedláka osobní motorové vozidlo. 

Dne 2. června 2011 v odpoledních hodinách dosud neznámý pachatel 

nezjištěným způsobem vnikl do vnitřních prostor panelového domu na 

ul. Karla Sedláka v Litovli, kde následně rozlomil cylindrickou vložku 

FAB dveří vedoucích do kolárky a odcizil odtud dvě jízdní kola. 

Dne 3. června 2011 v dopoledních hodinách odcizil dosud neznámý 

pachatel peněženku s finanční hotovostí a doklady z neuzamčeného 

vozidla u hřbitova v Litovli. 

V noci ze 6. na 7. Června 2011 v Litovli na ul. B. Němcové odcizil 

dosud neznámý pachatel po předchozím rozbití levého zadního okénka 

vozidla autorádio. 

Dne 14. června 2011 ve 13.55 hod. nalezla V. Ř. finanční hotovost 

ve výši 30 tisíc Kč, která se nacházela v bankomatu na ul. 1. máje  

v Litovli.               Policie ČR 

Pokud se mezi čtenáři našel někdo, kdo dokázal odhalit interpreta 

všech citovaných písní, klobouk dolů. Řešení pro všechny ostatní: 

   1 Queen: The show must go on 

       (Šou musí pokračovat) 
   2 Tomáš Klus: Neklid 
   3 Mig 21: Slepic pírka 
   4 Divokej Bill: Pocity 
   5 Věra Špinarová: To máme  

          mládeţ 
   6 Sto zvířat: Novgorod 
   7 Divokej Bill: Pocity 
   8 Sto zvířat: Nejkratší cesta 
   9 Divokej Bill: Čmelák 
10 Divokej Bill: Pocity 

11 Divokej Bill: Znamení 
12 Mig 21: Snadné je ţít 
13 Tomáš Klus: Ať slunce pálí 

              do písku 
14 Věra Špinarová: Já mám ráda  

                    boogie 
15 Sto zvířat: Poprvé 
16 Tomáš Klus: Dopis 
17 Tomáš Klus: Dopis 
18 Tomáš Klus: Aţ … 
19 Queen: We are the champions 

        (Jsme vítězové) 

Prázdninová nebezpečí 

Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování, 

rozdělávání ohňů v přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami 

mohou nepříjemně zkomplikovat dny volna. Abychom se mohli v kli-

du těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo 

škodám na majetku 
 

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  

 Vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevře-

ným ohněm, případně aby nekouřily. 

 Při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny 

spotřebiče. 

 Nepřeceňujte své síly a nepouštějte se na nebezpečná místa 

(průzkum opuštěných štol, skal, lezení na komíny apod.). 

 Při koupání neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo 

zda se pod hladinou neukrývají kameny či jiné předměty. 

 Pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště a 

rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. 

 Při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky. 

 Pokud se chystáte do lesa, nikdy v něm nekuřte ani nerozdělávejte 

oheň. 

 Při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale 

ne pod osamocený strom. 

 Pokud se přes veškerou opatrnost situace vymkne vaší kontrole, 

volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150, nebo 112. 
 

Více informací najdete na:  

www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/ 
 

   Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Hasiči informují 

Rozbitou výlohu prodejny na ul. 1. máje (v tzv. skleníku) v Litovli 

řešila městská policie ve čtvrtek 23. června v ranních hodinách. Z výlo-

hy se pravděpodobně nic neztratilo, jak vidíte na fotografii, jsou tady 

vystaveny hračky. Ţe by někdo tak nutně postrádal svého medvídka  

z dětství? Rozhodně nešlo o loupeţný úmysl, ale o projev vandalství. 

Škoda na majetku přesáhne 5 tisíc korun, jde tedy o trestný čin a 

případ bude městská policie předávat Policii ČR, obvodnímu oddělení 

v Litovli.              J.M. 

Řešení z první strany 

mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


7. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel dne 26. května 2011 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 

 smlouvu o poskytnutí dotace z 

Regionálního operačního progra-

mu regionu soudržnosti Střední 

Morava na projekt „Bezpečná 

Litovel – vybudování nových cy-

klostezek“ v max. výši 5.784.919 

Kč a pověřuje starostu města 

jejím podpisem 

 závěrečný účet Města Litovel za 

rok 2010, a to bez výhrad 

 2. rozpočtové změny pro rok 

2011 dle předloženého návrhu. 

 

13. schůze Rady města Litovel 

se konala dne 1. června 2011 
 
Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 konání veřejnosti přístupných 

akcí, hasičských cvičení s živou 

hudbou, ve dnech 30. 7. a 3. 9. 

2011, vždy od 20.00 do 02.00 

hodin v areálu Pinda v Savíně, 

pořadatel SDH Savín 

 uzavření Dohody o bezúplatném 

užívání nebytových prostor a o 

finanční podpoře a Smlouvy o 

nájmu nebytových prostor, uzaví-

rané mezi Městem Litovel a TJ 

SOKOL Litovel. 

 zveřejnění záměru města - od-

prodej herního prvku - lavicové 

houpačky z  dětského hřiště na 

Rybníčku, za nejnižší nabídkovou 

cenu 2.000 Kč. Herní prvek je 

možné použít pouze v soukromém 

sektoru!  

 pronájem části pozemku, parc.č. 

50/1, zahrada, v k.ú. Chořelice, 

takto: a) díl č. 2 o výměře 121 m2, 

paní E. R. z Chořelic 

b) díl č. 6 o výměře 102 m2 man-

želům J. a N. V. z Chořelic. 

Nájemní smlouva bude uzavřena 

na dobu neurčitou. Cena za proná-

jem bude činit 2 Kč/m2/rok za 

účelem zřízení zeleninové zahrád-

ky, k  odpočinku a relaxaci. 

 pronájem části prostor v KD 

Nasobůrky pro ZŠ a MŠ Nasobůr-

ky za účelem výuky tělesné vý-

chovy za nájemné 150 Kč/hodina 

 přidělení bytu č. 425 v objektu 

č.p. 674 v Litovli, nám. Svobody, 

paní H. Š., přidělení bytu č. 009 

v objektu č.p. 360 v Litovli, ulice 

Kysucká, panu J. C. od 1. 7. 2011 

na dobu určitou na jeden rok 

 žádost předsedy LBD a souhlasí 

s požadovanými změnami nájem-

ních vztahů k bytu na Severní ul. 

v Litovli 

 pronájem části pozemku ve 

dvorním traktu MK panu L. S. 

z Litovle za účelem provozování 

občerstvení. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou od 

1. 6. 2011 do 30. 9. 2011, 

nájemné bude dle platné 

OZV činit 1.800 Kč/měsíc. 

Dále RM souhlasí pro uvede-

né období a dvorní trakt MK 

s udělením výjimky z OZV č. 

3/2008 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství. 

 poskytnutí finančního daru 

SDH Chořelice ve výši 2.000 Kč 

na odměny pro soutěžící děti 

v rámci „Dětského dne“ v sobotu 

25. 6. 2011 

 poskytnutí finančního příspěvku 

na nákup ceny pro vyhodnocené-

ho závodníka střelecké soutěže 

„Lovecké kolo“ o pohár Doubra-

vy ve výši 3.000 Kč z položky 

Propagace města 

 přidělení grantu ve výši 170.000 

Kč na pořádání Litovelských 

slavností a Dnů evropského dě-

dictví p. Viktoru Kohoutovi 

BAVI  

 doporučení komise pro výběr 

dodavatele veřejné zakázky na 

akci „Oprava místní komunikace 

mezi obcemi Červenka – Litovel 

(místní část Tři Dvory) a souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o dílo 

s firmou STRABAG a.s. Praha. 

Podmínkou uzavření smlouvy je 

získání finanční podpory z Olo-

mouckého kraje a uzavření doho-

dy s Obcí Červenka na způsobu 

financování opravy komunikace. 

 uzavření Dodatku ke smlouvě 

uzavřené mezi Městem Litovel a 

dopravcem Vojtila Trans, s.r.o. 

Smržice. Dodatek řeší prokazatel-

nou ztrátu na lince 890 802 Lito-

vel – Šternberk a 890 803 Litovel 

– Uničov, ostatní dopravní ob-

služnosti pro rok 2011, ve výši 

265.000 Kč. Úhrada bude prove-

dena ve čtyřech splátkách.  

 uzavření Smlouvy o provozová-

ní veřejného telefonního automatu 

v místní části Savín mezi Městem 

Litovel a Telefónica Czech Re-

public, za úplatu ve výši 500 Kč 

bez DPH  

 souhlas s akceptací návrhu pro-

dávajících a se sjednáním jednot-

né kupní ceny pro výkup pozem-

ků potřebných pro realizaci úprav 

chodníků, cyklostezky a autobu-

sových zálivů v místní části Tři 

Dvory v rámci stavby „Oprava 

silnice II/447 – Tři Dvory“. Uza-

vření smluv s  dotčenými vlastní-

ky bylo schváleno na 3. zasedání 

Zastupitelstva města Litovel dne 

14. 12. 2010.  

 uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene spočívající v 

právu umístění a provozování 

výtlačného potrubí (v profilu 2x 

PE 100 a 125 x 8,3 mm), včetně 

provádění veškerých oprav a běž-

né údržby této stavby, na 

pozemku parc.č. 946/51 orná 

půda, v k.ú. Červenka, v roz-

sahu vyznačeném v geome-

trickém plánu, mezi Městem 

Litovel, jako oprávněným a 

se spoluvlastníky pozemku 

panem Ing. Z. Kulvaitem, 

panem M. Teleckým a paní 

A. Trembulákovou, jako 

povinnými. Každému ze spolu-

vlastníků pozemku bude poskyt-

nuta jednorázová náhrada ve výši 

5.460 Kč. 

 vyhovuje žádosti HZS Olo-

mouckého kraje, stanice Litovel, 
o povolení vstupu do areálu pří-
rodního koupaliště v Nové Vsi 
dne 20. 6. 2011 z důvodu výcviku 
na vodní hladině 

 předložený návrh úpravy Naří-

zení Rady města Litovel č. 
2/2009. RM vydává Nařízení č. 
1/2011 o parkování v historickém 
centru města Litovle, kterým 
doplňuje Nařízení č. 2/2009. 

 přesun tabulkového místa mezi 
odbory Městského úřadu Litovel 
pro posílení sekretariátu starosty a 
místostarostů města 

 konání kynologické akce „Mo-

ravskoslezský pohár – všestranné 
zkoušky loveckých psů“ ve dnech 
20. – 21. 8. 2011 v okolí lovecké 
chaty Doubrava v Litovli. Součas-
ně RM uděluje výjimku z ust. 
zákona o lesích.  

 konání veřejnosti přístupné akce 

na náměstí P. Otakara v Litovli ve 

dnech 9. – 12. 8. 2011 vždy od 
21.30 do 23.30 hodin – Letní 
filmová slavnost – letní kino 
(kinematograf bratří Čadíků). RM 
pro uvedenou akci uděluje výjim-
ku z OZV č. 3/2008 o zákazu 
konzumace alkoholu. 

 konání veřejnosti přístupných 
akcí dne 3., 10., 17. 6. 2011, 1., 
8., 15., 22., 29. 7. 2011, 5., 12., 
19. a 26. 8. 2011, vždy od 18.00 
do 24.00 hodin a v sobotu dne 25. 
6. 2011 od 18.00 do 02.00 hodin, 
posezení pod pergolou za hasič-
skou zbrojnicí v Chořelicích  

 veřejnosti přístupné akce dne 

11. 6. 2011 od 15.00 do 24.00 
hodin na sportovním hřišti v Nové 
Vsi – Dětský den.  

 konání veřejnosti přístupné akce 
dne 2. 7. 2011 od 20.00 do 03.00 
hodin ve venkovním areálu ve 
Třech Dvorech – tradiční letní 
karneval. Souhlasí s  pořádáním 
ohňostroje. 

 konání veřejnosti přístupných 
akcí na hřišti v Chudobíně v sobo-
ty dne 23. 7. a 29. 10. 2011  

 konání veřejnosti přístupné akce 
dne 2. 7. 2011 od 15.00 do 02.00 
hodin na zahradě KD v Mysle-
chovicích – oslava narozenin  
s hudeb. skupinou Happy End  

 konání veřejnosti přístupné akce 

dne 5. 7. 2011 od 15.00 do 02.00 

hodin na zahradě KD ve Vísce – 

závod veteránů hasičů „O pravy-

ho kohóta z Viske“ 

 konání veřejnosti přístupné akce 

dne 17. 6. 2011 od 20.00 do 02.00 

hodin ve venkovním prostranství 

u vodácké restaurace v Litovli. 

V souladu s OZV č. 1/2007 RM 

souhlasí u pořádaných akcí s 

ukončením akce v požadov. čase. 

 předložené návrhy na ocenění 

Litovelské naděje 2011 

 výjimku z nejnižšího počtu žáků 

v ZŠ Nasobůrky pro školní rok 

2011/2012 

 umístění příslušné dodatkové 

tabulky omezující dobu stání na 

parkoviště u pošty v Chudobíně 

 1. ukončení všech smluv uza-

vřených mezi Technickými služ-

bami Litovel, p.o. a osobami na 

„Veřejné službě“ k datu 30. 6. 

2011 z organizačních důvodů 

 2. souhlas Technickým službám 

Litovel, p.o., k uzavření nových 

smluv o výkonu „Veřejné služby“ 

na dobu určitou s  vybranými 

pracovníky za těchto nových pod-

mínek: omezený počet pracovních 

míst – jaro – podzim – pro Litovel  

4 osoby, pro místní části 4 osoby, 

zima – pro Litovel 8 osob, pro 

místní části 4 osoby. Fyzická 

zdatnost, zdravotní předpoklady a 

ochota vykonávat práce dle potřeb 

TS. Smlouvy budou uzavírány na 

dobu 6 měsíců. 

 závěry z výběrového řízení na 

akci „Výměna oken v budově 

SOŠ Litovel, Komenského 667“ a 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o 

dílo s firmou Litovelská stavební 

s.r.o. 

Rada města bere na vědomí: 

 stanovisko odboru dopravy k 

požadavku OV Savín na omezení 

rychlosti na silnici II/373 v úseku 

Pinda po odbočku do místní části 

Savín. Osadní výbor Savín bude 

s tímto stanoviskem seznámen. 

 zprávu o průběhu I. etapy reali-

zace budování městského kame-

rového systému v Litovli 

 informace z jednání KPK, Seni-

orklubu, Pracovní skupiny pro 

KPSS a OV Chudobín. 

Rada města Litovel: 

 pověřuje vedení města projednat 

se zástupci AMK Litovel finanční 

stránku jejich požadavků – oprava 

hlavní budovy v motokros. areálu. 

 po zvážení všech zjištěných 

skutečností ruší záměr realizovat 

výkupnu využitelných odpadů v 

areálu sběrného dvora v Litovli. 
 
 

 

        Výběr redakce 



Pivovar otevřel svůj minipivovar  

Vlastní pivo si tady můžete uvařit i Vy 
 

Asi jen 5 velkých pivovarů u nás má svůj minipivovar. Nově se 

mezi ně zařadil také pivovar Litovel. Minipivovar je součástí pivo-

varského areálu a celou výrobu je možné sledovat na několika me-

trech. Stojí na místě staré sladovny v přímém napojení na návštěv-

nické centrum.  
Tam, kde kdysi klíčil ječmen, jsou nyní k vidění 2 varné nádoby, 

kaţdá o objemu pouhých 250 litrů, coţ je stokrát méně ve srovnání 

s jejich běţnou velikostí ve velkých provozech. Zlatý mok tady vzniká 

stejně jako při běţné výrobě, tedy vařením, kvašením a konečně zráním, 

které celý proces uzavírá. Čím se liší jsou malé objemy piva, které tady 

lze vyrobit a s tím souvisí i širší moţnosti vyuţití celého provozu.  
 
Například varna tady nabízí různé moţnosti přípravy mladiny - vedle 

tradičního dekokčního také infúzní způsob. V Litovli mladina vzniká 

dekokčně, to spočívá v  pozvolném a kontrolovaném přihřívání části 

rmutu a jeho následném povaření. „Nové zařízení nám dovolí sledovat 

například vliv různých moţností ohřevů a zjištěné poznatky pak dále 

vyuţít i v naší běţné výrobě,“ komentuje přínos zařízení Lumír Hyne-

ček. V pivovaru Litovel od jeho zaloţení ctí klasickou výrobu a s pivem 

si tady doslova vyhrají.   
Klasická spilka je vybavená otevřenými káděmi. Je důleţité udrţet 

v nich stabilní teplotu do 9 stupňů, kterou zabezpečuje centrální chlaze-

ní v kombinaci s lokálním tzn. speciálním opláštěním kádí.  

Na rozdíl od běţné výroby tady můţe pivo kvasit také v tancích. Jde 

o metodu, která se při tradiční výrobě piva nepouţívá. „Nyní máme 

ideální příleţitost ji vyzkoušet a současně vyhodnotit, jak se tento způ-

sob promítá do celkové charakteristiky piva,“ sděluje ředitel pivovaru 

Lumír Hyneček, kde se pivo stále vaří klasickou technologií. 
 
„Zásadou je na pivo nespěchat. Pokud výrobu urychlíte, poznáte to 

na jeho prázdné chuti,“ říká Lumír Hyneček a poukazuje na osobitou 

chuť jako nejdůleţitější devízu piva. To nakonec potvrzují i sami kon-

zumenti, kteří stále více upřednostňují piva z produkce menších regio-

nálních pivovarů. 
 
Kompletní realizace, tzn. výstavba vlastního objektu včetně instalace 

technologií trvala 4 měsíce a vyţádala si investici 4 milióny korun. 

Přínos minipivovaru není moţné měřit ekonomicky. „Jeho význam je 

především v moţnosti získat nové poznatky ve vztahu k výrobě i kvali-

tě piva. Je ideální pro vývoj a testování např. nových výrobků a vý-

znamnou roli hraje jeho marketingové vyuţití,“ shrnuje přínos minipi-

vovaru Hyneček.  
 
„Uvař si své pivo“ je projekt, který vyuţívá nové moţnosti minipi-

vovaru. Od léta si budou moci návštěvníci nebo štamgasti v litovelském 

minipivovaru uvařit vlastní pivo, určené pro vlastní konzumaci. Akce 

budou probíhat pod odborným vedením sládka a pivo budou zájemci 

vařit podle doporučených i vlastních receptur.  

Zájem o tradiční výrobu piva je velký, to dokazuje i celkový počet 10 

tisíc lidí, kteří ročně pivovar v Litovli navštíví.  

 

Mgr. Hana Matulová, tisková mluvčí pivovaru Litovel 

Konec měsíce května ještě vůbec nebyl ve znamení začátku 

„okurkové sezóny“, senioři se například vydali na cyklovýlet do Liboše. 

Počasí přálo, občerstvení bylo výborné a také nová vedoucí pelotonu 

paní Jana Kabelíková se osvědčila - takţe 25 účastníků výletu nemělo 

důvodů ke stíţnostem. Senioři nejen zaznamenali, ale také svou účastí 

podpořili vysvěcení restaurované sochy P. Marie Immaculaty na Svaté 

vodě u Litovle i vernisáţe výstav „100 let Klubu českých turistů 

v Litovli“ a Fotoklubu Litovel. 

Na besedě se známým litovelským fotografem panem Miroslavem 

Pinkavou se sešlo, i přes jiţ téměř letní počasí, na 45 členů Seniorklubu 

a občanů Litovle. Vše bylo perfektně připraveno, technika nezklamala a 

zajímavé snímky účastníky postupně zavedly na naše zájezdy, na ostrov 

Pag do Chorvatska, do 6 vesnic českých osídlenců v rumunském Banátu, 

jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie a nakonec i do Paříţe. Mirek to 

vţdy velmi nápaditě podbarvil i hudbou - naše cestování písničkami 60. 

let, CD s melodickými písněmi Balkánu i francouzskými šansony. Je 

vidět, ţe je to profesionál kaţdým coulem, a tak na přání těch spokoje-

ných diváků a posluchačů připravíme ještě další pohled do bohaté foto-

tvorby autora i na podzim tohoto roku.  

Měsíc červenec si bereme jako oddech, ale nebude se lenošit! Zastoupí 

nás akce Městského klubu, na které vás zveme. V rámci Litovelského 

kulturního léta jiţ pravidelně navštěvujeme řadu podniků a nikdy nevy-

necháme osvědčené „Piňovské kance“ a cimbálovou muziku Šumica. 

Hlavně ti hrají podle našich not a zazpívat si zvesela, to nám jde moc 

dobře. Tak se na nádvoří MK sejdeme v pátek 1. a také 8. července 

v podvečer, ale marně nevypadají ani sobotní programy - šansoniérka 

Iva Kevešová nebo trampská kapela Přátelé. Ve druhé části července uţ 

zazní ostřejší tóny, ale ten, kdo jde trošku s dobou, si najde i zde své 

hudební potěšení. Takţe – vzhůru na akce LKL! 

Na srpen jiţ chystáme oblíbený cyklovýlet (17. 8. po trase Tři kříţe - 

Nová Ves - Chudobín - Sobáčov), chceme participovat na setkání s euro-

poslancem Ing. Březinou (26. 8. na Nových Zámcích) a také na někte-

rých akcích „Seniorského cestování po Olomouckém kraji“ (všem dopo-

ručujeme si moţnosti najít v 5. čísle novin Olomoucký kraj na straně 5, 

zavolat na číslo 588 508 508 nebo elektronickou poštou na: seni-

or@geovita.cz). Za směšných 190 Kč za osobu si můţete vybrat z oprav-

du bohaté nabídky jednodenních výletů. Naše akce ještě upřesníme 

v srpnovém čísle LN. Na jednu neobvyklou iniciativu MK ale je třeba 

upozornit uţ teď: ve dnech 9. - 12. 8. bude na náměstí promítat zajímavé 

snímky „Letní kino v Litovli“, vţdy od 21.30 hod. a vstup bude zdarma. 

Tak to je bomba a tu si nesmíme nechat ujít! Pěkné prázdninové měsíce, 

pohodu i krásné počasí přejeme a těšíme se s vámi na shledání na někte-

ré z uvedených příleţitostí proţít tuto dobu smysluplně a aktivně.         hj 

Z celého srdce děkuji paní Růţeně K. z Haňovic za její pomoc a 

obětavost, kterou mi poskytla v mé zoufalé situaci na zájezdě. 

V květnu tohoto roku jsem jela na poznávací zájezd do Říma, který 

jsem dostala jako dárek k mým šedesátinám od svých tří dcer. Účastnicí 

zájezdu byla také paní Růţena se svým manţelem. Hned druhý den 

pobytu v Římě jsem se stala obětí krádeţe v metru a rázem byly pryč mé 

finance i mobilní telefon, prostřednictvím kterého jsem byla denně ve 

spojení se svou rodinou. Jelikoţ všechna telefonní čísla mých nejbliţ-

ších se nacházela pouze v telefonu, zůstala jsem bezradná a zoufalá. 

Jako jediná ze všech účastníků zájezdu mi v této nemilé situaci po-

mohla paní Růţena. Prostřednictvím svého syna Jirky, který po interne-

tu v České republice ochotně zjistil číslo telefonu jedné z mých dcer, 

byla má zoufalá situace rázem vyřešená. 

Velice si váţím obětavosti takových lidí, kteří dokáţou pomoci cizím 

lidem a jejich osud jim není lhostejný. 

 S poděkováním Helena z Jablunkova 

Dobří lidé ještě žijí 

Do knihkupectví se dostává vzácná kniţní novinka - třetí díl zpěvníků 

„Lidové písně z Hané“ významného sběratele lidových písní Dr. Jana 

Poláčka. Předchozí dva díly této publikace, které jsou před dotiskem, 

obsahují 800 hanáckých písní a v současném třetím svazku je jich 450. 

Ty pocházejí dnes uţ z pozůstalosti Dr. Poláčka a k vydání jej připravil 

jeho syn, také Jan. 

Ţasneme nad neúnavnou pílí sběratele, který zachránil doslova před 

zapomenutím hodně tisíc vzácných drobných kamínků, tvořících boha-

tou mozaiku kulturně-historického pokladu lidí našeho kraje. Poláčkova 

sbírka je jedinečným inspiračním zdrojem pro ctitele zdejší lidové písně, 

pro zpěváky, pro hanácké folklórní soubory. A na vydání ještě čeká jeho 

soubor písní zlidovělých, zejména písní kramářských. 

Třetí díl zpěvníku „Lidové písně z Hané III“ vyšel díky finanční pod-

poře Olomouckého kraje v nakladatelství Albert Boskovice. Je v pevné, 

výtvarně přitaţlivé vazbě, papír i tisk jsou kvalitní. Písně mají jednohla-

sou formu. 

Sestavovatel sborníku, jehoţ adresa je v tiráţi, prosí o připomínky k 

tomuto dílu. Slíbil, ţe na kaţdou z nich odpoví. 

My všichni, kteří máme niterný vztah k Hané, si jistě přejeme, aby 

kníţka s hanáckými písničkami našla početné zájemce, ale - a to přede-

vším - početné praktické uţivatele - zpěváky.      

Vlast. Nedoma 

Zazpívejme si hanáckou… 

mailto:senior@geovita.cz
mailto:senior@geovita.cz


Uplynulo jiţ 10 let od chvíle, kdy PermaLot zakoupil 10 hektarů 
půdy v Bouzově Svojanově, uspořádal svůj první veřejný seminář a 
sbíral podněty ohledně toho, na jaké aktivity by se mohl zaměřit. Za 
oněch 10 let se událo mnohé, proto pro vás chystáme na léto sérii člán-
ků věnovaných tomuto výročí. 

Děkujeme prostřednictvím Litovelských novin vám všem, kteří jste 
napomohli vzniku a rozvoji PermaLotu. Ať uţ jste nám pomohli jako 
dobrovolníci na různých stavbách, nebo jste pro nás napsali grant, 
připravili a vedli některé setkání anebo jste pomohli jakkoliv jinak. Za 
uplynulé desetiletí vás bylo více neţ 2000.  

DĚKUJEME VÁM VŠEM!  

Změny na autobusovém nádraží 

Ti, kteří dojíţdějí do Litovle autobusem, si jistě všimli změn, které na 

autobusovém nádraţí nastaly. Zejména v deštivém počasí vyuţívali 

cestující otevřené části restaurace Non stop (bývalé čekárny ČSAD), aby 

tady vyčkali příjezdu svého autobusu. Tato otevřená, zastřešená část ale 

byla ohrazena a přístup do ní je moţný jen průchodem restaurací. Poří-

zení zastřešené čekárny, která v této části autobusového nádraţí chybí, 

se tak stalo velmi aktuální.  

ČSAD Ostrava má záměr vybudovat tady krytou zastávku v rámci 

celkové úpravy nádraţí, také Město Litovel bude vyřešení autobusového 

nádraţí v Litovli prosazovat. Další informace budeme zjišťovat.       J.M. 

Kantika na festivalu duchovní hudby  

Věrní posluchači litovelské Kantiky vědí, ţe máme v repertoáru latin-
skou mši Missa in Es od skladatele a v našem regionu známého lékaře - 
pana Karla Martínka. Napsal ji v roce 1999, premiéru měla o rok poz-
ději v bazilice Minor na nedalekém Svatém Kopečku. V dalších letech 
ji autor ještě přepracoval a dopsal poslední část Te Deum. 

V obnovené premiéře jsme ji zpívali společně s místním pěveckým 
sborem Palora v litovelském kostele sv. Marka a v olomoucké katedrále 
sv. Václava v červnu 2008. Rok poté byla uvedena i v chrámu sv. Moři-
ce v podání Kantiky a olomouckého PS Chorus Mauritiensis. Zazněla 
také ve starobylé bazilice St. Aposteln v německém Kolíně nad Rýnem 
v roce 2009. Byla součástí našich chrámových koncertů v Mohelnici a v 
Chudobíně v roce 2010. 

Letos jsme uvedli Missu in Es na svátku duchovní hudby Šumava - 
Bayerischer Wald. Festival trval tři týdny, jeho hlavním posláním byla 
snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví. My jsme vystu-
povali aţ v jeho závěru 3. - 5. června. Zpívali jsme ve třech venkov-
ských kostelech v blízkosti Klatov, Ţelené Rudy a Sušice. Jmenovitě v 
Chudenicích v kostele svatého Jana Křtitele, v Chlistově v kostele Po-
výšení svatého kříţe a v Dešenicích v kostele sv. Mikuláše. Tyto malé 
jednolodní sakrální stavby jsou historicky cenné a pozoruhodné zacho-
valými freskami a stropními nástěnnými malbami. Byly postaveny ve 
14. století v gotickém stylu a v pozdějších letech přestavěny v barok-
ním, renesančním nebo novogotickém slohu. V rámci tohoto festivalu 
bývají svědky zajímavých hudebních akcí, duchovních setkání a mší. 

Zde jsme poznali PS Byzantion Praha (zpívá především řecko- 
byzantské a staroslověnské písně), sušický dětský PS (zaujal úpravami 
starých duchovních skladeb do novodobé podoby) a Pěvecké sdruţení 
Martinů z Třince, soubor úspěšný na prestiţních festivalech i meziná-
rodních soutěţích. Ale neměli jsme čas a prostor k navázání bliţších 
vztahů, protoţe program třídenního zájezdu byl náročný. Přesuny z 
místa našeho ubytování v Hojsově Stráţi do koncertních míst, instalace 
dvojích doprovodných varhan před zpíváním i po něm, zvuková a hla-
sová zkouška, to chce čas a klid potřebný k úspěšnému vystoupení. 
Přesto se našla hodinka na krátkou relaxační procházku z šumavského 
Špičáku k Čertovu jezeru s intenzivní inhalací horského vzduchu. I na 
poznání nepřehlédnutelných dominant historického jádra královského 
města Klatov, které bylo zaloţeno kolem r. 1260 panovníkem Přemys-

lem Otakarem II. - stejně jako naše město. 
V neděli dopoledne jsme přejeli hranice a zavítali do pasovské diecé-

ze. Zpívali jsme při mši ve sklářském městě Zwieselu v novogotickém 

kostele sv. Mikuláše. Tato velká trojlodní stavba vznikla aţ koncem 19. 
století, je postavena z pálených  cihel a nazývána katedrálou Bavorské-
ho lesa. A právem. Barevné tónování vnitřního prostoru ladilo s moder-
ním i starobylým vybavením kostela oltáři, sochami, reliéfy a květino-
vou výzdobou. Zpívat zde byl opravdu záţitek. Krásné prostředí, krásná 
hudba, dokonale znějící hlasy sólistů Barbory Antonové a Radka  
Leszczynského, přesná dirigentská gesta usměvavé Ireny Blektové. 
Skutečně dobrý výkon sboru posílený kvalitním sopránem našeho hosta 
- Mgr. Marcely Barvířové, výborný varhanní doprovod Ing. Pavla Sol-
dána, a to vše podpořeno osobní účastí autora hudby a téţ varhaníka -  
pana doktora Karla Martínka. 

Se stejným poţitkem a s pocitem dokonalého souznění všech účinku-
jících proběhl poslední podvečerní koncert v románsko-gotické bazilice 
premonstrátského kláštera v Milevsku. Tady měl náš sbor mezi poslu-
chači známé a spřízněné osobnosti, které mají blízký vztah k Litovli a 
Svatému Kopečku. Po příjemném a milém občerstvení jsme se vydali 
na cestu domů.  

Výkon Kantiky na festivalu měl velmi příznivý ohlas a dostali jsme 
pozvání k vystupování i v příštím roce. Moc si toho váţíme. Proto dě-
kujeme všem uţ jednou výše jmenovaným, kteří se podíleli na našem 

úspěchu i na reprezentaci města Litovle. Děkujeme i těm, kteří tuto 
kulturní akci organizačně i finančně zaštítili a podpořili. 

   Jana Hlavinková 

PermaLot má 10. výročí 

Městské informační centrum 

Nastává hlavní turistická sezóna a s ní přicházejí „ţně“ pro městská 

informační centra. Mladá fronta Dnes provedla velký test městských 

informačních center v Olomouckém kraji. A musíme říci, ţe litovelské 

infocentrum vyšlo z tohoto testu výborně. Nejvyšší bodové ohodnocení 

získalo za vystupování a ochotu, schopnost poradit i schopnost nalákat. 

Zajímalo nás, jak je to se zpřístupněním nedávno otevřené gotické 

kaple sv. Jiří pro veřejnost; tento objekt prošel náročnou restaurátor-

skou obnovou a je významnou památkou v rámci celého kraje. V na-

šem infocentru jsme se dozvěděli, ţe návštěva kaple bude turistům 

umoţněna od července. Bude zpřístupněna obdobným způsobem, jako 

je tomu u radniční věţe, znamená to, ţe její otevření si vyţádáte v in-

formačním centru. Přejeme všem návštěvníkům našeho města ty nej-

hezčí dojmy a záţitky.                                                                       J.M. 



v době hlavních prázdnin 2011 

  7. - 16. 7. Kronika rodu Cakowicků - LT Cakov  

tábor s integrací postižených, pro děti od 6 let.  

Cena 2 400 Kč.   Mgr. J. Čekelová, Š. Grunová, Dis., M. Škulavíková 
 

11. - 15. 7. Výletníček - příměstský tábor pro děti od 6 

let se spoustou výletů. Cena 1 000 Kč.              Hedvika Weberová, Dis. 
 
17. - 23. 7.  Týden s Benem - LT Cakov pro děti od 7 

let nebo mladší s rodiči, cena 2 200 Kč.      Mgr. Miroslava Grulichová 

  7. - 14. 8. Léto Bílého Bizona a nejen to... 
tradiční LT opět v Cakově pro děti od 6 let. Cena 2 500  Ing. Pavel Sova 

 

15. - 19. 8. Hlídání dětí s prima programem  
pro děti od 6 let. Cena 600 Kč.           M. Škulavíková, Š. Grunová, DiS. 

 

22. - 26. 8. Čarovná cestička – příměstský tábor 

s bohatým programem pro děti od 7 let. Cena 1 100 Kč. 

          Alena Černá, Šárka Grunová, DiS. 
 

Přihlášky v DDM Litovel, Komenského ul. nebo si je můžete stáh-
nout z webových stránek www.ddmlitovel.cz Bližší informace získáte 
na plakátcích, v DDM nebo na tel.: 585 342 448. Další telefonní čísla 
na příslušné pracovníky jsou uvedena na plakátcích nebo na webu. 

 
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A DOBRODRUŽSTVÍ 

VŠEM DĚTEM PŘEJE 

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ DDM 

Dům dětí a mládeže Litovel,  
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,  

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz  
Program na ČERVENEC A SRPEN 2011 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do několika ekologic-

kých projektů. 

Šlo především o projekty zaměřené na zpětný odběr elektrospotřebičů 

a baterií, tedy předmětů, které každodenně používáme. Co ale s nimi, 

když doslouží? Společně s dětmi jsme si tuto otázku kladli a nyní zná-

me odpověď – donést je do naší školy! Zde totiž máme hned několik 

sběrných nádob na vyřazené elektro. Menší spotřebiče, jako fény, ovla-

dače, rádia atp. sbíráme do plastového kontejneru společnosti Asekol, 

baterie do papírových boxů společnosti Ecobat. Tyto dvě společnosti 

spojuje projekt „Recyklohraní“, ve kterém škola získává za každý napl-

něný box body. Ty může vyměnit za hodnotné odměny. 

Větší spotřebiče, např. pračky, ledničky, myčky atp. sbíráme v rámci 

projektu „Ukliďme svět“, pořádané ke DNI ZEMĚ. Společně s panem 

Ing. Pavlem Sovou z DDM Litovel uklízíme Nasobůrky a blízké okolí. 

Vždy nás překvapí, co všechno jsou lidé schopni do přírody vyhodit! 

Naši žáci jsou také pravidelnými účastníky přírodovědné soutěže 

„Zelená stezka“, kterou pořádá DDM Litovel. Na soutěž se žáci připra-

vují jednak ve vyučování, jednak v přírodovědném kroužku naší školy. 

Projektový týden na téma „Materiály kolem nás“ 
Pomyslnou tečkou tohoto školního roku, v rámci ekoaktivit, byl pro-

jektový týden. Každý člověk na této planetě je obklopen mnoha věcmi, 

které buď sám přímo používá nebo se s nimi setkává ve svém okolí, či 

se o nich dozvídá z různých zdrojů. 

Naším záměrem bylo, aby děti samy pátraly po tom, z čeho věci běž-

né denní potřeby jsou, jaká hmota je základem pro jejich výrobu, co 

všechno se z ní dá vyrobit a jaký je její význam pro člověka. Každý den 

bylo zpracováno jedno téma, a to: dřevo, kov, ropa.  

Školáci pracovali ve dvou smíšených skupinkách. Několik dní pře-

dem dostali domácí úkol. Děti 3. a 4. ročníku měly vyhledávat informa-

ce, děti 1. a 2. ročníku měly donést co nejvíce vzorků či výrobků 

z daných materiálů. Získané informace a donesené předměty pak školá-

ci třídili a zpracovávali.   

Tři dny se usilovně pracovalo. Čtvrtý den si děti formou minitestíku 

ověřily, co si z práce na projektu zapamatovaly. Na závěr byly skupiny 

dětí zhodnoceny za celkovou přípravu, spolupráci a samostatnost při 

vypracovávání jednotlivých témat.    

Několik výsledných prací našich šikovných dětí máte možnost si 

prohlédnout níže na fotografiích.  

Také děti z naší mateřské školy se zapojily do projektového týdne. 

Spolu s paními učitelkami si povídaly o věcech kolem nás, které z nich 

používají a z jakého materiálu jsou. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Také touto cestou děkujeme všem našim rodičům, spoluobčanům 

z Nasobůrek, Sobáčova, Vísky a zaměstnancům ZD Agroben Střelice za 

pomoc při sběru elektroodpadu ve školním roce 2010/2011. 

 

Více informací o zmíněných projektech a akcích, včetně fotodoku-

mentace, naleznete na stránkách: www.zsamsnasoburky.webgarden.cz 

  B. Friedrichová, J. Nakládalová 

Ekoprojekty ZŠ a MŠ Nasobůrky  

Poslední místa na táborech! 

Poděkování ZŠ Vítězná 

Letí to, letí! Další úspěšná sezóna ranního plavání je za námi a my 

jako pravidelní účastníci děkujeme vedení ZŠ i plaveckého bazénu za 

možnost perfektní relaxace, nyní umocněné i účinky parní lázně. Nás, 

seniory, už nyní doplňují mladí, ale vždy se tam nějak solidně vměst-

náme a nepřekážíme si. Věříme, že i v příštím školním roce se najde 

možnost zařadit ranní plavání do rozvrhu plaveckých hodin a vše opět 

proběhne ke všeobecné spokojenosti. Ještě jednou díky všem, kteří 

nám dávají příležitost začít den očistou těla i ducha a přispívají nejen  

k naší kondici, ale i pohodě a dobré náladě!             hj 

http://www.zsamsnasoburky.webgarden.cz/


Báječný týden 

Ptáte se, co mohou mít společného Španělé z Palencie, Poláci 

z Racibórze, Walesané z Wregshamu a Češi z Litovle? Odpověď je vel-

mi jednoduchá. Všichni jmenovaní se sešli při realizaci projektu Come-

nius - Healthy living in our environment. 

Den lesa, ochrana lesa, úklid lesa, naučná stezka, CHKO, ZOO - to 

byly základní pilíře projektu o zdravém životním stylu ve zdravém život-

ním prostředí. Chlapci a děvčata ve věku 10 - 11 let z různých kulturních 

a jazykových prostředí mohli zjistit, že je dost toho, v čem se liší, ale 

ještě více toho, co je spojuje. Hravost, radost ze života, živelnost, bezpro-

střednost, otevřenost, kreativita. 

Děti ze zahraničí se svými učiteli absolvovali vytčený program společ-

ně s našimi žáky. Tam, kde vázla anglická komunikace, pomohly ruce, 

nohy, gesta. Každá bariéra byla překonána, každý problém vyřešen. 

Vždyť pro děti nic není nemožné, nesplnitelné. Navázané vztahy utužila 

sportovní zápolení, ekologické hry či diskotéka. 

Společně strávený týden (19. – 24. 10.) splnil nejen cíle projektu, ale 

hlavně napomohl k vzájemnému poznání, k vytvoření nových vazeb, 

přátelských i profesních vztahů. 

Naše škola, ZŠ Litovel Vítězná se již podruhé zapojila do mezinárodní-

ho projektu, a mohla tak zúročit všechno, co dělá v rámci výuky, při 

naplňování svého vzdělávacího programu. 

 PhDr. Miroslava Vagnerová, učitelka ZŠ Litovel Vítězná 

Předávání maturitních vysvědčení  

V pondělí 20. června proběhlo v obřadní síni litovelské radnice slavnostní předání maturitních vysvědčení. Čerství absolventi gymnázia tak za účas-
ti starosty města a ředitelky školy získali z rukou svých třídních učitelů nejen vysvědčení o maturitní zkoušce, ale nově i protokol o výsledcích společ-
né části maturitní zkoušky. Letošní čtvrté ročníky byly totiž první, které podstoupily mnohokrát diskutované státní maturity. Protože jde o téma, které 
nepochybně zajímá mnoho studentů i jejich rodičů, bude státním maturitám věnován článek v příštím vydání LN.          Text a foto H. K. 

V ČR už je tradicí, že se v květnu koná mezinárodní knižní veletrh. 
Letošní ročník byl zaměřen na arabskou literaturu. V rámci toho byla 
vyhlášena literární soutěž: Napište pohádku či příběh o tom, jak vypadala 
tisící a druhá noc krále Šahriána a Šahrazád ve stylu arabské literatury. 
Soutěže se zúčastnilo 460 žáků z celé republiky, a samozřejmě také já. 

Vyhlášení vítězů, ke kterému jsem byl pozván, se konalo v Praze 
v Průmyslovém paláci v pátek 13. května. 

Všechno to začalo úderem jedenácté hodiny, kdy v sále zasedla odbor-
ná porota v čele se spisovatelkou Danielou Fischerovou. Po vyhlášení 
kategorie 1. stupně ZŠ přišla na řadu moje kategorie 2. stupeň ZŠ a pří-
slušných ročníků gymnázií. Když nebylo uvedeno mé jméno a příjmení 
na 4. - 10. místě, radostně jsem si v duchu zavýskl. 

Nejen, že na 99,9 % budu mezi prvními třemi, ale i proto, že moji 
práci uslyší všichni v sále z úst jednoho z členů odborné poroty. Nakonec 

se ovšem ukázalo, že jsem získal zvláštní cenu. Někteří by možná tímhle 
oceněním pohrdali, ale pro mě bylo cennější než 1. místo. Vždyť taková-
to ocenění se udělují daleko méně často než 1. místo, které má každá 
soutěž. Navíc je tak oceněn někdo, kdo dílo pojal originálně, jiným sty-
lem než všichni ostatní, a ukazuje tak, že se to dá řešit ne jen jedním 
způsobem, podle něhož se většinou řídí ostatní soutěžící.  

Byla to pro mě skvělá chvíle, když jsem si šel pro ocenění. Následně 
jsem si pak ještě poslechl příběh z knihy Kouzelná lampa od Daniely 
Fischerové, kterou jsem vyhrál. Také jsem si prošel celý veletrh a podí-
val se na Prahu, jak je krásná. Potom už mi nic nebránilo vrátit se domů a 
pořádně to oslavit. 

Děkuji paní učitelce Vaňkové, která pomohla zrealizovat moji účast  
v soutěži i cestu do Prahy pro tak super ocenění. 

Petr Komárek, 7.B 

Zvláštní ocenění na 16. mezinárodním knižním veletrhu v Praze  

Na prázdniny 

 

Jahody se červenají 
Měsíc červen přiletěl 
Děti abecedu znají 
Vojta stále psát by chtěl 
 
Červen růžemi již voní 
Brzy budou prázdniny 
Celý rok jsme byli hodní 
Pětku nemá jediný 
 
 
Nechť vám básnička z poslední 

stránky starého slabikáře připo-
mene stále znovu objevované 
kouzlo prázdnin, všem přeje  

redakce LN 



Pro děti z chovatelského kroužku DDM Litovel je prezentace naší 

minizoo nedílnou součástí Hanáckých Benátek. Stejně i letos jsme 

v obvyklých místech v parku Míru předvedli některé naše mazlíčky. Po 

celou dobu jsme byli obklopeni skupinou malých i velkých obdivovate-

lů. Zájem budili strašilky, exotičtí švábi, barevné mutace gekončíků 

nočních, ochočení laboratorní potkani. Největší obdiv ovšem vyvolal 

sameček agamy vousaté Dráček, jako žába skákající pagekoni řasnatí a 

hlavně naše krásná a pohodová královská krajta Regína.  

Návštěvníci si prohlíželi ukázky odborné chovatelské literatury a se 

zájmem pozorovali zvířátka. Statečnější z nich si je brali do rukou nebo 

se s nimi fotografovali. Tím jsme bezděky plnili jeden z účelů existence 

naší minizoo a chovatelského kroužku vůbec, a to přímý kontakt s živý-

mi zvířaty. Dnešní přetechnizovaná kybernetická doba zaplavuje zejmé-

na děti virtuální realitou a kontakt s přírodou jim nesmírně chybí. Proto 

je důležité jim setkávání s živou přírodou umožňovat.  

Děkuji Městskému klubu v Litovli za to, že nás na akci pozval, a 

mladým chovatelům z DDM - jmenovitě Janě, Míše, Patrikovi, Domini-

kovi, Romanovi a Vašíkovi - za pomoc s přípravou i práci se zvířátky 

během prezentace. Příští rok na Hanáckých Benátkách opět na shleda-

nou!                       Pavel Sova 

O Benátkách trochu jinak 

Letošní ročník Hanáckých Benátek navštívil rekordní počet diváků. 

Co ale stojí za úspěchem takto velké akce, která v jednom dni soustředí 

na jednom místě tisíce lidí? Zákulisí její přípravy nám poodhalí ředitel-

ka Městského klubu Hana Vogelová. 
 
Jak dlouho trvá příprava HB a jak vypadá? 

Jakmile skončí jedny Benátky, už se začínají chystat další. V létě 

jezdím na festivaly, kde nejen sleduji, jak to dělají jinde, ale taky obje-

vuji kapely a zpěváky, které bych mohla pozvat. Na samostatný koncert 

neznámé kapely by mnoho lidí nepřišlo, proto je ideální doplnit jimi 

profikapely na velké akci. Program je rámcově stanovený do září, kdy 

začínáme s interprety domlouvat termíny - v létě je hodně festivalů a 

málo volných pátků a víkendů, proto musíme být první. Začátkem roku 

nastává nejméně příjemná fáze, a tou je shánění peněz. Pak je třeba 

podat různé žádosti o povolení a výjimky z vyhlášky, objednat potřebné 

zařízení jako elektrorozvaděče nebo mobilní záchody. Asi měsíc pak 

trvá propagace — výlep plakátů atd. Letos byl poprvé zajištěn prodej 

vstupenek i v okolních městech, což se vyplatilo.  
Kolik lidí se na přípravě podílí? 
Celý program připravují 3 - 4 lidé, i když finálně se na zajištění podílí 

kolem stovky pomocníků - brigádníci, technici, dobrovolní hasiči…, 
všem jim za jejich práci velice děkuji. Oceňuji také práci Technických 

služeb, které prováděly průběžný úklid. Když jsem ve čtyři ráno odchá-
zela domů, nebylo na náměstí poznat, že tu proběhla takto velká akce. 

Vrcholem HB bývá ohňostroj v parku … 
Prostředí u rybníka je velmi inspirativní, takže autoři vždy vymyslí 

nové efekty, které diváky nadchnou. Je třeba dodat, že ohňostroj zajiš-
ťuje specializovaná firma, která má všechny atesty, a vše, co používá, je 
ekologicky nezávadné. 

Mnoho čtenářů by jistě zajímala otázka financování. 
Snažím se, aby Hanácké Benátky nebyly financovány z městského 

rozpočtu, ten slouží k pořádání kulturních pořadů v průběhu celého 
roku. Snažím se, aby rozpočet na Benátky pokryl grant z Olomouckého 
kraje a příspěvky od sponzorů, zbytek doufáme získat ze vstupného, což 
se letos podařilo. I v případě, že na akci vyděláme, jdou peníze zpátky 
do kultury, třeba se uspořádá koncert navíc. 

Máte z letošních HB nějaký zajímavý zážitek? 
Potěšilo mě, že jak účinkující, tak účastníci byli letos příjemní a vše 

se obešlo bez konfliktů. Děkuji pokladním u věže, které rozmluvily 
jednomu sebevrahovi skok z radnice. Kdyby ten člověk skočil, byl by to 
hodně špatný konec Benátek. 

Jaké jsou ohlasy? 
Ohlasy jsou zatím jen kladné, což vždycky potěší. Dokonce i účinku-

jícím se tady tak líbilo, že si někteří vyžádali pásky na ruce, aby zde 
mohli zůstat, a ještě litovali, že musí odjet na další vystoupení. 

Děkuji za rozhovor. H. K. 

Minizoo na Benátkách 

„Hanácké Benátky 2011“ jsou za námi… Kladné ohlasy nás ubezpe-
čily, že tato akce rodinného typu oslovuje každým rokem více návštěv-
níků i z širokého okolí. Návštěvnost byla letos rekordní, určitě také díky 
skvělému počasí. Přes 7 tisíc návštěvníků se vypravilo druhou sobotu 
v červnu do centra města, za což jim velmi děkuji, protože naším prvo-
řadým cílem je samozřejmě zájem diváků.  

Ačkoliv se na prvotních přípravách podílí opravdu hrstka lidí, ve 
finále je úspěšnost akce závislá na téměř stovce pomocníků. A těmto 
lidem „ze zákulisí“ děkuji… V první řadě svým zaměstnancům 
z Městského klubu Litovel, našemu moderátorovi a výborným zvuka-
řům. Poté všem dobrovolným pracovníkům, od pokladních, přes 

šternberské vodáky, ochranku, „bedňáky“, pódiové techniky a certifiko-
vané pyrotechniky. Na bezpečnost dohlížela místní policie a třídvorští 
hasiči. Za úklid během i po akci vděčíme Technickým službám. Občer-
stvení pro účinkující a brigádníky zajistila cukrárna Jantar, Hanácká 
kyselka s.r.o. a pan Kulhánek. Mé velké poděkování patří samozřejmě 
všem účinkujícím, a to nejen profesionálním, ale také všem, kteří se 
zapojili do doprovodných akcí - místní spolky, zájmová sdružení a další 
organizace. Jde především o folklorní soubor Hanačka spolu s Hanáckó 
mozêkó, Solo Sticks Základní umělecké školy Litovel, mažoretky Li-
netbells a roztleskávačky Golden Bees MK Litovel, taneční kroužky a 
chovatelský kroužek Domu dětí a mládeže Litovel, latinsko-americké 
tance Caramba z MK Litovel, skupinu historického šermu Bellators a 

mnoho dalších. Letos poprvé se zapojila společnost EKO-KOM a.s  
s ekologickým programem pro děti, České dráhy s jízdou historickými 
vlaky a Římskokatolická farnost zpřístupnila kapli sv. Jiří. Vlastní do-
provodný program připravila také ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná. Vý-
stavy pro vás nachystal Fotoklub Litovel, místní muzeum a CHKO 
Litovelské Pomoraví. Pan Weber zajistil jízdy koňským spřežením. 

Vstupné mohlo být symbolické díky podpoře Města Litovel, Olo-
mouckého kraje a štědrých sponzorů. Generálními sponzory byly firmy: 
Pivovar Litovel a.s., GX Corpfin a.s., Tera montáže s.r.o., Papcel a.s. a 
Hopax s.r.o. Atrakce pro děti mohly být zdarma díky firmě HTM Sport 
s.r.o. Dalšími sponzory akce byly firmy: Vápenka Vitoul s.r.o., Orrero 
a.s., Litovelská cukrovarna a.s., Adriana s.r.o., Vodohospodářská spo-
lečnost Čerlinka s.r.o., Městská teplárenská společnost a.s., Carman 
Home, Bowling Pizzeria, Apartmány Pekin, Autoškola Skála a .A.S.A. 

odpady s.r.o.  
Mediálními partnery, kteří velmi pomohli s propagací akce byli: 

Litovelské noviny, Olomoucký deník, MF Dnes, Oáza, Rádio Čas, Čes-
ký rozhlas, Rádio Haná, Rádio Kiss a PM studio. 

Poděkování patří také všem pracovníkům informačních center a kul-
turních zařízení i v jiných městech, kteří zajišťovali předprodej vstupe-
nek. Nesmím zapomenout ani na instituce a orgány za vstřícnost při 
schvalování všech nutných povolení k realizaci akce. 

Všem patří mé velké díky.  
Doufám, že nám zachováte přízeň a těším se na setkávání s Vámi i na 

jiných akcích pořádaných Městským klubem v průběhu celého roku.  
      za Městský klub Litovel ředitelka Bc. Hana Vogelová 

Poděkování nejen sponzorům 



Tváře spokojených diváků - nejlepší odměna pro všechny organizátory.  Fota: Vladislav Urban Projížďky pod náměstím byly zcela vyprodané 

Písničkář Tomáš Klus okořenil své vystoupení 

pohotovou improvizací. 

Jedním z vrcholů bylo vystoupení Věry Špi-

narové s kapelou Adama Pavlíka (vpravo). 

Z vystoupení litovelských roztleskávaček. 

Fota dole: Národopisný soubor Hanačka za 

doprovodu Hanácké Mozeke připomněl tra-

dice a zvyky našeho regionu. Ke správnému 

jarmarku vždy patří komedianti. 



PO    8.30 –   9.30 hod.  VOLNÁ HERNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2. p. 
    9.30 – 11.30 hod. BABY DOPOLEDNE – (děti 1 – 1,5 roku), herna 2. patro, J. Dospivová 
ÚT    8.30 –   9.30 hod. VOLNÁ CVI ČEBNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2. patro 
    9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM – děti 1,5 – 4 roky, herna 1. patro, J. Dospivová 
ST     8.30 – 11.30 hod.  VOLNÁ HERNA – pohádky, výtvar. činnosti, výměna zkušeností maminek, herna 1. patro, J. Dospivová 
    8.30 – 11.30 hod. HLÍDACÍ KOUTEK - hlídání dětí po předchozí domluvě, herna 1. patro, J. Dospivová 
ČT  19.30 – 20.30 hod.  ZUMBA S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, 2. patro  

  Akce o prázdninách   
  1. 7.   POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY  
  od 9.00 - 12.00 hod. v areálu Charity 
  3. 8.  VÝTVARNÝ DEN - MÁMY PRO MÁMY  
  od 9.00 - 14.00 hod. ve 2. patře MC 
26. 8.  TÁBORÁK OD 17.00 hodin 
  V AREÁLU CHARITY, pro d ěti soutěže, odměny 
  NÁVŠTĚVY DOPRAVNÍHO H ŘIŠTĚ S MC RYBIČKA:  
  13. 7., 27. 7., 24. 8., 31. 8. 

Bližší informace v MC Rybička  
Kontakty :  

Animátorka MC: Jarmila Dospivová, 739 246 016,  
mcrybickalitovel@seznam.cz 

Vedoucí střediska Charity Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová 
736 750 222  

Dovolená v MC Rybička: 
od 4. července do 8. července a od 8. srpna do 19. srpna. 

5. 8. 2011, 19.00 hod ., Areál Olše, Moravěnka  
Koncertní vystoupení dechového souboru s  komikem,  

panem Pantůčkem. 
 

Za nepříznivého počasí se bude akce konat v místní sokolovně.  

Kultura v Července 

Dechová hudba JOŽKY ŠMUKA ŘE z Dolních Bojanovic  
vystoupí v areálu HOTELU COLCHI 

ve STŘELICÍCH v pátek 22. 7. 2011  
na PYTLÁCKÉ NOCI.  

 Začátek v 19.00 hodin. 
Pro návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení, tombola  

K návštěvě zvou myslivci. 

Pozvánky do Sobáčova 
V sobotu 16. 7. 2011 je tady pořádán Triatlon - plavání, cyklistika, běh. 
V sobotu 23. července se na sobáčovském rybníku uskuteční již 10. 

ročník neckiády, závodů v jízdě na čemkoli. Po dni plném soutěží bude 
večer následovat taneční zábava. Bohaté občerstvení zajištěno. 

6. - 7. srpna Sobáčov Beach Open 2011 - plážový volejbal 

Mikroregion Litovelsko, Městský klub Litovel a obec Dubčany  
Vás zvou na 

Dubčanské létohraní 
v neděli 17. července v Dubčanech na návsi u kapličky 

Program: 15 hod. - Tančíme a zpíváme s Míšou (program pro děti) 
         16.30 - vystoupení Michala Hrůzy s kapelou  

Vstup i doprava zdarma. Odjezd autobusem z náměstí Přemysla 
Otakara v Litovli ve 14.15 hod. (návrat do Litovle kolem 18 hod.). 



Muzejní společnost Litovelska, občanské 
sdružení (MSL), vydala koncem května 2011 
nákladem 100 kusů publikaci s názvem Zají-
mavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní spo-
lečnosti Litovelska 2009 – 2010. Na 164 stra-
nách najdete celkem 14 příspěvků z historie i 
současnosti Litovelska. Součástí práce je také 
35 barevných stran obrazových příloh.  

Ročenka svým zaměřením a uspořádáním 
navazuje na dvě předchozí publikace Muzejní 
společnosti Litovelska (Ročenka MSL 2007 a 
Zajímavosti z Litovelska. Ročenka MSL 
2008) vydané v letech 2008 a 2009. Společ-
ným jmenovatelem všech tří brožurek je jejich 
vydání v malém nákladu. Zájemce o historii a 
zajímavosti z našeho kraje proto upozorňuje-
me, aby s jejich pořízením neváhali. Všechny 
tři jsou k dostání v litovelském muzeu a také  
v Knihkupectví Petra Lindušky na náměstí. 

MSL 
Obálka nové publikace na fotografii. 

Znáte minulost a současnost litovelských 
hasičů? Přijďte se podívat do litovelského 
muzea. Zde je do 30. října 2011 instalována 
výstava s názvem „100 let českého hasičstva 
v Litovli“, která Vám mnohé přiblíží. Výstava 
mapuje okolnosti vzniku organizovaných hasi-
čů, činnost členů českého sboru dobrovolných 
hasičů nejen v Litovli, ale také ve všech 11 
integrovaných obcích města Litovle (Březové, 
Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůr-
ky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, 
Unčovice a Víska). Pamětníci jistě zavzpomí-
nají na litovelské závodní požární sbory, první 
placené hasiče a celý profesionální hasičský 
sbor. Je možné nahlédnout také do starých 
hasičských kronik. Nenechte si ujít komplexně 
zpracovanou výstavu. Pro zájemce máme 
zdarma barevný letáček, kde se dozví o histo-
rii hasičstva v Litovli mnohem více. Jsme tu 
pro Vás denně od středy do neděle od 9 do 17 
hodin.          RoN  

Nová publikace Muzejní společnosti  Výstava v muzeu 

DIVADELNÍ SEZÓNA 2011/2012 

Lumír Olšovský: DEN NA ZKOUŠKU   11. října 2011 
Ve virtuálním světě internetu spolu Pavel a Veronika prožili vášnivý 

vztah. Od prvního okamžiku jejich reálného setkání je ale jasné, že  
v životě je všechno nějak těžší. Vztah neprůbojného Pavla a praštěné 
Veroniky je zase úplně na začátku. Snad se oba dva (vlastně všichni 
čtyři!) během onoho dne na zkoušku poznají natolik, že se budou moci 
do sebe konečně opravdu zamilovat. 

Kvalitní obsazení zaručuje skvělou zábavu. Zejména zpěvačka Moni-
ka Absolonová podle kritiků herecky exceluje v roli bláznivé Veroniky. 
Nejen hraje, ale poprvé na jevišti i zpívá, herečka a moderátorka Laďka 
Něrgešová. Ač jejich protějšky Radek Valenta a Jan Maxián nepatří 
mezi mediální hvězdy, stejně jako obě dámy bez problémů hrají a zpí-
vají. Přijďte si odpočinout a pobavit se.  
Účinkují: Monika Absolonová, Radek Valenta, Laďka Něrgešová, 
Jan Maxián 

 
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S PYDLOU V ZÁDECH  

9. listopadu 2011 
Po mnoha letech se tato legen-
dární semaforská inscenace 
vrací zpět na divadelní prkna 
s Josefem Dvořákem v hlavní 
roli. Postavička prostého lido-
vého chytráka, který se zaplétá 
v šachové partii mocných, 
poskytuje vynikajícímu Josefu 
Dvořákovi prostor pro řadu 
brilantních klaunských čísel. 
„Ta snaha neustále předstírat, 
hrát vždy tu roli, která se právě 
žádá, vytěžit z každé situace i 

něco pro sebe, onen bezpáteřný konjunkturalismus, snaha vytvářet i na 
troskách za každou cenu zdání idylky není nám to všechno příliš povědo-
mé?“ 
Hrají a zpívají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, 
Karel Gult alt. Ji ří Veit, Veronika Bajerová alt. Dagmar Schlehrová 

 
Jean-Luc Lemoine: LÁSKA A PÁREČKY    24. ledna 2012 

Mistrovsky napsaná komedie, vycházející z reálných životních situa-
cí. Margot, mladá atraktivní žena, si pozve na grilování tři své bývalé 
partnery poté, co ji nový přítel požádá o ruku. Od tohoto riskantního 
večírku si slibuje, že jí vrátí důvěru v mužské pohlaví. 
Účinkují:  
Simona Postlerová nebo Zuzana Dřízhalová, Jan Révai, Ernesto 
Čekan, Karel Zima, Libor Jeník  

Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA       b řezen 2012 
Radikální komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně 

založeném požáru. 
Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený. A opravdu jen 

málokdo má takovou kliku, že najde ideálního partnera, se kterým 
dokáže být skutečně šťastný. Většina lidí se prostě musí v manželství 
hodně snažit a dělat při hledání dokonalého partnerského soužití dost 
velké kompromisy. Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, 
když jedné z kamarádek po řadě takových kompromisů už rupnou ner-
vy a pokusí se radikálně svůj manželský život změnit. 
Účinkují:  
Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Holík, Mojmír Maděri č 

 
N. V. Gogol: ŽENITBA      duben 2012 

Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích. Je to tragikomedie, 
fraška, absurdita, groteska, satira - něco v čem je smutek a smích dvoj-
jedinou bytostí. Je to svět, kde lidé s urputnou vážností prožívají svá 
velká dramata za doprovodu hurónských salv smíchu. 

Podkolatov je mladý muž, kterého chce oženit jeho přítel Kočkarev. 
Agáta, je stydlivá slečna, které hrozí, že se stane starou pannou. Tu se 
snaží provdat dohazovačka Tek-
la. Protože je velice aktivní, 
dosáhne toho, že se najednou o 
Agátinu ruku ucházejí čtyři ná-
padníci - bývalý důstojník pě-
choty Onučkin, přednosta hospo-
dářsko-správního odboru Nena-
žraný, bývalý námořní důstojník 
Žvanikin a vládní rada Podkola-
tov, kterému ale Tekla vůbec 
nepřeje. Každý z ženichů má ke 
sňatku svoji motivaci, ať už jsou 
to třeba peníze, vyšší životní 

úroveň nebo touha po ženě. Ženitba skýtá nepřeberné množství skvělých 
divadelních situací a nechybí v ní typická Gogolova ironie. 
Účinkují: Radek Holub, Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, 
Marek Taclík, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Zdeněk Hruška, 
Věra Kubánková, Tereza Němcová, Martin Sitta, Jiří Kaftan 

 
Velký sál Záložny v Litovli, 19:00 hod., vstupné: 

350/300/280/250/200 Kč 
 

DIVADELNÍ P ŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU: 
  1. -  6.  řada:  1.400 Kč,     7. - 10. řada:  1.200 Kč 
11. - 15. řada: 1.100 Kč,   16. - 20. řada: 1.000 Kč 

 

 



Z historie Klubu českých turistů - 100 let turistiky v Litovli 
Dokončení článku z minulého 
čísla LN: 

Od roku 1972 vedení turistiky 
převzal Svatopluk Rieger. Odbor 
měl 44 dospělých členů a 35 
mládeže. Mladí turisté získali 19 
výkonnostních odznaků „Mladý 
turista ČSSR“ I., II. a III. třídy. 
Záslužnou práci konali značkaři 
při značení turistických cest v 
okolí Litovle.  

Oddíl se staral o ubytovnu v 
sokolovně, poskytoval turistům 
ubytování s kapacitou v zimě 45 lůžek a v létě 90 lůžek.  

Roku 1977 měl oddíl 42 členů a předsedou byl v těchto letech Tomáš 
Híreš. Odbor sice evidoval z minulé doby 10 cvičitelů, ale jen polovina 
byla aktivních. V roce 1979 se odbor turistiky zapojil do spartakiádních 
akcí, v jejich rámci úspěšně připravil spolu s okrskovým spartakiádním 
štábem ohňové poselství v Javoříčku a organizoval průběh štafety 
„Dukla-Bratislava-Praha“ litovelským okrskem. V průběhu roku 1979 
zemřel dlouholetý člen a činovník turistiky Ladislav Cabejšek. 

V roce 1981 měl odbor turistů 68 členů, z toho 41 dospělých, 9 do-
rostu a 18 žactva. S turistickými akcemi seznamoval občany prostřed-
nictvím Kulturního kalendáře Spojeného závodního klubu. Oproti dří-
vějším letům aktivita turistů poklesla. Turistický oddíl mládeže – TOM 
vedl Ing. Zdeněk Šišma. Odbor uspořádal okresní zahájení „100 jarních 
kilometrů“ v letech 1980 a 1985 v Javoříčku, 1984 v Litovli. R. 1981 
zajišťoval okresní letní sraz TOM v Litovli a zimní sraz 1988 na Pře-
myslově, r. 1982 okresní turistický závod v Mladči.  

K nejaktivnějším členům patřil pan Svatopluk Rieger, který se od 
roku 1982 věnoval dálkovým pochodům. Ačkoliv mu bylo více než 65 
let, dvakrát prošel sám celou republiku z Čierné nad Tisou do Aše a 
jednou v opačném směru, což vždy reprezentovalo kolem 1 000 kilome-
trů za 32 až 34 dní bez vícedenních odpočinkových přerušení.  

Mimo akce „Sto jarních kilometrů“ se už tradicí staly jarní turistické 
zájezdy ve spolupráci s podnikem Tesla. V roce 1980 to bylo Slovenské 
Rudohoří a Poľana, r. 1981 Českomoravská vysočina, r. 1983 Strážov a 
Homolka, r. 1984 Východní Čechy, r. 1985 Javorina, r. 1986 Kremnic-
ké pohoří, r. 1987 hřeben Beskyd a Javorníků, r. 1988 hřeben Orlických 
hor. Zájezdy organizoval Svatopluk Rieger a Tomáš Híreš. 

Turistický odbor převzal roku 1991 tradiční název Klub českých 
turistů a pokračoval v činnosti v rámci TJ Tatran. Měl necelých 20 do-
spělých členů, převážně důchodců, a malý oddíl mládeže (TOM). Pořá-
dal zpravidla jednu vycházku měsíčně, v posledních letech i oblíbené 
výlety na kole, pro mládež různá soustředění a o prádninách turistické 
poznávací tábory na kolech i pěšky ve spolupráci s DDM (Třeboň, Jin-
dřichov u Krnova, Krkonoše, Slavkov na Šumavě, Toulovcovy maštale 
u Litomyšle). Členové oddílu TOM se dále zúčasňovali oblastních pře-
borů turistického závodu na Pohořanech. 

Obnovuje turistické značení v okolí Litovle a Bouzova, údržbu roz-
cestníků a turistických map. Výbor pracoval ve složení: předseda ing. 
Zdeněk Šišma, členové Marie Beňová, Dagmar Pospíšilová, Tomáš 
Híreš a Milan Snášel. 

Významného jubilea 80 let se roku 1996 dožil bývalý předseda a 
dlouholetý funkcionář turistiky Svatopluk Rieger. Při slavnostním se-
tkání ke 110. výročí organizované turistiky na Sv. Kopečku roku 1998 
byli oceněni i litovelští turisté ing. Z. Šišma, Sv. Rieger a Tomáš Híreš. 

V roce 1999 měl Klub českých turistů 38 členů, z toho 10 důchodců 
a v oddíle mládeže TOM 17 členů. Na turistických závodech z oblastní-
ho přeboru postoupily tři hlídky do Českého poháru a závodily ve dvou 
závodech ČP v Nové Pace a ve Fyštáku. 

Oddíl TOM byl v roce 2000 pověřen pořádáním 3. kola Českého 
poháru turistického závodu v Náměšti na Hané, při účasti okolo 450 
závodníků. V tomto roce dvě hlídky starších dorostenek z oddílu mláde-
že postoupily do Mistrovství ČR.  

V roce 2001 odbor pořádal 41 jednodenních vycházek a  jedno více-
denní víkendové soustředění. Členové oddílu se mimo turistických 
podíleli na pořádání oblastního kola TZ na Pohořanech jako rozhodčí a 

stavitelé trati. Z oblastního kola TZ postoupily tři hlídky do ČP a zú-
častnily se dvou kol v Bílovci a Ivančicích. Do Mistrovství ČR v Miku-
lášovicích postoupila jedna hlídka dorostenek, která se umístila na 10. 
místě. 

Na výroční schůzi odboru v roce 2002 bylo změněno vedení výboru: 
předseda ing. Šišma Zdeněk, členové výboru: Pospíšilová Dagmar, 
Snášel Milan, Kaštilová Ludmila a Iveta Hrachovinová. 

V roce 2003 se oblast Haná a oblast Jeseníky spojily v jednu oblast 
Olomouckého kraje, do níž byli zvoleni dva členové KČT Litovel, paní 
Ivana Šišmová a ing. Zdeněk Šišma. Litovelský odbor má 36 členů, 
uspořádal 42 jednodenních vycházek a jeden víkendový turistický po-
byt v Lázních Lipová. Členové oddílu se dále podíleli na pořádání kraj-
ského kola TZ na Pohořanech a kola Českého poháru TZ v Nemilanech 
jako rozhodčí a stavitelé tratí. Při značkařské činnosti obnovili šest 
kilometrů značení z Troubelic do Úsova. 

Mládežnický oddíl pořádal celkem osm akcí, z toho jedno víkendové 
soustředění. Krajského přeboru turistického závodu II. stupně na Poho-
řanech se zúčastnily dvě hlídky mládeže a po vítězství postoupily do 
Českého poháru. Obě hlídky se zúčastnily také  4. kola Českého poháru 
v Nemilanech. 

 Počátkem března 2004 zemřel v 78 letech dlouholetý funkcionář 
turistického oddílu Tomáš Híreš a poté Svatopluk Rieger v 86 letech. 

Od roku 2004 pořádá odbor KČT spolu s Rodičovským sdružením 
při ZŠ Jungmannova turistický pochod Toulky Litovelským Pomora-
vím. 

V roce 2005 odbor pořádal 12 jednodenních vycházek a dvoudenní 
víkendové soustředění na Dolech u Bouzova. Při značkařské činnosti 
bylo obnoveno značení z Mladče do Litovle a dále k Mostu u Bahenky, 
z Bouzova do Bílé Lhoty a vyvěšeno 18 kusů směrovek v okolí Náměš-
tě n/H., Javoříčka a Bouzova. 
Členská základna v roce 2006 je 24 členů, z toho 9 dospělých, 4 

důchodci a 11 mládežníků vedených v oddíle č. 4116 Lotus Litovel. 
Odbor pořádal 11 jednodenních vycházek, například novoroční výstup 
na Třesín, Putování za loštickým tvarůžkem (květen), Toulky Litovel-
ským Pomoravím – společně se ZŠ Jungmannova, na kole po trase 
Litovel – Úsov – Nové Mlýny, zakončení turistické sezóny ve Střeni 
(listopad). V tomto roce zemřel v nedožitých 50 letech dlouholetý člen 
a člen výboru pan Milan Snášel. V roce 2007 zemřel dlouholetý člen 
pan Jaroslav Kejval ve věku 72 let. 

Ke 120. výročí založení KČT odbor zajišťoval krajskou výstavu 
umístěnou v Litovelském muzeu 1. 5. - 30. 9. 2008. Výstava byla zahá-
jena slavnostní vernisáží 1. 5. 2008 za účasti okolo 200 účastníků a 
hostů. 9. ročníku turistického pochodu Toulky Litovelským Pomoravím 
se zúčastnilo 240 pěších turistů, cykloturistů a organizátorů. V roce 
2008 bylo obnoveno značení Bílá Lhota - Bouzov - Balatkův mlýn-
Kladky a Mladeč - Litovel - Most přes Bahenku, vyvěšeno 101 kusů 
tabulek a směrovek v okolí Litovle, Mladče, Bouzova a Náměště n/H. 
Členskou základnu odboru KČT tvořilo v roce 2009 24 členů, z toho 

11 dospělých, 9 mladých turistů a 4 důchodci. Bylo uspořádáno 12 
jednodenních vycházek. Členové KČT obnovili turistické značky 
z Hradeckého Dvorku a Krakovce do Náměště na Hané a z Troubelic 
na Úsov. Výlety směřovaly do Hanušovic, Velkých Losin, Bouzova, 
Kozova a turistická sezóna byla zakončena na Nových Mlýnech. 
V okolí Litovle, Mladče a Bouzova bylo umístěno 17 kusů tabulek a 
směrovek. Řady odboru opustila nadšená turistka a dlouholetá členka 
oddílu paní Dagmar Pospíšilová ve věku nedožitých 85 let. Na výroční 
členské schůzi proto došlo k doplnění a obměně výboru, který bude 
dále pracovat ve složení: předseda Ing. Zdeněk Šišma, – členové: Lud-
mila Kaštilová, Ing. Miroslav Lakomý, Iveta Hrachovinová a Anna 
Gruntová. 

V roce 2010 odbor pořádal 12 jednodenních vycházek. Novou tradicí 
novoroční výstup na Třesín, a výlety Šumperk rozhledna Háj, DP Puto-
vání za loštickým tvarůžkem, Kroměříž, Konice-Bouzov, Cholina-
Náměšť n/H. Při značkařské činnosti bylo obnoveno, Mladečský okruh, 
Bílá Lhota-most přes Moravu a provedena údržba 12 rozcestníků 
v okolí Litovle a Mladče. 

 

L. Šik, Z. Šišma, redakčně kráceno 

 



Dějiny mi dají za pravdu.  Kuba, prosinec 2010. 

Televize, rozhlas a noviny 
Na hotelovém pokoji byla televize se satelitními programy vybranými 

zřejmě podle zemí návštěvníků. Tak jsem měl moţnost sledovat Deut-
sche Welle, CNN v americké a španělské verzi, pořady televizí Kanady, 
Ruska, Francie a Číny. Ke zhlédnutí byly i dva domácí programy, jeden 
vzdělávací a druhý, řekněme, politicko-kulturní. Líbil se mi ten první, 
tzv. „canal educativo“. Uváděl přijatelnou formou ucelené naučné pro-
gramy fyziky, chemie, matematiky a také anglického jazyka. Docela si 
myslím, ţe by to uvítali i rodiče u nás v době státních maturit, aby si 
trochu oprášili své znalosti a mohli svým ratolestem konkurovat. Ten 
druhý kanál mi byl najednou důvěrně známý. Vysílal zprvu převáţně 
zprávy ze 17. Světového festivalu mládeţe a studentstva, který se konal v 
Jihoafrické republice. Mladí svazáci, kteří se vypravovali na tuto prvořa-
dou světovou událost, vyjadřovali své odhodlání bojovat za mír a socia-
lismus aţ do roztrhání těla a jejich spolubojovníci, kteří zůstali doma, 
slibovali splnit a překročit své pracovní úkoly i za ně. Do toho všeho 
přicházel občas Fidel Castro se svými „reflexiones“, hlubokými zamyšle-
ními nad událostmi doma i v zahraničí. V paměti mi např. utkvělo, ţe i 
taková velmoc, jako jsou Spojené státy s veškerým svým nukleárním 
potenciálem, můţe být zcela ochromena, jak dokázal autor WikiLeaks. U 
zpráv ze světa většinou šlo o poslední úspěchy bratrské Venezuely pod 
vedením Hugo Cháveze a dokumentační záběry na krizi kapitalismu, 
mezi kterými vévodily rozhořčené tváře našich odborářů z Prahy při 
stávce dne 8. 12. 2010. 

Z rozhlasových vysílání si speciální pozornost zasluhuje Radio Reloj 
(Radio hodiny). Vysílá 24 hodin denně od 1. července 1947 a je zvláštní 
tím, ţe v pozadí jsou slyšet hodiny, jak odtikávají kaţdou minutu. Kaţ-
dou chvíli pak hlas moderátorky oznamuje přesný čas. Tato zpráva je 
pravdivá. Předpověď počasí, kterou stanice rovněţ přináší, patří mezi 
zprávy pravděpodobné. Mezi ostatní zprávy pak patří různá vládní pro-
hlášení, reflexe Fidela Castra, a tak podobně. 

Z tisku jsem pochopitelně nemohl pominout Granmu, noviny vydávané 
Ústředním výborem Komunistické strany Kuby. Název je odvozen od 
jachty, na níţ se v roce 1956 Fidel Castro spolu se svými spolubojovníky 
přeplavil z Mexika na Kubu a zahájil své revoluční taţení. Na hotelu, kde 
jsem byl ubytován, se tyto noviny objevovaly pro veřejnost zřídka, větši-
nou aţ v odpoledních hodinách. Byl bych si je kupoval sám, jenţe nikde 

na stáncích k vidění nebyly. A tak mi je na moji prosbu manaţerka hotelu 
nechávala ve své kanceláři, popř. mi je sama zanesla ke stolu v jídelně. 
Noviny informovaly podobně jako televize o dění na Světovém festivalu 
mládeţe a studentstva, o stavbě ţeleznice, o pomoci kubánských lékařů v 
boji proti choleře na Haiti, později pak uváděly plné znění projevů na jiţ 
zmíněném 6. řádném zasedání Poslanecké sněmovny. Ve čtvrtek 16. 12. 
2010 přinesly noviny Granma i zprávu z České republiky. Podle ní český 
ministr ţivotního prostředí podal demisi kvůli podezření z korupce ve 
výši 20 milionů euro. Přiznám se, ţe jsem té zprávě zprvu nevěřil. Ne-
zdálo se mi totiţ, ţe by se u nás našel charakter, který by podal demisi 
kvůli takové drobné lapálii. Nu, později jsem se musel zdejšímu tisku v 
duchu omluvit za své podezření. Ta zpráva byla přesná, ba i zpronevěře-
ná suma odpovídala zhruba částce uváděné u nás. Je vidět, ţe kubánská 
informační sluţba z Prahy pracuje dobře. 

Státní propaganda 
Nerad bych, aby si případný čtenář odnesl dojem, ţe jsem přijel na 

Kubu jen hledat mouchy a kritizovat. Některým věcem ale člověk utéci 

nemohl. Tak třeba oslavná píseň Comandante Che Guevara, kterou nám 
turistům hráli např. při vstupu do přírodní rezervace, mi posléze začala 
vysloveně lézt na nervy. Ať byl „Che“ jakýkoliv, tohle si nezaslouţil. 
Podle jednoho českého poradce té doby, byl „Che“ skutečný revolucio-
nář. Práce na ministerstvu, která mu byla po vítězné revoluci přidělena, 
ho smrtelně nudila, porady svolával aţ někdy hodně po půlnoci, a během 
nich neustále prováděl sborku a rozborku zbraně a kontroloval čistotu 
hlavně oproti svým spolusedícím. Úctyhodný člověk. Nemám nic proti 
tričku s jeho logem, proti čepicím po jeho vzoru, ale oslavná slova typu 
aprendimos a quererte (naučili jsme se tě milovat) mi připadají nechutná. 

Jednou z prvních věcí propagandy, kterým turista neujde, je skupina 
zvaná „Los Cinco“, neboli „Pětice“. Obličeje pěti odsouzených jsou vidět 
všude, pod nimi slova, jako dignos, patriotas, volverán (důstojní, vlasten-
ci, vrátí se). Přijel jsem na Kubu u vědomí, ţe v kubánských ţalářích je 
doposud 11 vězňů svědomí a o Vánocích 2010 snad měli být propuštěni 
další dva. To by pořád ještě netvořilo „Pětici“ odsouzených, o jejichţ 
propuštění se na veřejnosti tolik usiluje. Vysvětlení je samozřejmě jinde. 
Oněch pět důstojných vlastenců bylo v roce 1998 odsouzeno v USA na 
doţivotí za špionáţ. A píší se o nich knihy a protestuje se na nejvyšších 
místech.  

Na hotel přicházeli večer místní hudebníci a hráli hostům na přání. 
Kdyţ přišli k mému stolu, přál jsem si zahrát Cuando salí de Cuba. Nic 
zlého jsem tím nemyslel. Je to kubánská píseň, tak ať mi ji zahrají, kdyţ 
uţ jsem na Kubě. Chlapci se chvilku radili, pak řekli, ţe tuhle neznají. A 
ţe mi zahrají jinou kubánskou. Marně jsem se jim snaţil napovědět slo-
va. O dva dny později jsem je potkal na chodbě hotelu. „Hoši, neříkejte, 
ţe neznáte Cuando salí de Cuba. Vţdyť tu zná celý svět!“ Jeden z nich si 
mě vzal stranou a zašeptal „Está prohibido“. Pak jsme se tiše, spiklenec-
ky, bavili o tom, kdy a kde ta píseň vlastně vznikla. Jde o píseň kubán-
ského emigranta, kterému se stýská po domově. Představte si, ţe by v 
době zákazu Matušky u nás chtěl nějaký turista po hudebnících, aby mu 
zahráli, dejme tomu, Už koníček pádí. Aniţ by věděl, ţe se to nesmí. Lidé 
u nás tehdy brali takové zákazy jako nutné zlo, mnozí ale byli pevně 
přesvědčeni, ţe je jen spravedlivé potrestat Matušku tímto způsobem za 
jeho „zradu“. Budiţ. U nás to nepřekvapuje. Ţe ale i na Kubě těm dob-
rým lidem, jimţ je rytmus a zpěv dán snad přímo od Boha, někdo diktu-
je, co smí a nesmí zpívat, to je k uzoufání. Tomu tedy říkám vítězství 

proletariátu! 
Některé druhy propagandy jsou úsměvné. Dřív neţ se ale případný 

čtenář pobaví, nechť si vzpomene, jak i u nás bývalo v kdejaké restauraci 
heslo Pracujeme metodou soudruha B., aniţ by se kdo z obsluhujícího 
personálu staral, o jakou metodu jde, či kdo je vlastně soudruh B. Anebo 
slavné Mamulovy soboty v Ostravském kraji, vzpomene si na ně ještě 
někdo? Na bankovce v místní hodnotě 3 peso je vyobrazen „Che“ jak 
pracuje při sběru cukrové třtiny. Pod tím je nápis CHE - precursor del 
trabajo voluntario (CHE- průkopník dobrovolné práce). Dovedu si před-
stavit ostravaka, jak zírá na ten nápis a říká…tak tuto je ten c.p, co to tu 
zavedl? U jednoho pole, jak jsme je tak míjeli autobusem, stál veliký 
nápis: Si quieres cena, tienes que producir (chceš-li večeři, musíš vypro-
dukovat). Byl jsem ten den u večeře se skupinou Kanaďanů. I zeptal jsem 
se jich, zda jim při produkci jejich pšenice také pomáhají podobná hesla, 
a jestli ne, zda by nebylo vhodné je zavést. Šestnáctiletý Luc se zrovna 
zvedal s talířem od stolu a utrousil: „Teď si jdu ještě pro nášup toho de-
zertu a pak začnu bojovat za pokrok!“       Pokračování příště. M. Klučka 

Pohled na budovu OV Komunistické strany Kuby (Varadero) Kubánské taxíky. Fota autor. 



Po mnohaletém působení v Litovelských novinách odchází paní Jana 

Motlová do důchodu. Proto jsme se novou rubriku rozhodli zahájit prá-

vě rozhovorem s ní. 

Jak jste se dostala k práci v novinách a co jste dělala předtím? 

Vystudovala jsem VŠ humanitního směru, k novinařině jsem se dosta-

la v textilním podniku Moravolen, kde jsem mj. působila i v podniko-

vém časopisu. Ovšem společenské změny, které zasáhly mnoho firem, 

mě nakonec zavedly zpátky na mé rodné Litovelsko, kde jsem začala 

pracovat v Městském klubu. Tady jsem také byla členkou redakční rady 

LN a po rozhodnutí zřídit místo samostatného redaktora jsem se přihlá-

sila do výběrového řízení a byla přijata. 

Jak dlouho už pracujete jako redaktorka LN? 

Osm a půl roku, za celé moje působení to bylo přesně 115 čísel novin. 

Vyuţiji této příleţitosti k poděkování všem, kteří se se mnou na tvorbě 

novin podíleli, za dobrou vzájemnou spolupráci. Byly to pravidelné 

rubriky Městského klubu, Muzea, Mateřského centra, sportovní rubrika, 

informace Seniorklubu, Domu dětí a mládeţe a další.  

Vzpomenete si na nějaký zajímavý zážitek, který Vás díky práci v novi-

nách potkal? 

Kdyţ v r. 2004 řádilo v Litovli tornádo, shodilo i báň kostela sv. Mar-

ka. Schránku z ní našel třídvorský hasič Martin Skácel a já měla to štěs-

tí, ţe jsem na pozvání tehdejšího faráře p. Krejsy byla u jejího otevření 

v Olomouci v Památkovém ústavu. Obsahovala listiny týkající se města 

z let 1691 - 1932. Protoţe tíhnu k historii, byl to pro mě velmi zajímavý 

záţitek. I Litovelské noviny o tom informovaly.  

Pokaţdé mě také potěší, kdyţ si lidé, kteří ţili v Litovli a odstěhovali 

se, nechávají posílat LN, protoţe je zajímá, co se tady děje. Ostatně 

kaţdý je rád, kdyţ je jeho práce oceněna.  

Co považujete za výhody a nevýhody své práce? 

Je to zajímavá, tvůrčí práce, pestrá tím, ţe redaktor dělá úplně vše -  

shání informace, píše, fotí, noviny celkově připravuje k tisku a nakonec 

je i rozváţí. Navíc je to práce pro lidi, moţnost něco jim sdělit. Nevýho-

dou je, ţe co se jednou dá do tisku, nelze vzít zpět, včetně různých 

chyb, někdy opomenutých, jindy způsobených „tiskařským šotkem“. 

A na závěr osobní otázka. Co se chystáte dělat po odchodu do důchodu?  

Chci se věnovat svému letitému koníčku - výtvarnictví, tedy malbě na 

hedvábí, tvoření z hlíny, kresbě, malbě... Taky se chci věnovat svým 

vnoučatům, zahrádce i domečku, aby na mě nespadl. 

Jsem ráda, ţe redaktorský post mohu předat právě Helence Kaštilové 

a popřát jí hodně elánu a tvůrčích nápadů. Počítám s tím, ţe i ona se 

jednou ocitne v LN pod palbou 5 otázek. 

Tato nová rubrika dává čtenářům možnost položit otázku různým 

osobnostem Litovelska. V příštím čísle bude na nejčastěji kladené 

otázky odpovídat místostarosta Litovle PETR ŠRŮTEK. Své dotazy 

můžete pod označením 5 otázek pro ... posílat na adresu redakce, na 

mail litovelskenoviny@mestolitovel.cz nebo přinést osobně. 

5 otázek pro ... 

Janu Motlovou 

redaktorku  

Litovelských  

novin 

Muži - Muţstvo začalo s přípravou pod vedením trenéra R. Sedláčka 
a vedoucího muţstva M. Kratochvíla. V kádru muţstva došlo k několi-
ka změnám. Odešli O. Ţáček (konec hostování), A. Vrba, M. Vrba, P. 
Bubla, L. Grulich, O. Mikeska, M. Jarmar, P. Coufal (všichni hostování 
– Červenka), D. Otava (hostování – Haňovice). Na hostování byli získá-
ni T. Urbánek, M. Miklánek a V. Debnár (návrat – Medlov). 

Muţstvo se v konečné tabulce krajského přeboru muţů umístilo na 5. 
místě se 49 body a skóre 54:46,15x zvítězilo, 4x remizovalo a 8x pro-
hrálo. Nejvíce branek za sezónu vstřelili M. Šilberský (11), Jan Fišara 
(10), A. Šrom (5), V. Kratochvíl a P. Mráček (4). Celkem se do statisti-
ky střelců zapsalo 16 hráčů. Nejvíce zápasů odehráli Jan Fišara a M. 
Jindra (30). 

Starší dorost - Svěřenci K. Gála a vedoucího muţstva R. Coufala se 
v divizi umístili na 12. místě. Muţstvo získalo 28 bodů a skóre 62:81, 
8x zvítězilo, 4x remizovalo a 14x prohrálo. Nejvíce branek vstřelil J. 
Látal (17). Nejvíce zápasů odehráli J. Jurásek, J. Látal, P. Heinz, M. 
Dokoupil a F. Coufal. 

Mladší dorost se umístil na 14. místě. Svěřenci trenéra P. Grofka a 
vedoucího muţstva J. Planičky získali za 3vítězství a 23 proher 9 bodů 
a skóre 26:225. 

Starší žáci - Pod vedením trenéra A. Bučka a vedoucího muţstva D. 
Němečka došlo během zimní přípravy k velkému problému. Velká část 
muţstva odešla do jiných sportů. Muţstvo odehrálo jarní zápasy jen 
díky pomoci mladších ţáků a starších benjamínků. Starší ţáci se celko-
vě umístili na 8. místě okresního přeboru, s 0 body a skóre 18:146.  

Mladší žáci - Pod vedením trenéra V. Debnára dospěli mladší ţáci 
k nemalým úspěchům v okresní soutěţi. Mladší ţáci se v konkurenci 
starších vrstevníků umístili na 7. místě s 9 body a skóre 42:77. 

Starší přípravka - Svěřenci trenérů P. Listopada, J. Gazdíka a ve-
doucího muţstva P. Pěrušky sehráli sérii 8 mistrovských turnajů.  

Mladší přípravka - Pod vedením trenéra J. Polanského a vedoucího 
muţstva P. Laţi přibylo mnoho nových tváří, které se teprve začaly učit 
fotbalovým dovednostem nejen na trénincích, ale i v zápasech. Příklad-
nou bojovností a snahou se neustále zlepšovat byli rovnocennými sou-
peři starších protihráčů. 

Výbor oddílu kopané děkuje hráčům, trenérům a vedoucím muţstev 
za dosaţené výsledky a těší se na spolupráci a přízeň všech v nadcháze-
jící sezóně.               za fotbalový oddíl Pavel Pěruška  

 
Přejeme všem našim hráčům, trenérům, vedoucím muţstev, příznivcům 

a sponzorům litovelské kopané krásné proţití letních dnů.  

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou  

Krátce      Svátek upálení mistra Jana Husa 
U příleţitosti výročí upálení mistra Jana Husa se v kostele Českoslo-

venské církve husitské uskuteční dne 6. 7. v 17 hodin slavnostní pod-

večerní bohosluţba, při níţ vystoupí i sbor litovelských koledníků pod 

vedením p. Nedomy. Po mši bude následovat přátelské posezení na 

zahradě Husova sboru. 
 

Socha Panny Marie u prameniště Čerlinky 
Poslední májový den se u prameniště Čerlinky sešli zástupci Města 

Litovel, VHS Čerlinka, Mikroregionu Litovelsko a občané převáţně  

z Litovle a Červenky. Farář Římsko-katolické církve pan Josef Ro-

senberg poţehnal sochu Panny Marie, která byla po celkové obnově 

znovu na místo k prameništi osazena. 

Zájem ze strany veřejnosti o tuto událost byl nad očekávání velký, 

zejména občané Červenky mají k tomuto místo velmi blízký vztah a 

byla jich tady řada. Vzpomínali také na to, ţe místo prameniště bývalo 

uctívané odedávna, i výzdoba místa svatými obrázky a předměty byla 

mnohem bohatší. K prameništi se pořádaly církevní pouti. Vaţme si 

tohoto pramene velmi kvalitní vody.              Text a foto: J.M. Význam prameniště ocenil Ing. Zdeněk Potužák (uprostřed) i zástupce VHS. 



SPORT  SPORT  SPORT  

Historického úspěchu dosáhli šachisté TJ 

Tatran Litovel, kdyţ po loňském suverénním 

postupu z 1. ligy do nejvyšší šachové soutěţe 

Extraligy ČR překvapili celou šachovou veřej-

nost a vybojovali senzační třetí místo a tím i 

pro Litovel cennou bronzovou medaili. 

Před zahájením extraligy (ve své historii 

šachisté postoupili do nejvyšší soutěţe potřetí, 

bohuţel vţdy po ročním působení sestoupili do 

niţší soutěţe) se vedení šachového oddílu roz-

hodlo změnit strategii. Místo zkušených, ale 

málo bojovných hráčů postavilo do extraligy 

mladé, bojovné a perspektivní druţstvo. Věko-

vý průměr hráčů základní sestavy byl nejniţší v 

celé extralize. Základ druţstva byl tvořen juni-

orskými reprezentanty Polska a České republi-

ky, vhodně doplněný 2 zkušenými českými 

hráči; sázka na „mládí a bojovnost“ se vyplati-

la. V extralize je druţstvo tvořeno 8 hráči a v 

kaţdém utkání musí hrát minimálně 5 domá-

cích hráčů a maximálně 3 cizinci nebo hostující 

hráči. Většina druţstev se posiluje zahraničními 

zkušenými velmistry z okolních zemí, my jsme 

se rozhodli posílit druţstvo polskými juniorský-

mi reprezentanty. 

Extraligu jsme zahájili v Turnově, kde jsme 

remizovali s místní Zikudou 4:4 (zvítězili Ţilka 

a Krejčí), následující den jsme zavítali na hor-

kou půdu několikanásobného mistra ČR - 1. 

Novoborský ŠK. Toto druţstvo je sestaveno z 

velmistrů a jeho cílem je kaţdoroční vítězství v 

extralize ČR a úspěch na mezinárodním poli, 

konkrétně v poháru mistrů evropských zemí 

(právo účasti mají 3 nejlepší týmy jednotlivých 

evropských zemí). Soupeře jsme se nezalekli, 

ale přesto jeho síla byla velká a podlehli jsme 

mu těsně 3:5 (zvítězil Blatný). Nezapomenutel-

ným záţitkem bylo sledování on-line partií ve 

vedlejším sále spojené s komentářem velmistra 

Kaválka (v roce 1968 emigroval do USA a po 

přijetí amerického občanství se stal po mistru 

světa velmistru Bobby Fischerovi druhým nej-

silnějším hráčem USA). 

V následujícím prosincovém dvojkole jsme 

zavítali do Pardubic. V sobotním utkání jsme 

„povinně“ zvítězili s 2222 ŠK Polabiny jedno-

značně 6:2 (zvítězili Swiercz, Leniart, Kuchyn-

ka a Zpěvák) a překvapivě s loni bronzovým 

Rapidem Pardubice těsně, ale zaslouţeně 

4,5:3,5 (zvítězil Krejčí a Zpěvák).  

Letošní rok a první domácí utkání jsme zahá-

jili nešťastnou prohrou s A 64 VALOZ Grygov 

3,5:4,5 (zvítězili Ţilka, Krejčí a Zpěvák), ná-

sledně v sobotu jsme porazili Třinec 5:3 

(zvítězili Krejčí, Zpěvák, Butkiewicz a Stratil) 

a lednové trojkolo jsme ukončili remízou s BŠŠ 

Frýdek-Místek 4:4 (zvítězil Krejčí a Stratil). V 

březnu jsme zamířili nejprve na půdu druhého 

nováčka Výstaviště Lysá nad Labem, se kterým 

jsme remizovali 4:4 (zvítězil Ţilka, Tazbir a 

Blatný) a následně „rozdrtili“ loni stříbrnou 

Mahrlu Praha v čele s nejsilnějším českým 

hráčem Davidem Navarou 5,5:2,5 (zvítězili 

Tazbir, Krejčí, Blatný a Stratil). Poslední 2 kola 

jsme sehráli v dubnu v domácím prostředí nej-

prve v sobotu proti ŠK Zlín, který jsme těsně 

porazili 4,5:3,5 (zvítězili Krejčí, Leniart a Ku-

bíček) a v posledním kole v nervydrásajícím 

boji o medaili i ŠK Labortech Ostrava 4,5:3,5 

(zvítězil Butkiewicz a Stratil). Kapitánem druţ-

stva byl ing. Michael Knajbl a zástupcem kapi-

tána ing. Jan Krejčí starší. 

Nečekaný, ale zaslouţený výsledek je dílem 

celého druţstva, na kterém se podíleli hráči:  

1. GM (velmistr) Dariusz SWIERCZ - polský 

juniorský supertalent, nejmladší člen druţstva 

(16 let) dokázal úspěšně bojovat na nejsilnější 

šachovnici a jeho výsledek 3,5 bodu ze 7 utkání 

je skvělý a obdivuhodný. Dariusz se projevil i 

jako velký bojovník, kdyţ přiletěl na 1. kolo do 

Turnova přímo z turnaje v Petrohradu a při 

posledním kole na telefonické poţádání i přes 

nemoc přijel večer do Litovle, aby pomohl 

druţstvu vybojovat bronzovou medaili. 

2. IM (mistr) Jacek TOMCZAK - další pol-

ský mladík, sehrál pouze 2 partie, ale přesto 

dokázal zremizovat našeho 2. nejsilnějšího 

českého hráče GM Lázničku. Bohuţel byl hod-

ně časově zaneprázdněn (studium) a nemohl 

odehrát více utkání. 

3. IM Štěpán ŢILKA - Štěpán patří k obrov-

ským talentům českého šachu; svými výkony a 

ziskem 4,5 bodu ze všech utkání převáţně na 1-

3 šachovnici potvrdil svůj talent. Je jen otázkou 

času, kdy se stane dalším mladým českým 

velmistrem.  

4. IM Marcin TAZBIR, polská posila, 4 body 

ze 7 utkání jsou skvělým výsledkem hráče. 

5. IM Jan KREJČÍ - český juniorský repre-

zentant byl největší oporou druţstva, zazname-

nal skvělý výsledek 8 bodů z 11 utkání a svým 

výsledkem patřil mezi nejlepší hráče celé extra-

ligy (6. nejlepší individuální výsledek). Tímto 

výsledkem si zabezpečil zisk 2. velmistrovské 

normy (pro udělení titulu velmistra nutno získat 

3 normy). 

6. GM Pavel BLATNÝ - několikanásobný 

mistr ČR a bývalý reprezentant ČR patřil rov-

něţ k oporám druţstva, pomáhal převáţně svý-

mi zkušenostmi a jeho výsledek 5,5 bodu z 11 

utkání je vynikající. 

7. IM Arkadiusz LENIART - polský junior 

sehrál 4 utkání a získal v nich 3 body. Jako 

jeden z mála nebyl v ţádném utkání poraţen. 

8. FM (FIDE mistr) Lukáš KUCHYNKA - 

Krejčího juniorský kolega v reprezentaci ČR 

svými výkony potvrdil, ţe jiţ je platným čle-

nem extraligového druţstva a pro některé ša-

chisty ziskem 4 bodů byl velmi příjemným 

překvapením našeho druţstva. 

9. IM Pavel ZPĚVÁK - poslední hráč základ-

ní sestavy získal úctyhodných 7 bodů z 11 

utkání. Potvrdil, ţe stále patří k platným a vel-

mi bojovným hráčům, mladším spoluhráčům 

předával zkušenosti. 

10. IM Milan Ţůrek - přes náročnost svého 

povolání sehrál 2 důleţité partie, ve kterých se 

mu bohuţel nedařilo. 

11. IM Ladislav STRATIL jako jeden z mála 

hrál jiţ v minulosti extraligu za různá druţstva 

a opět potvrdil, ţe výsledkem 4,5 bodu z 6 

utkání do druţstva patří. 

12. IM Zdeněk BEIL - sehrál pouze 1 partii v 

níţ nešťastně podlehl soupeři z Grygova. 

13. IM Antonín KUBÍČEK - sehrál pouze 1 

utkání, ale dokázal v něm zvítězit a rozhodnout 

tak utkání se Zlínem. 

 

KONEČNÁ TABULKA EXTRALIGY  
ČESKÉ REPUBLIKY V ŠACHU 2010/2011 

 
  1.  1. Novoborský ŠK   29  61 
  2.  A 64 VALOZ Grygov  22 48,5 
  3.  TJ TATRAN LITOVEL  21 48,5 
  4.  ŠK RAPID Pardubice  19 42,5 
  5.  ŠK Labortech Ostrava  18 45,5 
  6.  BŠŠ Frýdek-Místek  16 44,5 
  7.  Výstaviště Lysá nad Labem 13  46 
  8.  ŠK Zikuda Turnov   13  42 
  9.  ŠK Zlín    12 39,5 
10.  2222 ŠK Polabiny   10  38 
11.  ŠK Mahrla Praha   8  39,5 
12.  TŢ Třinec    2  32,5 

                                          mat 

Bronzová medaile šachistů v extralize ČR  

Moravský pohár 

Závodnice týmu Bike Team Kola Kaňkov-

ský Jiřina Ščučková zamířila díky pauze ve 

Slezském Poháru na  Moravský, který v roce 

2009 vyhrála i celkově. Moravský Pohár se jel 

ve městě Tomáše Bati, kde na závodníky 

čekalo Zlínské Kritérium. Kategorie ţen star-

tovala v 11 hodin a jela kritérium na 40 min. 

plus jedno kolo na okruhu dlouhém cca 2,450 

km a v kaţdém kole čekalo na závodníky 

bodování. Kategorie ţen startovala s kategorií 

muţů E a bodovalo se dohromady. Ščučková 

dokonce dokázala brát třikrát  body i muţům 

a potvrdila svoji nadvládu v ţenské kategorii. 

To koneckonců dokázala i soupeřkám v závě-

rečném finiši, kdyţ jí jiţ o nic nešlo, přesto 

před sebe ţádnou z děvčat nepustila. Jinak 

závod si moc moc pochvalovala a opět oceni-

la pořadatele za krásný a bezpečný okruh i za 

hodnotné ceny. V závodě ţen se na druhém 

místě umístila Sylvie Libénková /Kolík TJ 

Bohumín/ a na třetím Jana Vyčítalová /ACS 

Drak Vrbno/.                 

M. Frantík 

IN-LINE závody  

Dne 21. 5. 2010 uspořádal lyţařský oddíl TJ 

TATRAN Litovel jiţ 5. ročník závodů na 

kolečkových bruslích. Ačkoliv předpověď 

počasí hlásila déšť a bouřky, sobotní ráno nás 

přesto přivítalo na cyklostezce Litovel – Víska 

doslova tropickým počasím. Před desátou 

hodinou se začali objevovat první nedočkaví 

závodníci. Celkem se zapsalo 33 účastníků. 

Někteří z nich se zúčastnili všech ročníků.  

V deset hodin odstartoval závod nejmenších 

dětí na odráţedlech a po nich následovali 

předškoláci na koloběţkách. Poté se jiţ vydali 

na trať bruslaři, kteří závodili celkem v 9 kate-

goriích. V dětské kategorii byl nejpočetněji 

zastoupen závod děvčat do 14 let, který vyhrá-

la několikanásobná vítězka Šárka Šenková.  

V kategorii dospělých byli všichni zvědaví 

zvláště na muţe. Ve starších muţích zopako-

val loňské vítězství František Lavička z pořá-

dajícího oddílu a u mladších muţů byl jiţ 

tradičním a hlavně absolutním vítězem  

s traťovým rekordem 5:15:31 Martin Dolin-

ský. Celé sportovní zápolení zakončil závod 

dvou babiček s kočárky. Ještě jednou gratulu-

jeme všem vítězům a jiţ nyní Vás zveme na 

příští ročník.          L.Z  
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 

Tel., fax: 585 341 478,  

mobil: 605 131 789 
 
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

Řešení digitálního TV vysílání 

SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2011,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,  

2+KK od 358 tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 723 463 834 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel 

WWW.SEPREALITY.CZ 

  pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 

m2, blízko nám., Náj. 6 tis. Kč/měs. + 

energie 

  pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 

m2, blízko nám. Náj. 5 tis. Kč/měs. + 

energie 

  pronájem obchodu v Olomouci, přízemí, 

123 m2, ul. Ztracená. Náj. 25 tis. Kč/měs. 

+ energie 

  pronájem provozovny v Šumperku, 3. 

patro, 26 m2. Náj. 3 tis. Kč/měs. + energie 

  prodej bytu 3+1, P/OV, zvýšení přízemí, 

72 m2, plast. okna, žaluzie, reg. tepla, bal-

kón, výtah, sklep. Cena 1,1025 tis. Kč  

  prodej bytu 1+0 v Litovli, P/OV, 4. patro, 

24 m2, plast. okna, žaluzie, bez balkónu, 

výtah, sklep. Cena 595 tis. Kč. 

  prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený 

pro výst. RD s nutností zřídit inž. sítě (cca 

550 tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zří-

zení IS 

PROVOZ PLAVECKÉHO BAZÉNU  
při ZŠ Litovel, Vítězná 1250 

v době letních prázdnin 2011 
7. – 8. 7. a 8. 8. – 31. 8. 2011 

ZAVŘENO 9. 7. – 7. 8.  

Po   12.00  -  19.00 

Út   12.00  -  19.00 

St   12.00  -  19.00 

Čt   12.00  -  19.00 

Pá   12.00  -  19.00 

So   12.00  -  19.00 

Ne   12.00  -  19.00 
 

Nabízíme: pronájem celého bazénu pro sou-
kromé účely i pro organizace  

 otevřena venkovní terasa 

 
Kontakt:  tel.    585 156 228, 225    

mob. 739 557 878  
e-mail: bazen.litovel@seznam.cz 

Z městské knihovny 

    Městská knihovna v Litovli upozorňuje své 

uživatele na změnu půjčovní doby v měsících  

červenci a srpnu.  

Půjčovní doba bude upravena takto:   

pondělí 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00 hod., 

čtvrtek 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hod. 

V ostatní dny bude zavřeno.  

Půjčovní doba platí pro obě oddělení.  

    Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou 

přejí všem čtenářům Litovelských novin kni-

hovnice.                   L.F. 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

783 22 OLBRAMICE 49 

TEL.: 724 102 802 

E-mail: ro-mann@seznam.cz 

KOMINICTVÍ 

Městské koupaliště 
 

Otevírací doba: 

denně  9 - 19 hodin 

Vstupné: 

děti a senioři 10 Kč   

ostatní  20 Kč 

V areálu je k dispozici  sportovní záze-

mí na nohejbal a  ping-pong.  
 

http://noviny.litovel.eu/
http://www.sepreality.cz/



