
Z obsahu: 

V Litovli načne svůj třetí školní rok, přesto 

pro mnohé zůstává Církevní mateřská škola 

Svatojánek záhadou. Mohou sem chodit jen 

děti z věřících rodin? Musí se děti pravidelně 

modlit? Bude jim někdo vnucovat náboţen-

ství? 

Také o tom jsme si popovídaly s ředitelkou 

školky Markétou Houdkovou. 

 

Svatojánek se představuje 

Za vznikem církevní školky stojí zvyšující 

se počet dětí v posledních letech a zájem lito-

velské katolické farnosti, v čele s P. Josefem 

Rosenbergem, zajistit dětem uţ odmalička 

vzdělávání, které je přirozenou formou bude 

seznamovat se zásadami křesťanského ţivota a 

víry. Dne 1. září 2010 se tak v budově bývalé 

ZŠ na Vítězné ulici dveře školky, jejímţ zřizo-

vatelem je Arcibiskupství olomoucké, otevřely 

prvním ţáčkům. 

„Všechny děti nejsou věřící, a náboţensky 

praktikující,“ usmívá se ředitelka a dodává, ţe 

rozhodující není ani konkrétní víra malého 

školáčka. „Školka se snaţí nenásilnou formou 

prosazovat křesťanské hodnoty. Rozvíjíme 

v dětech sociální cítění a empatii, vedeme je 

k tomu, aby byly k sobě tolerantní, měly pěkné 

vztahy k rodině, kamarádům i k Bohu.“ 

Děti ze školky tak třeba navštěvují domovy 

důchodců, pro jejichţ obyvatele pořádají před-

stavení. Svoje prarodiče zvou zase na besídku 

do školky, kde si pro ně připraví program i 

dárky. Nebo také vyrábějí pohledy pro misie. 

Den v mateřské škole 

Den dětí ve Svatojánku v mnohém odpovídá 

programu v běţné mateřské škole, který je dán  

rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ. 

Děti si hrají, probíhá hudební, dramatická i 

výtvarná výchova, rozvoj matematických poj-

mů a představ, procházky do parku, odpolední 

spánek… Odlišnosti zde však vzhledem k dů- 

razu na duchovnější program přece jen jsou. 

„Kaţdé ráno, kdyţ děti postupně přijdou, 

máme ranní kruh. Společně čteme příběh 

z Bible nebo křesťansky laděné kníţky. 

S dětmi si pak o něm povídáme, hledáme 

v něm ponaučení pro náš ţivot. Po čtení při-

chází modlitba. Nejsou to ale ţádná naučená 

slova. Děti jsou velmi spontánní. Vlastními 

slovy za něco prosí nebo děkují třeba za své 

kamarády, rodiče. Modlitba bývá doplněna i 

nějakou písničkou,“ objasňuje Markéta Houd-

ková. Na modlitbu dochází i před obědem, kdy 

děti děkují za jídlo. 

Děti také pravidelně navštěvuje litovelský 

kněz, vypráví si s nimi, podniká s nimi aktivi-

ty. 

Vzhledem k zaměření školky mají děti blíţ i 

k církevnímu prostředí. O Vánocích se chodí 

dívat do kostela na betlém a kříţovou cestu, na 

dušičky navštěvují hřbitov.  

Se základními křesťanskými příběhy a le-

gendami je zase seznamují hravé akce, jako je 

třeba Putování se svatými, kde na kaţdém 

stanovišti plní úkol spojený se ţivotním příbě-

hem světce. 

A co je nového? 

Nové je především druhé oddělení, které se 

ve školce v září otevře. Původní kapacita 25 

dětí tak bude navýšena o dalších dvacet pět. 

V průběhu prázdnin v dosud nevyuţívaném 

prvním patře budovy vznikla nová herna, 

umývárna, šatny, sociální zařízení. V součas-

nosti je o umístění dětí v MŠ velký zájem, 

takţe všechna místa uţ jsou obsazená. Děti 

nejsou do oddělení rozděleny podle věku, 

proto se sourozenci nemusí bát odloučení. 

Malí ţáčci pocházejí většinou z Litovle, 

v několika případech i z blízkého okolí. Dosud 

o ně pečovaly dvě pedagoţky, od září přibyde 

další. V lednu nastoupí i osobní asistentka pro 

jedno z dětí. 

Nové oddělení přijede poţehnat i olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner, na zahájení školního 

roku je naplánována mše svatá. 

Všichni, kteří by si školku rádi prohlédli, si 

však budou muset počkat do února, kdy pro-

běhne den otevřených dveří spojený se zápi-

sem.               hk 

Jak je v MŠ Svatojánek 
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Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce srpna zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V době mezi 20 hod. dne 1. 8. a 6.10 hod. dne 2. 8. 

poškodil neznámý pachatel ţeleznou bránu rehabilitačního střediska 

v Litovli. 

Dne 2. 8. ve 23.05 hod. řídili J. H. a N. P. v Litovli na Dukelské ulici 

jízdní kola, na kterých neměli zapnuté předepsané osvětlení. 

Dne 6. 8. ve 13.20 hod. odcizil D. K. v prodejně Šárka v Litovli tři 

volně pověšená trička. 

Dne 7. 8. ve 21 hod. v Litovli na ulici Kysucké dosud neznámý pa-

chatel vytrhl poškozenému P. Š. z ruky plátěnou tašku s mobilním 

telefonem a různými drobnostmi a utekl s ní.           Policie ČR 

Aktuální stavební úpravy 

Po několikaměsíční práci plynařů, kteří v červenci dokončili výměnu 

plynovodů i v ulici 1. máje, probíhají v této ulici stavební úpravy, které 

umoţní obyvatelům pohodlnější pohyb. Vzniknou zde nové, širší chod-

níky z mozaikové dlaţby, nově předláţděná bude celá ulice. Na budo-

vách bude také instalováno nové veřejné osvětlení. Práce potrvají do 

konce září. 

Během podzimu čeká Litovel ještě oprava chodníků v ulici Jungman-

nově a spravení komunikací v ulicích Kosmonautů a Pavlínka. 

Stavební úpravy čekají i obce Litovelska. V Rozvadovicích a Třech 

Dvorech budou loni vybudované cyklostezky vedeny dále aţ do obce 

k hospodě. Nového asfaltového povrchu se dočkají silnice na návsi 

v Chořelicích a Třech Dvorech, cesta bude opravena i na dolním konci 

Savína. Spraveny budou také chodníky v Unčovicích.          red. 

Regenerace sídlišť 

Jiţ nějaký čas vzniká projekt regenerace sídlišť Uničovského před-

městí, tj. sídliště Gemerská a Karla Sedláka. Byl vypracován návrh na 

celkové řešení ploch sídliště, ke kterému měli zdejší obyvatelé moţ-

nost vyjádřit se v rámci ankety na podzim roku 2011. Připomínky a 

návrhy občanů byly vzaty do úvahy při tvorbě urbanistické studie, jeţ  

je základním kamenem budoucí regenerace.  

Na sídlištích Gemerská (které vznikalo v 60. letech) a Karla Sedláka 

(vystavěném v 80. letech) ţije v přibliţně 460 bytech asi desetina oby-

vatel Litovle. Je proto třeba přiblíţit se naplnění potřeb co největšího 

spektra obyvatel.  

Jaké změny, jejichţ účelem je zlepšit komfort ţivota na sídlištích, 

tedy projekt obsahuje? 

Nejvíce diskuzí vyvolalo dopravní řešení oblasti, a sice navrhované 

propojení komunikace na sídlišti Karla Sedláka s Gemerskou ulicí, 

v místech za hospodou Alibaba. Zároveň s ním bude zamezen výjezd 

motorových vozidel z ulice Gemerské na ulici Ţerotínovu směrem 

k poště, volný pohyb zde budou mít pouze pěší a cyklisté. Tato staveb-

ní úprava však nebude realizována dříve, neţ bude na křiţovatce ulic 

Uničovská, Loštická a Karla Sedláka postaven kruhový objezd, který 

umoţní bezpečné vyjíţdění ze sídliště na rušnou silnici. (Termín vý-

stavby rondelu prozatím není určen.) Na silnicích sídliště budou také 

vytvořeny zpomalovací prahy a další dopravní omezení, která zajistí 

bezpečnost chodců. Vzhledem k uvedeným opatřením se nepředpoklá-

dá zvýšený nárůst dopravy na Gemerské ulici. Podél ulice Gemerské i 

na celém sídlišti vzniknou navíc nové bezbariérové chodníky.  

Protoţe v době výstavby sídliště nebylo mnoţství aut tak vysoké 

jako dnes, stal se ţhavým problémem současných obyvatel nedostatek 

parkovacích míst. Studie hovoří o deficitu aţ 400 parkovacích stání. 

Na vyuţitelných plochách byla proto navrţena řada parkovacích ploch, 

ať uţ jde o vybudování parkoviště na travnatých plochách podél ulice 

Uničovské nebo doplnění nových míst pro auta mezi domy na ulici 

Gemerské, kde se jejich nedostatek projevuje velmi výrazně. 

K tomu, aby se lidé na sídlišti cítili dobře, přispívá v nemalé míře 

zeleň. Projekt dbá na to, aby pěkné vzrostlé stromy, zejména listnaté, 

zůstaly zachovány. Dřeviny, které je nutné vykácet, budou nahrazeny 

novými, nově vzniknou ţivé ploty, které odstíní domy od parkovišť 

nebo chodníků, přibyde mnoţství keřů. Snahou je ozelenit tuto oblast 

víc, neţ je tomu dosud. 

Nezanedbatelnou součástí budou i dětská hřiště a odpočinkové plo-

chy. Stávající hřiště na míčové hry uvnitř sídliště Karla Sedláka bude 

přesunuto vedle SOŠ do oblasti zdejšího starého hřiště, takţe obyvatele 

domů nebude rušit hluk hry. Naplánováno je několik hracích prostor 

pro malé děti. Mezi domy ulice Gemerské, která je obydlena větším 

počtem starších občanů, projekt počítá se seniorparkem, tedy klidovou 

zónou s lavičkami i speciálními (herními, resp. posilovacími) prvky 

pro seniory. 

Zmodernizována budou stání na kontejnery, vzniknou tři stanoviště 

s polozapuštěnými kontejnery na tříděný odpad. V ulicích se objeví 

nové veřejné osvětlení, přibydou sušáky na prádlo, odpadkové koše, 

lavičky. 

Pro svou rozsáhlost i nákladnost byla rekonstrukce rozdělena do 6 

etap. V kaţdé z těchto etap se provedou kompletně všechny práce 

v jedné části sídliště. Rok bude trvat příprava regenerace daného úse-

ku. Pro realizaci kaţdé etapy se pak počítá také přibliţně s jedním 

rokem. Půjde-li vše dobře, tedy bude-li dostatek peněz, můţe regenera-

ce sídliště na Uničovském předměstí začít uţ v roce 2014.         red. 

sídliště Karla Sedláka 

Uzavírky ulic 

Vzhledem k práci na opravách v některých částech města budou 

v měsíci září uzavřeny následující ulice nebo jejich úseky. 

Aţ do 30. září bude z důvodu rekonstrukce kanalizace zcela uzavře-

na ulice Sušilova v Litovli.  

Z důvodu rekonstrukce vodovodu budou uzavřeny části ulic Kolláro-

va a Pavlínka v Litovli, a to ve dvou etapách. V 1. etapě bude uzavřen 

úsek od křiţovatky ulic Kollárova a Studentů po křiţovatku ulic Kollá-

rova a Šmakalova, a sice v termínu od 17. 9. do 23. 9. Ve 2. etapě to 

bude úsek od křiţovatky ulic Sadová a Pavlínka přes most na Pavlínku, 

který bude zcela uzavřen, po křiţovatku ulic Kollárova a Šmakalova, 

v době od 27. 8. do 16. 9. a od 24. 9. do 30. 9.           red. 

MĚSTSKÁ TELEVIZE – VYSÍLÁNÍ V ZÁŘÍ 

 
 premiéra: středa 5. 9. v 18.45 hod. 

   středa 19. 9. v 18.45 hod. 

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

práce v ulici 1. máje 

http://infokanal.litovel.eu/


34. schůze Rady města Litovel, konaná dne 2. srpna 2012 

 

Rada města Litovel: 

 schvaluje doplnění usnesení č. 1160/32 s tím, ţe schvaluje zveřej-

nění záměru odprodeje domu č.p. 107, část obce Nasobůrky, vybu-

dovaného na pozemku parc. č. st. 140 zastavěná plocha a nádvoří a 

jiné stavby bez č. p./č. e., na pozemku parc. č. 261 zastavěná plo-

cha a nádvoří, vše v k. ú. Nasobůrky, za cenu dle znaleckého po-

sudku, tj. 1 938 005 Kč 

 se seznámila s předloţenými nabídkami zájemců o pronájem nebyto-

vých prostor v domě č. p. 791 v ulici 1. máje v Litovli a rozhodla, ţe 

nájemní smlouva na pronájem těchto prostor bude uzavřena s paní S. R. 

z Litovle za účelem prodeje textilní galanterie, dekorativní kosmetiky a 

bytového textilu. 
 

 

19. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konané dne 9. srpna 2012 

 

Zastupitelstvo města Litovel schvaluje: 

 přijetí a poskytnutí příspěvku ve výši 200 000 Kč z rozpočtu Olo-

mouckého kraje na částečnou úhradu nákladů v roce 2012 na 1. etapu 

projektu Zhotovení bronzové sochy Gustava Frištenského a její 

umístění v Litovli 

 přijetí příspěvku ve výši 31 000 Kč z rozpočtu Olomouckého 

kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jed-

notek Sboru dobrovolných hasičů s určením pro JPO III Tři Dvory 

a spolufinancování akce z rozpočtu města Litovel minimálně ve 

stejné výši, jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje  

 úhradu všech nákladů souvisejících s přípravou projektu a předfi-

nancováním a spolufinancováním realizace projektu Muzeum Lito-

vel – rozšíření výstavních ploch a zřízení depozitáře 

 přijetí finančního daru ve výši 200 000 Kč od společnosti .A.S.A. 

odpady Litovel, s. r. o. za účelem podpory školních, sportovních a eko-

logických aktivit města Litovel v roce 2012  

 podání ţádosti o dotaci na akci Litovel – napojení místních částí Roz-

vadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci 

z Operačního programu Ţivotní prostředí 

 zřízení zástavy na objekt Hotelu Záloţna, č. p. 762, za účelem zajiště-

ní půjčky ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR. 
 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Program XIX. ročníku  festivalu 
 

neděle 23. 9. v 19.00 hod. 

chrám sv. Michala 

G. F. Händel: Juda Makabejský 
 

neděle 30. 9. v 19.00 hod. 

Klášterní Hradisko 

G. F. Händel, J. P. Rameau, W. A. Mozart, M. Corette, 

A. Scarlatti, J. Haydn, G. Sciroli, J. S. Bach 
  

úterý 2. 10. v 19.00 hod. 

Husův sbor 

A. Dvořák: Biblické písně, G. Gabrieli, S. Scheidt, J. Brahms, 

Ch. Koechlin, A. Bruckner, R. Lo Presti  
 

sobota 6. 10. v 18.00 hod. 

chrám sv. Mořice  

J. Bernátek: Nový Jeruzalém, J. Alain: Tři tance 

L. Berstein: Chichesterské žalmy 
 

sobota 13. 10. v 19.00 hod. 

chrám Panny Marie Sněţné 

F. Schubert: Mše G dur, A. Lloyd Webber: Requiem 

Mimořádný sběr zeleně 

Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. informuje občany o orga-

nizaci pravidelného sběru biologicky rozloţitelného odpadu (listí, 

shrabky ze zahrad a ostatní odpad vhodný ke kompostování –  BEZ 

VĚTVÍ) dle harmonogramu: 

stanoviště 
přistavení kontejnerů 

do 14 hod. 

odvoz kontejnerů     

do 12 hod. 

U lagun (zahrádky) 7. září 10. září 

Červenská ulice 7. září 10. září 

Komárov 7. září 10. září 

Šargounská ulice 7. září 10. září 

Sochova ulice 7. září 10. září 

Pavlínka 7. září 10. září 

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná 

kroužky ve školním roce 

2012/2013 

pondělí 16.00–16.45 
Vodníček 

pro děti od 4 do 5 roků 

pondělí 19.00–20.00 
Kondiční plavání  

pro dospělé a mládeţ 

pondělí 17.00–17.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce i neplavce 5–7 roků 

pondělí 18.00–18.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce od 7 do 15 roků 

úterý 19.00–20.00 Aqua aerobic 

čtvrtek 
16.00–16.30 

16.30–17.00 

Ţabičky – plavání rodičů s dětmi 

pro děti od 2 do 4 roků 

čtvrtek 17.00–17.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce i neplavce 5–7 let 

čtvrtek 18.00–18.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce od 7 do 15 roků 

pátek 

9.00–9.30 

9.30–10.00 

10.00–10.30 

Ţabičky – plavání rodičů s dětmi 

pro děti od 2 do 4 roků 

Přihlásit se můţete v pokladně bazénu, tel. 585 156 225, 739 557 878. 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na září 2012 
 

 2. 9. 1882 byla v Litovli otevřena čtyřtřídní 

česká obecná škola. Ţádost o otevření české 

školy v Litovli byla podána uţ r. 1881. Proto-

ţe se však s jejím vyřízením příliš nepočítalo, 

poţádal advokát české strany dr. Panovský 

současně o zřízení Ústřední matici školskou, 

která byla zaloţena v Praze o rok dříve. Mati-

ce pak školu skutečně otevřela. První česká 

mateřská škola byla téhoţ roku otevřena 

v domě Františka Hofschneidera v Boskovi-

cově ul. 185 (vedle bývalého kina), pěstoun-

kou byla Karla Zelenková. 

 26. 9. 1902 skončilo 18. číslem vydávání 

Litovelských novin. Česká strana je začala 

vydávat roku 1891 především na podporu 

národního boje. Posledním vydavatelem byl 

nájemce hostince na Záloţně Vladimír Do-

stal. Od 4. října je vystřídal týdeník Selská 

stráţ, jehoţ vydavatelem i redaktorem byl 

zemský a říšský poslanec Josef Svozil. 

 23. 9. 1927 se narodil Mirko Spurník 

(foto). Roku 1964 byl jmenován ředitelem 

městské knihovny v Litovli. Pro účast na 

vysílání studia Ječmínek byl odsouzen k pod-

mínečnému trestu a z knihovny propuštěn. 

Byl pak zaměstnán v JZD Bouzov, kde zalo-

ţil výrobu pěnového polystyrenu, která se 

postupně rozrostla na podnik se 100 zaměst-

nanci. Od mládí se věnoval kultuře, zejména 

divadlu, uplatnil se i v loutkových hrách. Jako 

oblíbený recitátor namluvil komentáře k mno-

ha filmům litovelských amatérů. Po roce 

1990 se zapojil do politického ţivota jako 

mluvčí Občanského fóra, spoluzakladatel 

Litovelských novin a hlavně se zaslouţil 

o obnovu Sokola Litovel. Podílel se i na 

vzkříšení litovelského divadla v nově vznik-

lém divadelním odboru Sokola. 

 2. 9. 2002 byla slavnostně otevřena nová 

základní škola Vítězná. Byla dokončena 

včetně sportovní haly, nedokončena zůstala 

jen plavecká třída, venkovní hřiště a příjezdo-

vé komunikace. V srpnu se stěhovala základ-

ní škola Opletalova do nového objektu, čímţ 

se uvolnily prostory gymnázia.     Lubomír Šik 

Čekání na zázraky poezie 

Brány času 

 

Co všechno poztrácíš 

po cestě k branám času? 

Včerejší bolesti 

a hloubku v očích svých. 

 

Zpátky se nevracíš, 

tvá duše hledá spásu 

a všechno neštěstí 

ztrácí se ve větvích. 

 

Zůstává láska v nás 

a slunce stále svítí. 

Již čápi odlétli 

a voda proudí dál. 

 

Co všechno vezme čas? 

Co zbude pro přežití? 

Již dny se sečetly 

a Bůh co dal, to vzal. 

 

Nejen Michalovy básně najdete na webo-

vých stránkách www.michalzapletal.eu i 

v knihkupectví pana Lindušky. 

Osudy ve dlaních / a hvězdách mléčné 

dráhy. / Koukáme do nebe, / čekáme na zázra-

ky. // Vláčíme na saních / své já – své sebevra-

hy, / skrýváme u sebe / své vlastní Nagasaki. 

 

Klíček k názvu i obsahu sbírky, stopa básní-

ka, který má rád rýmy a který připouští: „Má 

poezie určitě odráţí mé momentální nálady a 

stavy.“ V loňském roce vydal čtyřiadvacetile-

tý autor svou druhou sbírku veršů. Po prvotině 

Květy z Korintu je kníţka Čekání na zázraky 

znatelným literárním posunem. Reprezentuje 

nejmladší uměleckou generaci našeho města. 

Jmenuje se Michal Zapletal. 

 

V současnosti není poezie nejčtenější lite-

rární žánr. Jak jste se k ní dostal Vy? 

To přijde samo. Píšu uţ asi deset let. 

Nejdřív mě zaujala cizí poezie. Řekl jsem si – 

to se mi líbí, takţe jsem to sám zkusil a ze 

začátku psal podle cizích vzorů. I kdyţ zkraje 

to nebylo moc pouţitelné.  

Pak jsem zkusil obesílat literární soutěţe, 

přišly nějaké úspěchy. Časem se básně naku-

pily. Chtěl jsem si vyzkoušet celý ten proces 

vydání sbírky, a tak jako výbor starších veršů 

vznikly Květiny z Korintu. 

 

Hovořil jste o poezii, která vás inspirovala. 

Kdo jsou Vaši oblíbení básníci? 

Mé vzory, básníci, které mám rád a čtu je 

ještě teď, jsou například François Villon, Jan 

Zahradníček nebo Karel Kryl. 

 

Jakých největších úspěchů v soutěžích jste 

dosáhl? 

První místo snad ještě někdy přijde, zatím 

mám několik druhých a třetích míst, třeba ze 

soutěţí Trutnovský drak nebo Literární Šuma-

va. 

 

Co teď děláte a co chystáte? 

Pořád píšu, i kdyţ trochu míň, protoţe mám 

hodně dalších aktivit, například studium uči-

telství. Vedle toho vystupuju s cholinskou 

kapelou Marry Ann, pro kterou píšu texty. 

Taky píšu vlastní písničky, hudbu i text, se 

kterými jsem poprvé vystoupil na svém autor-

ském čtení, které se odehrálo v červnu v kapli 

sv. Jiří.             hk 
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ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 

 

Stalo se ve světě 

výročí na září 2012 
 

 23. 9. 1122 byl přijat tzv. Wormský kon-

kordát, kterým skončily dlouhotrvající spory 

o investituru. Zatímco představitelé katolické 

církve se postavili proti tomu, aby byli cír-

kevní hodnostáři nadále jmenováni světským 

panovníkem (tedy proti investituře), zástupci 

světské moci nesouhlasili s takovou ztrátou 

vlivu na církev. Po různých bojích bylo kon-

kordátem dohodnuto, že volba biskupů a 

opatů bude v rukou církve, císaři Svaté říše 

římské zůstalo právo tuto volbu potvrzovat. 

 26. 9. 1212 získal český král Přemysl 

Otakar II. od budoucího římského krále Fri-

dricha II. Zlatou bulu sicilskou. Listinou, již 

si český panovník vysloužil podporou Fridri-

cha v boji o římský trůn, byl mj. potvrzen 

dědičný nárok českých králů, kteří byli záro-

veň zbaveni většiny povinností vůči Svaté říši 

římské. Dle všeho však listina neměla takový 

význam ani moc, jak jí bývá přisuzováno. 

 7. 9. 1822 byla vyhlášena nezávislost Bra-

zílie na Portugalsku. Nedlouho poté, co byla 

roku 1500 Brazílie objevena mořeplavcem 

Pedrem Alvaresem Cabralem, stala se kolonií 

Portugalska. Když sem na začátku 19. století 

portugalský král prchl před Napoleonem, 

vyhlásil Brazilské království. Po osamostat-

nění r. 1822 se ujal vlády jeho syn Pedro I. 

Roku 1889 byla vyhlášena federativní repub-

lika. 

 2. 9. 1912 byl zahájen provoz na první trati 

Slezských zemských drah. V době, kdy 

spojení mezi městy a obcemi ve Slezsku bylo 

velmi omezené, začala vznikat široká síť 

úzkorozchodných drah, kde motorové vozy 

zajišťovaly osobní i nákladní dopravu. První 

trasa vedla ze Slezské (tehdy Polské) Ostravy 

do Michálkovic. V roce 1949 se provozovate-

lé hromadné dopravy sloučili do Dopravního 

podniku města Ostravy. Úzkorozchodné 

dráhy byly zrušeny v 50.–70. letech. 

 19. 9. 1922 se v Kopřivnici narodil běžec 

Emil Zátopek a téhož dne přišla ve Fryštátu 

u Karviné na svět i jeho žena, oštěpařka Da-

na Zátopková. K největším úspěchům feno-

menálního běžce patří získání tří zlatých me-

dailí na olympiádě v Helsinkách r. 1952 (5 

km, 10 km, maraton), kde všechny jeho časy 

byly světovými rekordy. Téhož dne, kdy 

Zátopek vyhrál běh na 5 km, získala Dana 

Zátopková olympijské zlato v hodu oštěpem. 

Kniha na tento měsíc 

OH 1952 v Helsinkách – polibek manželů 

Zátopkových poté, co Emil vyhrál maraton 

zdroj: www.coolrunning.com.au 

Ideální muž  
Julia Garwoodová 

 

Přesto že dovolené pomalu končí, chtěla 

bych Vám, čtenářům Litovelských novin, a 

zejména ženám, doporučit něco lehčího, na 

snadnější přechod k obyčejným povinnostem. 

Napínavý thriller od známé a úspěšné autorky 

čtivých románů nejen ze současnosti, ale i 

z historie, zejména skotské a anglické.  

Doktorka Ellie, která právě ukončila rezi-

denturu v nemocnici na traumatologii, si vy-

šla zaběhat do parku. Náhle uslyšela výstřel a 

ke svému úžasu zjistila, že se octla v blízkosti 

dvojice prchajících, které pronásleduje něko-

lik agentů FBI. Stíhaný kriminálník postřelí 

jednoho z agentů. Ellie okamžitě přispěchá na 

pomoc, postará se o první ošetření a sama 

raněného na traumatologii operuje. Dostane 

se jako svědkyně do samého centra vyšetřová-

ní, které přebírá agent Max. Přestože z počát-

ku není podle jejích představ, silně ji přitahu-

je. Zdá se, že jejich původně pracovní vztah 

přeroste v něco mnohem silnějšího... Ale to 

bych již mohla prozradit mnoho.  

Na závěr ještě jeden vtip, který jsem nedáv-

no četla v nějakém časopise. Skot se potká se 

známým spisovatelem a říká: ,,Váš poslední 

román se mi tak líbil, že jsem si ho málem 

koupil.“ A tak, milí čtenáři, nebuďte jako ten 

Skot a knihu si určitě kupte, nebo alespoň 

půjčte.     Pavla Válková 

… fšecko si člověk        

nezapamatoje! 

 
Znáte to take? Gór jak přebévaji leta, že? 

A tak divéte se, ož je to to zas. (Dófám, že to 

omite přečést správně a nepovažojete to za 

tiskovó chebo. To drohy to bech take muhl 

napsat tade – nále – je to tam!) 

To sem odbočel. A tak já vám přepomi-

nám, CO tade je: no přece záři, konec práz-

nin a děcka dó do škole, podzemek se bode 

pomalóčko hláset svéma barvama (a já, zasé 

odbočim, pevně dófám, jenom ať sakra letos 

porostó řébke!), nekeři ptáčci odletijó do 

tepla před zemó, no šak to znáte... A fčel to 

hlavni: devatenástyho chestáme náš pravi-

delné večir! 

Máte to? Zaškrknoty v kalendářo? Tak to 

je dobře! Protože tentokrát to bode troško 

naopak. Teda hlavni „slovo“ bodó mět naši 

mozekanti. Představte si to, oni si s nama 

přepomenó kolaty véroči, dež se začinale 

dávat dohromade a krok za krokem rustle až 

do dnešni podobe, jak je fšeci známe e z tech 

našech zetkáni s Hanáckó ambasádó. 

Mozeka patři k ževoto! To je krásny 

módro, za kery se člověk nemosi stedět. Od 

křto až po hrob nás provázi, e dež nekeho 

časťéš a vic, jak si kdo veberem. A take je 

zlaty, dež si člověk zazpivá, sténě jak dež si 

spravi choť, že si sám muže na neco zahrát 

omi-le to, če zaposlóchá se ke klido a 

k pohodě. A mozekanti, to só zlati ledi! Pře 

nich je na světě hezke. No né? 

Tak teho devatenástyho si přendeme fšeci 

splknót a zaposlóchat se, jak to belo a jak to 

je s tó našó Hanáckó mozekó. 

Ož se těšime.       Váš Zdenek Brané 

Muzejní společnost Litovelska, občanské 

sdružení a její příznivci se aktivně zapojují 

do Dnů evropského dědictví. V sobotu 8. 

září se zúčastní procházky Litovlí, kde při-

spějí svými znalostmi, a dále pro návštěvní-

ky celoměstské akce zajistí procházku a 

projížďku Novozámeckým areálem. Časy 

začátků jsou uvedeny na plakátu Litovel-

ských slavností. Původně plánovaný cyklo-

výlet po Novozámeckém areálu dne 16. září 

se neuskuteční.  

Na úterý 9. října je pro všechny zájemce 

(nejen pro členy Muzejní společnosti Lito-

velska) zajištěn autobusový zájezd do Nošo-

vic a Kopřivnice. Exkurze do automobilky a 

návštěva technického muzea značky Tatra 

budou hlavními body celodenního programu. 

Více informací o připravované akci získáte 

v muzeu, na pozvánkách a na webu muzea 

www.muzeumlitovel.cz.          RoN 

Výstava o legu je návštěvnicky velmi vděč-

ná a pokračuje i v září a říjnu. Sběratele mini-

figurek lega potěší nejnovější, už osmá série, 

kterou jsme doinstalovali do výstavy v druhé 

polovině srpna a do vyprodání zásob figurky 

nabízíme k prodeji. 

 

V minulém čísle LN jsme v malém testu 

nechali čtenáře přemýšlet nad historií i sou-

časností lega a zde jsou správné odpovědi. 

1c – Lego pochází z Dánska. 

2b – Plastové kostičky lego v dnešní podobě 

vznikly v 50. letech. 

3a – Ulice Lego se nachází v německém 

městě Hohenwestedt. 

4b – First Lego League je přírodovědná 

soutěž s robotem, kterého si děti samy sestaví. 

5a – Od roku 2000 se lego vyrábí také 

v Kladně. 

6b – Největší muzeum lega v Evropě je od 

roku 2010 otevřeno v Praze. 

Muzejní společnost 

Co se děje v muzeu 

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  

http://www.muzeumlitovel.cz


INFORMACE  6 

Kam se zářivkami 

Kam s nimi? Vysvícené zářivky rozhodně 

nepatří do směsného odpadu. Jedna z možnos-

tí je odnést nefunkční svítidla do sběrného 

dvora v Cholinské ulici. Druhá možnost je 

vyhodit je do malých modrých nádob k tomu 

určených. Instalovány jsou na radnici u matri-

ky (v průjezdu zelené budovy), v budově 

městského úřadu v Havlíčkově ulici a před 

vstupem do kanceláře společnosti .A.S.A. 

v Cholinské ulici. Do nově instalovaných 

kontejnerů patří kompaktní úsporné zářivky, 

výbojky, trubicové zářivky do 40 cm a světel-

né zdroje s LED diodou. Pro klasické žárovky 

ani příliš dlouhé zářivky však nádoby určeny 

nejsou.           red. 

Laserová a dermatologická ambulance 

MUDr. Ivety Fremlové v Litovli, 1. máje 788 

Vás zve  
 

v pondělí 3. září 2012  

v době od 11.00 do 12.00 hodin 
 

k bezplatnému vyšetření  

pigmentových znamének  

bez předchozího objednání 
 

Více informací získáte na našem webu 

www.lekarska-kosmetika.cz 

OZNÁMENÍ 
Oční lékařka MUDr. Olga Látalová  

oznamuje, že od 1. 7. 2012  
bude ordinovat pouze v Olomouci  

na adrese Masarykova 44.  
Pacienti se mohou objednat  

do Olomouce (pondělí až středa)  
na tel. č. 585 227 940. 

NOVĚ OTEVŘENO 
 

KONDIČNÍ MASÉR 
Mgr. Josef Hubáček 

 

mase rna U Bí le ho koní c ka 
na m. Pr . Otakara 752, Litovel 

tel.: 604 591 439 
e-mail: jos.hub@seznam.cz 

 

Provozní  doba:  
dle telefonicke  domluvy 

Nemocné tělo potřebuje lékaře,  
nemocná duše přítele. 

Menandros 

Nález ostatků 

Při právě probíhající stavbě vodovodního 

přivaděče byly na Staroměstském náměstí, 

v těsné blízkosti kruhového objezdu, naleze-

ny kosterní pozůstatky minimálně dvou lidí. 

Z toho jedna kostra byla uložena v již znač-

ně rozpadlé cínové rakvi. Ostatky budou 

přemístěny a pietně uloženy na místním 

hřbitově. Dle informací archeologů, kteří 

zde prováděli archeologický dohled a situaci 

zdokumentovali, mohou být ostatky staré 

cca 150 let a patří ke hřbitovu kolem kostela 

sv. Filipa a Jakuba, zrušenému až na počát-

ku 20. století. Tento hřbitov byl patrový, dá 

se tedy předpokládat, že se v prostoru kolem 

kostela sv. Filipa a Jakuba nachází ještě celá 

řada hrobů. 

VHS Čerlinka a NPÚ Olomouc 

Dne 22. srpna svolal starosta města pra-

covní setkání firem a SOŠ Litovel, jehož 

účelem bylo zahájení spolupráce, která by 

měla vést k získávání schopných mladých 

lidí do pracovního procesu.  

Dle vyjádření zástupců podnikatelské sféry 

chybí v nové, mladé generaci učební obory, 

se kterými by se mohla uplatnit na trhu prá-

ce. Jde například o obsluhu automatických  

linek, elektrikáře, prodavače – obchodníky, 

obsluhu obráběcích strojů, stavbaře… 

Většina mládeže studuje administrativní a 

obchodní obory, kde nenajde uplatnění, a 

naopak v řemeslech, službách a výrobě jsou 

volná pracovní místa. Nezaměstnaní mladí 

lidé nezískávají pracovní návyky, nemají 

smysl a perspektivu života, jsou ohrožení  

špatnou morálkou. 

Na schůzce byla dohodnuta spolupráce 

mezi městem, firmami a SOŠ Litovel. 

Firmy budou vyzvány, aby sdělily, které  

učební obory potřebují nyní i v budoucnosti, 

až nastane generační výměna. Město Litovel 

a SOŠ budou jednat s Olomouckým krajem 

o možnostech zařazení nových oborů do 

výuky na SOŠ. 

S vedením základních škol budou dohod-

nuty exkurze ve firmách, prezentace firem a 

spolupráce s výchovnými poradci a rodiči. 

Tato trvalá spolupráce by měla udržet  

mladé lidi v našem městě, dát jim práci, 

motivovat je ke studiu užitečných pracov-

ních oborů využitelných v regionu. 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města 

Práce pro mladé 

Otvírák 2012 

Zájem o návštěvu pivovaru každoročně 

roste. Největším lákadlem na tradiční Litovel-

ský otvírák bylo dobré pivo i možnost podívat 

se do výroby, kde se pivo vaří podle tradičních 

receptur už 119 let. Na Otvírák letos přišlo 

celkem 10 500 lidí, a zatímco loni se exkurzí 

zúčastnilo 2 053 lidí, letos to bylo dokonce 

o 500 více.  

Největší obdiv patřil varně s již tradičně 

obdivovanými měděnými varnými káděmi, 

otevřené spilce a také minipivovaru, který je 

v provozu od loňského roku. 

Právě v něm pivovarníci vaří speciály, 

z nichž některé nabídli přímo na Otvíráku. 

Kromě Gustava fajnšmekři s uznáním degus-

tovali WITbier a někteří vůbec poprvé 

v životě také speciální pivo ALE, charakteris-

tické svým ovocným aroma. 

O tom, že skvěle chutnaly nejen speciály, 

přesvědčilo i množství celkově vypitého piva. 

Celkem se vypilo 222 hl a tedy celých 44 400 

piv, takže na každého návštěvníka to byla více 

než čtyři piva. 

Kromě rychlého a kvalitního pivního servisu 

návštěvníci ocenili dobrou organizaci, hudební 

program i zajištění dopravy. Akci ukončil 

slavnostní ohňostroj. 

Hana Matulová,  

tisková mluvčí pivovaru Litovel 

 

Fotoreportáž z Litovelského otvíráku najde-

te na straně 13.  
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Odešli... 
v době od 21. července do 20. srpna 

 
Marie Rů ž ic kova  ž Choliny (90 let)  
Lůbomí r Š tarmann ž Litovle (70 let) 
Františ ek Vane k ž Litovle (72 let) 
Vlaštimil Štůdeny  ž Klůžova (77 let) 
 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami  
Hlubinka a Hrandop. 

Narozeniny slaví 
v měsíci září 

 

97 let Gertrůda Geprtova  
90 let Ella Konec na  
87 let Anna Vydrova  
81 let  Alena Konec na  
76 let Bož ena Halvova  
76 let Janinka Bůchtova  

Byli oddáni 
v době od 21. července do 20. srpna 

 
Marcela Vlc kova  ž Litovle 
a Toma š  Kopka ž Litovle 

Děkuji touto cestou paní Aničce Dostálové 
z ulice Vítězné v Litovli za odevzdání naleze-
ného mobilu na Městské policii. Jeho ztráta 
byla pro celou rodinu přímo katastrofa. Krás-
né snímky a videa našeho syna by nám nic 
nenahradilo. Ještě jednou moc děkujeme.  

František Parlagi s rodinou 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Litovel 

pořádá 

 

VÝSTAVU OVOCE,  

ZELENINY A KVĚTIN 
 

ve dnech 8. a 9. září 2012 

v budově ČSZ Litovel, Sušilova ul. 32 

Otevřeno v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. 
 

Na Vaši návštěvu se těší litovelští zahrádkáři! 

V sobotu 15. září oslaví zlatou svatbu,  
nádherné 50. výročí svatebního dne,  

 
manželé  

Marie a Jaromír Hlavinkovi z Litovle.  
 

K výročí blahopřejí a do dalších krásných   
společných let přejí mnoho štěstí, zdraví         

a vzájemné tolerance za všechny příbuzné      
a známé synové s rodinami. 

5 otázek pro… 

 

 

 

 

 

 

Jiřího Věcka 

zvěrolékaře 

 

Jak jste se dostal k povolání zvěrolékaře, 

proč jste se pro něj rozhodl? 

Narodil jsem se na vesnici v hospodářství 

plném zvířat. Odmalička jsme si hráli se psy a 

kočkami, oni to často chápali trochu jinak a 

o škrábance a kousance nebyla nouze. Postup-

ně jsem se začínal starat o domácí zvířata a 

v době středoškolského studia jsem měl v péči 

desítky králíků, prase a osm ovcí. Po maturitě 

na veterinární škole následovalo studium na 

Vysoké škole veterinární. V roce 1984 jsem 

nastoupil v Litovli jako obvodní veterinář pro 

velká zvířata a ve volném čase jsem se věno-

val zájmových zvířatům. Šlo zejména o prasa-

ta, kozy, drůbež a pár psů. Kočky se mezi 

pacienty nevyskytovaly. V současné době 

stále přes den ošetřuji velkou klientelu a od-

poledne malá zvířata, a to hlavně psy, kočky a 

drobné hlodavce. 

 

Jaké zdravotní problémy zvířat nejčastěji 

řešíte a co je na Vaší práci nejnáročnější? 

U psů jsou nejčastější alergická onemocnění 

kůže, onemocnění ledvin a močových cest, 

zažívací poruchy a nemoci mléčné žlázy. 

Méně časté, ale nebezpečné jsou otravy zvířat, 

zejména přípravky proti slimákům, postřiky 

proti škůdcům a návnadami na hlodavce. Koč-

ky trápí  parazitární onemocnění, postižení 

imunitního systému spolu s dýchacími potíže-

mi a záněty uší. Pozor na změnu antiparazitik. 

Za nejnáročnější práci považuji noční poro-

dy u skotu, zejména v zimě. Jezdím jen ke 

komplikovaným případům. Je to obrovská 

námaha, při které si člověk sáhne až na dno 

svých sil. 

Většinu života pracujete se zvířaty. Jaké 

zajímavé schopnosti a nadání jste u nich vy-

pozoroval? 

Asi nejzajímavější se mi zdá kočka. Nikdy 

se nepřetvařuje. Když se chce pomazlit, přijde 

za vámi, ale nikdy nepodlézá, nenechá si vnu-

tit cizí vůli. Je to vzorná matka, neustále 

o koťata pečuje, a když je krmí, je na ně pyšná 

a působí tak mírumilovně. Zato venku se z ní 

stane opravdová šelma, která umí chytit ptáka 

v letu nebo si donekonečna hrát s živou myší. 

Je to zvíře plné protikladů. 

 

Existuje zdravotní či úrazové, případně jiné 

pojištění zvířete? 

Pojištění léčebných výloh nabízejí některé 

komerční pojišťovny a také pojišťovny orga-

nizací, např. myslivců. Nedají se zpravidla 

pojistit mladí psi a zvířata starší osmi let. 

Každému doporučuji porovnat jednotlivé 

nabídky na internetu a důkladně se seznámit 

s tím, co je pojistná událost a co je z pojištění 

vyloučené. 

Důležité je mít uzavřenou pojistku odpověd-

nosti za škodu způsobenou zvířetem. Pes, 

který vběhne pod auto nebo cyklistovi pod 

kolo, se může prodražit. 

 

Vzpomeňte na nějaký neobvyklý, zajímavý 

případ z praxe. 

Když jsem volán k asistenci při odchytu 

nějakého neobvyklého zvířete, předpokládám, 

že jde o nějakou drobnost či omyl. Ať jde 

o odchyt hada v obýváku, ze kterého se vyklu-

bal zelený kabel antény, záměnu užovky za 

zmiji, na kterou stačilo zadupat, nebo nález 

exotického ptáka – byla to hrdlička. Složitější 

byl případ, kdy do nerezového komína kotel-

ny spadlo mládě čápa. K mému údivu byla 

dole jen malá dvířka, tak na dvě ruce. Ta jsem 

taky zkusil. Čáp mě začal klovat do ruky, 

poskakovat. A ještě tam měly hnízdo vosy, 

které mě do ruky poštípaly. Na vatu jsem nalil 

inhalační anestetikum, zavřel dvířka a za ně-

kolik minut se čáp zklidnil, i vosy byly přátel-

štější. Hasiči spustili shora lano, otevřenými 

dvířky vytáhli čápovi nohy, přivázali je na 

provaz a protáhli ptáka komínem. Nyní stačilo 

jen ovázat křídla obvazem a zobák leukoplastí 

a mohl putovat do ZOO. 

 

V příštím čísle bude na vaše otázky odpoví-

dat Ing. RADOVAN URVÁLEK, interiérový 

designer. Dotazy posílejte do 14. 9. na mail 

litovelskenoviny@mestolitovel.cz nebo na 

adresu redakce (viz tiráž). 
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S.E.P. – reality spol. s r.o.,  Poděbradova 751/2, 
Litovel, tel. 585 342 086, 723 463 834 

www.sepreality.cz 

N A B Í Z Í 
– pronájem nebytových prostor v Olomouci 
(Ostružnická ul.), 106 m2, podkroví. Nájem 10 tisíc 
Kč/měs. + energie 
– prodej nemovitosti v Olomouci (Čajkovského ul.), 
1. PP + 2. NP + podkroví, IS zavedeny, k celkové 
rekonstrukci. Cena 3,5 milionu Kč 
– pronájem nebytových prostor v Šumperku (Gen. 
Svobody), 73 m2, II. NP, vhodné jako kancelář, 
prodejna. Nájem 6 tis. Kč/měs. + energie 
– pronájem nebytových prostor (kanceláře + sklad) 
v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 m2. Nájem 55 tis. 
Kč/měs. + energie 
– prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 
výstavbu RD s nutností zřídit IS (cca 550 tis. Kč), 
cena: 470 tis. Kč vč. projektu + zřízení IS 
– pronájem bytu 2+1 v Litovli, II. NP, 60 m2. Nájem 

3 800 Kč/měs. + energie 
– zprostředkujeme prodej nové výstavby RD 
v lokalitě Křelov-Břuchotín  

PODĚKOVÁNÍ 
 
Starosta obce Haňovice pan Arnošt Vogel 

děkuje všem profesionálním i dobrovol-
ným hasičům a panu Jindrovi, pracovníkovi 
oddělení krizového řízení Městského úřadu 
Litovel, kteří se ve večerních hodinách dne 
28. 6. zúčastnili pátrání po ztracené občan-
ce obce.  

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Odbor školství kultury a sportu Městského úřadu v Litovli  
zveřejňuje výzvu pro zájemce – občany města Litovel a organizace v Litovli sídlící 

na podávání ţádostí 
  

o příspěvek na podporu celoroční činnosti  
a na podporu kulturních, sportovních a jiných společensky významných aktivit 

v roce 2013 
  

Ţádosti, adresované k rukám vedoucího OŠKS Ing. Vlastimila Habermanna,           
doručte na podatelnu městského úřadu nejpozději do 10. října 2012. 

Nová gynekologicko-porodnická poradna 

Chcete se zeptat na vše kolem porodu, zda a 

jak můţete darovat pupečníkovou krev? Nebo 

máte gynekologické problémy? To vše a ce-

lou řadu dalších otázek nyní aktuálně zodpoví 

Nemocnice Šternberk, která je členem skupi-

ny AGEL. Šternberské zdravotnické zařízení 

na svém webu www.nemstbk.cz začalo jako 

novinku nabízet online poradenství v oblasti 

porodnictví a gynekologie, které má poslouţit 

jako rádce a zdroj informací v případě, ţe si 

nevíte rady nebo máte nějaké problémy. 

„Pacientky zde mohou s týmem našich od-

borníků konzultovat své těhotenské nebo gy-

nekologické potíţe,“ říká primář gynekologic-

ko-porodnického oddělení MUDr. Marek 

Vaca s tím, ţe ţeny, ale i muţi, se mohou ptát 

na vše, co je zajímá. K nejčastějším otázkám 

budoucích maminek podle primáře patří dotaz 

na různé potíţe, které se mohou vyskytnout 

během těhotenství, co je před, během a po 

porodu čeká, jak pečovat o novorozence nebo 

význam kojení pro zdraví miminka. „Dosud 

jsme tyto problémy s pacientkami konzultova-

li pouze v nemocnici. Navíc těhotné maminky 

další dotazy napadnou, teprve aţ opustí ordi-

naci, nebo doma. Nová poradenská sluţba 

jistě ušetří ţenám čas a v mnoha případech i 

pomůţe. Řada z nich se také někdy stydí 

o některých svých intimních problémech ho-

vořit,“ doplnil MUDr. Vaca. 

Dotazy na webu jsou zveřejňovány anonym-

ně, pokud nechce tazatelka svoje jméno uvést. 

V databázi dotazů a odpovědí je také moţné 

vyhledávat. „Věříme, ţe pacientky tuto naši 

novou sluţbu ocení. Naším cílem je spokojená 

a informovaná pacientka,“ dodává primář 

Vaca. 

Gynekologicko-porodnické oddělení nemoc- 

nice Šternberk zajišťuje komplexní gynekolo-

gickou a porodní péči v Olomouckém kraji. 

Ročně lékaři a další zdravotní personál tohoto 

oddělení provedou přes 800 velkých operací a 

pomůţou na svět zhruba tisícovce dětí.  

Radka Baková, nemocnice Šternberk 

Sauna opět volá! 

Na začátku nové sezóny provozu v sauně 

Technických sluţeb Litovel pravidelně hodno-

tíme, srovnáváme, chválíme i kritizujeme. 

V sezóně 2011/2012, od září 2011 do června 

2012 včetně, byla sauna v provozu celkem 

160 dnů, z toho 117krát pro muţe a 43krát pro 

ţeny. Celkem  ji navštívilo 2 465 klientů, coţ 

je denní průměr 15,4. Muţi v návštěvnosti 

jednoznačně vedou, vţdyť jich přišlo za sezó-

nu 1 942 (denní průměr 16,59). Ţeny měly 

v návštěvnosti velké výkyvy, celkově však 

jejich návštěvnost byla jen 523 klientek (denní 

průměr 12,16). Nejvyšší počet návštěvníků 

byl v zimních měsících – vede leden s 360, 

před únorem s 344 a prosincem s 333 klienty. 

Nejmenší návštěva pak byla na začátku a 

konci sezóny – v září 2011 40 a v červnu 2012 

44 saunujících se. Kritizovat není co, tak 

chválíme Ing. Karla Zmunda a vedení TS za 

příkladnou péči o klienty, kterou reprezentuje 

přímo v zařízení paní Maruška Jurečková. 

Ještě na závěr pár slov k mýtům o saunová-

ní. Při nachlazení platí zákaz. Pokud se týká 

nachlazení, je to padesát na padesát. Hop nebo 

trop. Sauna vás zkrátka buď vyléčí a rychle 

dostane z nachlazení, nebo vás poloţí a přitíţí 

se vám. Dieta v sauně. Lze tam opravdu zhub-

nout, ale budete lehčí pouze o tekutiny, které 

jste vypotili. V tu chvíli můţe být člověk sku-

tečně o půl kilogramu lehčí, ale jakmile se 

napije, vše je zpět. V létě není dobré se sauno-

vat. Sauna neslouţí jen k prohřívání v mrazi-

vých měsících, ale také v ní spolehlivě dosáh-

nete v letních dnech toho nejlepšího osvěţení. 

Je prokázáno, ţe díky pravidelnému saunová-

ní v letních měsících lépe zvládáme letní hor-

ka, nepotíme se tolik a jsme plni energie.  

Tak nedejte na babské plky a přijďte si to 

vyzkoušet doslova na vlastní kůţi! Těšíme se 

na vaši návštěvu a věříme, ţe po první pozi-

tivní zkušenosti se dáte mezi nás, „saunářské 

vlky“!              jh 

Dne 9. září by měla na náměstí Přemysla 

Otakara proběhnout prezentace Ázerbájdţá-

nu. Pro více informací sledujte městský roz-

hlas a web města. 

http://www.sepreality.cz/
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Včera a dnes: Hospody Litovelska 

Hostinec U Robinsona 

Jen kousek za odbočkou ze silnice Mladeč – 

Bílá Lhota na Hradečnou stojí pověstný hosti-

nec U Robinsona zvaný též Na Basni. Jeho 

historie se začala psát v 60. letech 19. století, 

kdy se starosta z Hradečné Valerián Smékal 

rozhodl na místě pod Hradečnou zvaném 

V Brodkách vybudovat dílnu na tření lnu se 

strojním pohonem (v Hradečné se tehdy hod-

ně pěstoval len). Než ji však postavil, rozhodl 

se zřídit raději hřebíkárnu. Jakmile nakoupil 

potřebné stroje, změnil i toto rozhodnutí. Stro-

je obratem prodal a roku 1868 postavil sladov-

nu. 

O tři roky později vyhořela. Poté, co ji opra-

vil a opět zprovoznil, pronajal Smékal sladov-

nu litovelskému měšťanu Rudolfu Reifovi, 

kterému ji r. 1876 i prodal. Již v roce 1886 

dochází k dalšímu prodeji, kupcem se stává 

Jakub Schmied, účetní sladovny na Klášter-

ním Hradisku. V téže době byla majiteli sla-

dovny udělena i hostinská koncese. 

V květnu 1891 prosperující sladovna vyho-

řela podruhé a obnovena již nebyla, což zna-

menalo ztrátu zaměstnání pro mnoho místních. 

Ještě v roce 1891 koupil nemovitost řezník 

František Kuba z Radnice, který hostinec opravil 

a provozoval až do r. 1926. Právě jemu vděčí hostinec za svůj neobvyk-

lý název. Pro jeho věčný plnovous, který mu ve stáří zbělel, mu místní 

říkali Robinson. František Kuba zemřel r. 1935 ve věku 94 let jako 

nejstarší hradečský občan. Vypráví se, že ještě v 90 letech kosil obilí a 

tančil na silvestrovské zábavě.  

Ve 20. letech převzali hostinec Augusta Prosická, vnučka Františka 

Kuby, a její manžel Karel. Ten se však i s rodinou odstěhoval do České-

ho Bohdíkova (dnes jen Bohdíkov), kde pracoval jako výpravčí u Čes-

koslovenských státních drah. Hostinec měl zatím od r. 1932 v nájmu 

litovelský pivovar, živnost zde provozoval nejprve pan Vilhelm a od r. 

1933 pan Navrátil. Ten byl po válce uvězněn za spolupráci s Němci. 

O tom, že zde ve 30. letech hostinská živnost vzkvétala, svědčí i to, že 

v letech 1935-36 byl hostinec nákladně přestavěn na restauraci. 

Po zabrání Sudet roku 1938 se rodina Prosických vrátila do Hradečné. 

Protože hospoda byla v nájmu, bydlela rodina na výměnku a otec pra-

coval na nádraží na Července. Teprve po válce, když odešel ze služby, 

ujali se Prosičtí provozování hostince. 

Pak proběhl únorový převrat. Do Hradečné přišli domnělí zahraniční 

agenti a ke spolupráci přesvědčili přes deset místních občanů. Skupina 

Svozil a spol. (Svozil byl jeden z největších sedláků v obci) se scházela 

v prostorách hostince U Robinsona. Výsledek komunistické provokace 

– odsouzení na více než 20 let, ztráty majetku. Protože se přímo neú-

častnil, ale pouze poskytoval prostory, byl Karel Prosický poslán do 

vězení na 12 let. Hostinec konfiskoval stát. 

Psal se rok 1951.  

Po šestiletém pobytu v Leopoldově a na Míro-

vě byl Karel Prosický s podlomeným zdravím 

propuštěn. S manželkou provozovali dále 

hospodu, která už nebyla jejich majetkem, až 

do roku 1965.  

Pod Jednotou pak hospoda vystřídala několik 

nájemců, po panu Pospíšilovi zde působil pan 

Čtvrtníček a Kuthan. Hospoda byla oblíbeným 

cílem výletníků i místních, pořádaly se v ní 

plesy, svatby. Na začátku 80. let však ukončila 

provoz.  

Od roku 1985 do začátku 90. let využívala 

objekt Česká speleologická společnost, která 

v blízkých mladečských jeskyních provozova-

la speleoterapii s dětmi nemocnými astmatem 

a dýchacími potížemi. 

Po revoluci majetek restituovali potomci man-

želů Prosických, Lubomír Prosický a Věra 

Zahradníčková. Doba velkých záplav v roce 

1997 se nevyhnula ani Robinsonovi, rozvod-

něný potok dům docela vytopil. 

V roce 2002 Robinsona koupil Josef Milčický, 

který krásně spravený objekt využívá jen 

k soukromým akcím, ovšem znovuotevření 

hospody do budoucna nevylučuje.               hk 

 

Za cenné informace děkuji Jiřímu Gottvaldovi a Věře Zahradníčkové. 

hostinec na fotografii z r. 1936 současná podoba bývalého hostince 

Karel Prosický ve výčepu hostince přibližně na přelomu 50. a 60. let 

František Kuba, původní majitel hostince, 

přezdívaný Robinson 
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Průmyslová zóna – šest let poté 

Za projektem výstavby průmyslové zóny v Nasobůrkách u Litovle 

stál především zájem města podpořit podnikání v naší oblasti, a tím 

snížit nezaměstnanost. V červnu 2006 byla přestřižena páska, která 

umožnila investorům zahájit výstavbu. Jak to na průmyslové zóně vy-

padá šest let poté? 

Celková plocha 22 ha zatím zcela zastavěna není. Novým investorům 

se zde dosud nabízí možnost výstavby na jedné z volných parcel. Vel-

kou výhodu zde pro firmy představuje blízkost dálnice, umístění zóny 

mimo zástavbu, které z ní dělá klidnou a pro dopravce snadno nalezitel-

nou oblast.  

Po změně zákona O Ochraně zemědělského půdního fondu ovšem 

došlo od roku 2011 k navýšení poplatku za vynětí pozemku ze zeměděl-

ského půdního fondu, jímž se stát snažil regulovat výrazný nárůst foto-

voltaických elektráren. Tato skutečnost se dotkla nejen průmyslové 

zóny. Městu tak ztěžuje například možnost budování nových cykloste-

zek, autobusových zálivů… V současnosti je k projednávání připravena 

novela zákona, která má zvýšený poplatek omezit jen na některý druh 

využití pozemku. 

Na litovelské průmyslové zóně působí pět firem, které níže představu-

jeme. Vedle toho je část plochy využita pro sluneční elektrárnu společ-

nosti Green PP, s. r. o.  

Šestá firma, Brave Pastor, dokončuje výstavbu svého sídla, kam se 

přestěhuje z Olomouce. Do půl roku by měly být dostavěny sklady, 

zázemí společnosti už funguje. Logistická firma je zaměřená na kamio-

novou dopravu, jejím majoritním zákazníkem je místní Veseta. Protože 

je firma již zavedená, nové zaměstnance nyní nabírat nebude. Její jed-

natel Tomáš Špaček ovšem do budoucna uvažuje o rozšíření aktivit 

společnosti, a sice o výrobu dřevěných domků. 

NAPO Morava, s. r. o. 

Se svými třinácti zaměstnanci i za-

měřením výroby je NAPO nejmenší 

z firem na průmyslové zóně. „Když 

se velké firmě nevyplatí vyrábět třeba 

dvacet kusů něčeho, tak my to pro ně 

vyrobíme,“ popisuje jednu z činností 

firmy David Weiser, její jednatel a 

zakladatel. 

Pro samostatné podnikání se rozhodl v roce 2000, když se rozpadla 

firma na výrobu těsnění, v níž pracoval. Začal se stejným produktem, 

který se postupem času stal jen jedním z řady výrobků. Zatímco dříve 

se firma orientovala na velkosériovou výrobu několika produktů, dnes 

vychází z jejích dílen mnoho druhů výrobků v malých sériích. Zaměře-

ním společnosti je vedle výroby těsnění také kovoobrábění a opravy 

strojních dílů i celků. Protože nemá svůj daný výrobek, je výroba za-

kázková. 

Konkrétně zde tak vznikají například přípravky k potisku bot litovel-

ské firmy Head, kovové komponenty i těsnění pro armaturky, těsnění 

do motorů i náhradní díly k lince, která motory vyrábí. Zároveň Napo 

zajišťuje údržbu a opravu strojů řadě firem, na zakázku pro ně vyrábí i 

jednoúčelové stroje, tedy ty, které ve velkých sériích vyrábějí jediný 

produkt.  

Ve výrobě zde pracují kovoobráběči, zámečníci a nástrojaři. Přestože 

se dnes mluví o úbytku pracovníků v takovýchto technických profesích, 

David Weiser podotýká: „Není problém sehnat třeba i zámečníka, ale 

slušného a šikovného zámečníka. Každý, kdo má zkoušky, je potenciál-

ní svářeč, ale opravdu kvalitně svařuje jeden ze třiceti.“ Považuje proto 

za štěstí, že takového pracovníka ve firmě má. 

Služeb firmy mohou vedle obchodních společností využít i běžní 

občané. Na zakázku jim zde vyrobí nerezové ploty, brány nebo základy. 

Zároveň si zde mohou nechat opravit stroje z domácího prostředí, jaký-

mi jsou třeba sekačka, míchačka či cirkulárka atd. 

 

Veseta, spol. s r. o. 

Jeden ze tří závodů Vesety leží v Kyšicích, další v Malé Skále v Kr-

konoších. Třetí zahájil roku 2007 výrobu na průmyslové zóně 

v Nasobůrkách. Ryze česká firma se věnuje výrobě nealkoholických 

nápojů, ať už jde o klasické cukernaté nebo light limonády, balenou 

vodu s příchutí i bez příchutě, ledové čaje nebo džusy. 

„Největší zájem je o ochucené vody, tedy čiré vody ochucené ovoc-

nou příchutí a cukrem,“ vysvětluje vedoucí výroby Eva Drozdová. 

„České specifikum je totiž pití minerálek, kterých se v jiných zemích 

zase tolik neprodukuje. Proto Češi dávají přednost ochucené čiré tekuti-

ně, ke které se ve výrobě postupně přechází od barevných limonád.“ 

Protože výrobky této firmy jdou na odbyt 

nejvíce v teplých letních měsících, je v 

sezóně, tedy od dubna do září, provoz na 

dvou výrobních linkách nepřetržitý. Přes 

zimu se omezuje jak množství výrobků, tak 

počet zaměstnanců. Místo přibližně pětaše-

desáti jich tu zůstane asi padesát. Dvě třeti-

ny z nich přitom tvoří muži, neboť nejvíce 

práce je ve skladech při manipulaci s těžký-

mi paletami. 

Vlastní značku nápojů Vesety, Bonny, 

můžete zahlédnout hlavně v supermarke-

tech, protože litovelská výrobna do okol-

ních maloobchodů zboží nedodává. Největ-

ší objem výroby však zahrnují nápoje pro-

dávané pod značkami jednotlivých obchodních řetězců.  

Nedávno litovelskému závodu přibyla nová, aseptická výrobní linka. 

„Při běžné výrobě se do nápojů přidávají konzervanty, které napomáha-

jí tomu, aby ovocná složka vydržela co nejdéle a zabránilo se množení 

mikroorganismů. Do nápojů z aseptické linky nic takového nepřidává-

me, ale naopak zde vytvoříme takové pracovní prostředí, aby tam žádný  

mikroorganismus nebyl. Na dalších linkách se dělají sycené nápoje, 

kam se přidává oxid uhličitý a cukr jako stabilizátor. V těch už konzer-

vant bývá,“ upřesňuje Eva Drozdová. 
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Kvarta Litovel, a. s. 

Rozlehlé haly hlučící stroji, tu a tam 

hromada větších či menších kovo-

vých předmětů, jejichž účel laik není 

s to rozeznat. Taková je procházka 

po Kvartě, jednom ze tří českých 

výrobců tenkostěnných výztužných 

profilů do plastových oken a dveří. 

Jejich výrobě se firma věnuje již od 

svého založení v roce 1991. 

U základů firmy stojí bývalé komunální služby sídlící v Litovli na 

Čihadle. Z těch Kvarta vzešla a jejich pracovní program, tedy klempíř-

ství, pokrývačství a zámečnictví, převzala. Zároveň využila situace, že 

se na trhu začala objevovat plastová okna, a zahájila výrobu okenních 

profilů, jejichž produkce se ještě upevnila a zvýšila v r. 1994, kdy byla 

zakoupena první výrobní linka. Těch už je v současnosti šest. Mezi tím 

firmu potkalo stěhování do bývalých dřevařských závodů naproti býva-

lé Tesle, další stěhování, tentokrát na průmyslovou zónu, kde vznikla 

budova již zcela přizpůsobená potřebám výroby, finanční krize a ná-

sledné spojení se společností Metal Trade Comax Velvary, a. s., která 

se od r. 2011 stala jediným majitelem firmy. Po sloučení tak Kvarta 

vstoupila i na zahraniční trh. 

Postupným vývojem prochází i výrobní program. Vedle zmiňovaných 

okenních profilů zde vznikají profily pro stavebnictví (skelety montova-

ných domků), elektroprůmysl i automobilový průmysl. Novou linku na 

svařované profily využívají i k výrobě plotových sloupků. Měsíčně zde 

zpracují téměř 1000 tun plechu. 

„Pracuje u nás 36 zaměstnanců ve dvousměnném provozu,“ popisuje 

ředitel Kvarty Josef Honig. „Jsou to hlavně lidi od černého řemesla, 

obráběči kovů a zámečníci, které si tady vychováme. Proto máme cel-

kem stabilní kádr pracovníků.“ Ti vyrábějí jak na zakázku, tak na sklad, 

protože, jak praví ředitel, „zákazník pošle objednávku a chce třeba dva-

cet druhů profilů, samozřejmě co nejdříve a všechny. Proto je dobré mít 

všechny typizované výrobky i na skladě.“  

Také proto teď probíhá přístavba velké skladové haly. Dokončena 

bude v listopadu. Zastřešený prostor pro nakládání a vykládání tak 

ochrání pracovníky i za nepříznivého počasí. 

Nejmladší ze všech je 

firma BRC Production 

SE, která na průmyslo-

vé zóně působí teprve 

od února letošního 

roku. Tak jako skonči-

vší Tenzo, a. s., které 

v areálu působilo před 

ní, je zde firma pouze 

nájemcem. Třebaže 

oficiální sídlo firmy je v Brně, jediný výrobní závod se nachází právě v 

Nasobůrkách. 

Produktem této firmy jsou výpalky z plechů různých tlouštěk, na 

kterých se podle požadavků zákazníka provádí broušení, vrtání atd. Jde 

výlučně o zakázkovou výrobu komponentů například pro automobilový 

průmysl, další strojírenský průmysl atp. 

V současnosti firma zaměstnává přibližně třicet pracovníků, zejména 

ve strojírenských profesích paličů či obráběčů kovů a související tech-

nicko hospodářské pracovníky, jako jsou programátoři, plánovači výro-

by aj. Do budoucna se dá očekávat růst počtu zaměstnanců. 

BRC Production SE 

 

DSL FOOD, s. r. o. 

K odhalení toho, co se děje uvnitř, nám pomůže rozklíčování toho, co 

je napsáno venku. DSL znamená Dietary Supplement Laboratory, tedy 

laboratoř na výrobu doplňků stravy. Ani na jednom z více než 350 je-

jích výrobků však tuto značku nenajdete. Pod svými značkami je prodá-

vají velké společnosti, které si takto doplňují svůj sortiment. Kupujete 

sirup Marťánci nebo Urinal? Pak kupujete sirup z Nasobůrek. 

„Všechny výrobky, které děláme, byly vyvinuty námi na základě 

požadavku zákazníka,“ podotýká jednatel společnosti Michal Dokoupil. 

„Ten si řekne, že by chtěl např. dětský sirup s vitaminy a minerály, my 

specifikujeme, jaké účinné látky 

by v něm měly být, a navrhneme 

jeho složení. Výrobek vyvineme, 

uděláme stabilitní studie a testy, a 

pak jej vyrábíme.“ Vývoj nového 

produktu trvá přibližně dva roky.  

Jedním ze základních produktů 

firmy je výživa pro sportovce, a 

to jak profesionální, tak rekreač-

ní. Protože před vstupem na trh musí být každý výrobek řádně otesto-

ván, spolupracuje DSL FOOD s řadou cyklistů, běžců či plavců, kteří 

konkrétní gely či energetické nápoje vyzkouší ve sportovním zápřahu.  

Mezi další výrobky firmy patří např. vitaminové či minerálové tablety 

a další potravinové doplňky, nutriční doplňky pro zvířata nebo premixy 

(tedy směsi vitaminů, sladidel, minerálů…) pro potravinářský průmysl. 

Koupit je lze v lékárnách, obchodech se sportovní výživou atp. 

Michal Dokoupil je zakladatelem společnosti, která jako taková 

vznikla v r. 2006. Její počátky jsou spojeny s Vědeckotechnickým par-

kem Univerzity Palackého, kde se od r. 1999 její pracovníci zabývali 

vývojem farmaceutických substancí. Ty později nahradili sportovní 

výživou, od vývoje přešli k malovýrobě, a pak i k velkovýrobě. Přesto-

že se firma osamostatnila, pokračuje její spolupráce s univerzitou, Vy-

sokou školou chemicko-technologickou v Praze či Výzkumným ústa-

vem potravinářským v Praze. 

Ve firmě, která 95 % svých výrobků dodává na zahraniční trh v rámci 

Evropské unie, dnes pracuje 23 zaměstnanců. 
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL 

DOKOŘÁN aneb Farní hraní 

sobota 1. 9., fara v Nákle, 13 hod., vstup zdarma 

vystoupí: muzikanti scholy Náklo, Hradišťan, Bujabéza, Nákelanka, 

loutkové divadlo pro děti.  

Výstava fotografií Jindřicha Štreita Brána naděje. 

Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v Litovli ve 14 hod., odjezd auto-

busu z Nákla zpět do Litovle v 18.30 hod. 

Pořadatel: Mikroregion Litovelsko a nákelská farnost 
 
OBYČEJNÝ POHLED 

6.–27. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17, PÁ 8-13, 

SO 10-13, volný vstup 

autorská fotovýstava Romana Sobkuliaka 

vernisáž: středa 5. 9. v 17 hod.        
 
GUARNERI TRIO 

pondělí 10. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč 

Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jarie – violoncello 

v rámci koncertů KPH 
 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

středa 19. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné   

host: Hanácká Mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 
ZDRAVÝ ŢIVOTNÍ STYL  

úterý 25. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: v předprodeji 

100 Kč, na místě 150 Kč 

přednáška a beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou 

MICHAELA A IVAN ŠTRAUSOVI 

sobota 29. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 80 Kč 

Ivan Štraus – housle, Michaela Štrausová – housle 

v rámci koncertů KPH 
 
QUEENMANIA 

neděle 30. 9., Kulturní dům v Bílé Lhotě, 16 hod., vstup zdarma 

koncert kapely s prestižními mezinárodními oceněními  

Odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v Litovli v 15.15 hod. (zastávky 

Palackého, Nasobůrky, Sobáčov – restaurace STOP, Mladeč, Vápenka)  

 

KURZY MĚSTSKÉHO KLUBU 

Kurzy pro děti (roztleskávačky Golden Bees, Teeny Tany) 

Taneční kurz pro ţáky (17.30) a dospělé (20.15), každý pátek od 7. 9. 

Caramba (latinskoamerické tance) 

 

PŘIPRAVUJEME 
PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU (nedělní pohádka), FAR-

MÁŘSKÉ TRHY, PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD 

(divadelní představení), COUNTRY BÁL (20. 10.), DAVID KOLLER 

(23. 10.) 
 
Předprodej: 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 

633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  

TIC (agentura Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, 

e-mail: info@bavi.cz 

Queenmania vystoupí v Bílé Lhotě 

Kapela Queenmania vznikla v roce 1992 jako pocta skupině Queen a 

geniálnímu umělci Freddie Mercurymu. Za dobu svého profesionálního 

účinkování na hudební scéně získala různá prestižní ocenění a uznání. 

Má více než milion spokojených fanoušků a patří mezi nejlepší reviva-

lové skupiny na světě. Queenmania je dokonalé provedení hudby, au-

tentického zpěvu, choreografie, kostýmů, scén, ale i souhra světelných 

efektů a kvalitního zvuku.  

Se svou velkolepou mega show představila už více než 25 státům 

světa 100% zážitek živého koncertu Queen. Na každém koncertě zazní 

největší hity jako We Are The Champions, We Will Rock You nebo 

Bohemian Rhapsody. Je to Queen – fenomén, který se dá zažít jen na 

fascinujícím koncertě Queenmanie. V letošním roce kapela vystupuje 

převážně v Nizozemí a po loňském úspěchu, který sklidila na Hanác-

kých Benátkách, se vrací tentokráte do Bílé Lhoty. 

Členové: Peter Pau Pačut jako Freddie, Joe Hajšo jako Brian, Peter 

Hajšo jako John, Jiří Jirsa jako Roger, Michal David jako Spyke 

Na koncert zve obec Bílá Lhota, Mladeč a Mikroregion Litovelsko. 

Guarneri trio Praha 

Soubor byl založen před 26 lety a po celou dobu patří ke špičkovým 

klavírním triím klasického charakteru. Dodnes hraje v původním obsa-

zení, což svědčí o vysokých lidských kvalitách hudebníků a jejich pev-

ném vztahu. Soubor pravidelně vystupuje na mnohých mezinárodních 

hudebních festivalech a v důležitých hudebních centrech. Je zván na 

rozsáhlá koncertní turné po Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní a Jižní 

Americe a Japonsku. Pro Supraphon a francouzské vydavatelství Praga 

Digitals nahrálo Guarneri trio Praha mimo jiné všechna klavírní tria 

Beethovena, Mendelssohna, Schuberta, Dvořáka, Šostakoviče a Mozar-

ta. Byla vydána jejich první nahrávka z tvorby J. Brahmse.  

Čeněk Pavlík je přední sólista současné generace českých houslistů. 

K jeho nejvýraznějším úspěchům na sólové dráze patří mezi jinými 

první ceny v mezinárodních soutěžích v Praze a v Londýně. 

Marek Jarie je přední violoncellista své generace. Působí jako profe-

sor na Vysoké hudební škole v Luzernu, kde vyučuje obor violoncello 

a komorní hudbu. 

Ivan Klánský patří k nejvýraznějším osobnostem mezi klavíristy. 

Získal řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích (Neapol, Lipsko, 

Barcelona, Varšava, Santande…). Je profesorem na AMU v Praze a na 

konzervatoři v Luzernu.             MK 

Michaela a Ivan Štrausovi 

Ivan Štraus hraje na housle od šesti let. Je sólista, 

komorní hráč, pedagog, publicista aj. Nastoupil na 

HAMU, odkud byl nucen odejít, a vrátil se jako 

zahraniční proděkan. Nyní učí, je primáriem 

Sukova kvarteta, prezidentem české ESTA 

(Sdružení učitelů smyčcových nástrojů) a místo-

předsedou Nadace Bohuslava Martinů. Je nosite-

lem četných cen z mezinárodních soutěží (Praha, 

Paříž, Moskva) a různých dalších ocenění. Je 

propagátorem hudby 20. století, českých skladate-

lů zejména. Někteří z nich mu jím premiérované 

skladby věnovali. Soustavně provádí houslová 

díla Bohuslava Martinů a přednáší o nich. 

Michaela Štrausová koncertuje spolu se svým 

otcem jako houslové duo již od dětství. Studo-

vala na pražské konzervatoři a Hudební fakultě 

AMU v Praze. Účinkovala na mimořádném 

pražském koncertě pro Yehudi Menuhina 

(britský uznávaný houslový virtuos a skladatel). 

Zajímá se o pedagogiku a psychologii.         MK 
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 Emeritní ředitel litovelského pivovaru Miroslav Koutek předává sou-

časnému sládkovi Petru Kosteleckému starou láhev Moravanu, litovel-

ské jedenáctky, která letos slaví 30 let. (Pamětníci si rádi připomenou, 

že v té době stávala 2,30 Kčs, levnější desítka 1,70 Kčs a dvanáctka 

2,70 Kčs.) 

Na pivě se sedí… (Mad Lovers)  … pivo se pije na čas ... … pro pivo se hraje (Fofrovanka). 

„Ruky hore vy, čo nas vidíte po prvý raz hrať naživo! … A čo ste vy 

nežili doteraz alebo čo?“ (No Name) 

Zpěvák kapely Igor Timko pak pomohl narazit první sud kvasnicové-

ho Moravanu a Litovelský otvírák, slavnost, kde pivo teče proudem, 

byl 11. srpna zahájen. 

O současného Smolíčka se děti bát nemusí. Jezinkám vypálí rybník a 

ještě si k tomu s jelenem zarepuje. 

Proudem teklo nejen pivo. Už letos můžeme začít uzavírat sázky, zda 

bude pršet i za rok, kdy pivovar oslaví 120 let své existence. 
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Co letos nabídnou Litovelské slavnosti 

Devátý ročník Litovelských slavností připra-

vil jiţ tradiční spojení Dnů evropského dědic-

tví (dále EHD) a oslav města. Akce je také  

zakončením turistické sezóny. Připraven je 

nejen bohatý kulturní program na několika 

scénách, ale také spousta zajímavých aktivit 

pro milovníky památek, poznání a historie 

v rámci EHD.  

Právě k tématu Mládí památkám jsme zařa-

dili hned dva koncerty, které vnesou mládí do 

kaple sv. Jiří…Připravena je také výstava 

dětských výtvarných prací v městské knihov-

ně.  

Novinkou letošní turistické sezóny je i ko-

můrka ponocného na radniční věţi. S historií 

věţe a ţivotem ponocného Vás seznámí prů-

vodce ve speciální prohlídce ve 13 hodin. Do 

radniční věţe se také letos vrátí strašidelné 

prohlídky. 

Procházka po litovelských památkách, tento-

kráte rozšířená o procházku po prvorepubliko-

vých vilách, bude hned se dvěma odbornými 

průvodci. Začátek je v 10 hodin u morového 

sloupu. 

K novinkách patří znovuotevření areálu 

bývalého VÚ Nové Zámky. S tím jsou spojeny 

hned dvě aktivity – procházka a cyklovyjíţďka 

Novozámeckým areálem s výkladem.  

Novinkou letošního ročníku je rozšíření 

aktivit pro děti. Ve spolupráci s litovelskými 

házenkáři bude sobotní dopoledne patřit soutě-

ţím a atrakcím pro děti. Připravena je vojen-

ská a hasičská technika nebo malování na 

obličej, vše v areálu sokolovny od 10 hodin. 

Nejen pro děti bude připravena odpočinková 

zóna v parku u gymnázia. Vyzkoušet můţete 

aquazorbing na rybníku, paintballovou střelni-

ci, podívat se na modely lodí a letadel nebo si 

odpočinout a pobavit se u dobového divadla, 

šermířského klání či ukázek činnosti kynolo-

gického klubu. 

Gymnázium Jana Opletala i letos tradičně 

otevře budovu školy návštěvníkům. Ve dvora-

ně bude v pozdní odpoledne připraven poho-

dový minifestiválek kapel sloţených ze stu-

dentů či absolventů GJO. 

Náměstí bude hostit dvě hudební scény. 

Účast na letošních slavnostech přislíbili Janek 

Ledecký s částí skupiny Ţentour, mladý a 

úspěšný zpěvák David Deyl, vynikající revival 

Děda Mládek Illegal Band s hity Ivana Mládka 

či Elvis Presley revival band. Večer bude pat-

řit rockové ikoně – skupině Katapult. O zába-

vu a show se postará Richard Nedvěd se svý-

mi kouzly a zábavnými triky, dále skupina 

Maniaci nebo Škola popového zpěvu Olomouc 

s muzikálem Děti ráje a Pomáda. Tradičně 

vystoupí Noaco, Miniband, Senzakord a mno-

ho dalších… 

Součástí náměstí bude i dětský kout se 

spoustou atrakcí, prezentace aktivit DDM 

Litovel a Nové Zámky p. s. s. Po loňském 

úspěchu jsme i letos ve spolupráci se šacho-

vým klubem zařadili šachovou simultánku. 

Vedle bohatého programu je připravena 

spousta občerstvovacích stánků s tradičními 

dobrotami a samozřejmě litovelské pivo, které 

poteče proudem. 

Vstupenky jsou k zakoupení v kancelářích 

CK Bavi a dále v tradičních předprodejích. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Kamila Matečková, CK BAVI a TIC Litovel 

Muzika našeho kraje 

NOACO 

žánr: folk-rock 
 
rok založení: 2004 
 
členové:  

Petr Hájíček  

(kapelník, kytara, zpěv)  

Roman Petřík (klávesy) 

Irena Poláchová (zpěv)

Veronika Minaříková 

Klossová (zpěv, kytara) 

Ivo Juráš (bicí, zpěv) 

Stanislav Skopal

(baskytara) 
 
nejbližší vystoupení: 

2. 9. – Folkové odpoledne  

           (Nové Zámky) 

8. 9. – Litovelské       

           slavnosti 
 
V červnu byla zpěvačka skupiny NOACO 

Irena Poláchová oceněna na mezinárodní sou-

těţní hudební přehlídce Moravský vrabec 

v Karviné cenou pro nejlepší zpěvačku. Proto 

seriál o muzikantech našeho kraje začínáme 

právě s touto kapelou. V rozhovoru ji předsta-

ví její kapelník Petr Hájíček. 
 
Co pro vaši kapelu znamená Irenino vítězství 

v Moravském vrabci? 

Moravský vrabec je obdoba známé Porty 

(kde jsme v roce 2009 získali 3. místo). Je to 

trochu novější soutěţ a na vyšší úrovni. Proto-

ţe se chceme prosadit, je pro nás nezbytné 

objíţdět soutěţe, aby se o nás vědělo a aby nás 

zvali na vystoupení i někam dál.  

Irenina cena pro nejlepší zpěvačku je veliký 

úspěch, protoţe on uţ je úspěch i dostat se do 

finále. Uvidíme, jestli to bude mít efekt, aţ se 

budou přes zimu vybírat kapely na festivaly. 
 
Jak vaše kapela vznikla a co stojí za jejím 

názvem? 

Roman hrál ve známé kapele Náhoda, já ve 

skupině Labyrint, a ty se obě ve stejné době 

rozpadly. Proto jsme se rozhodli zaloţit kapelu 

vlastní. Přivedl jsem zpěvačku Irenu, brzy po 

ní mezi nás přišel Lubomír Černý, pak Ivo a 

Veronika. V lednu 2009 podlehl Luboš váţné 

nemoci. Na jeho post basisty pak přišel Radim 

Zmund, a kdyţ pro zaneprázdnění musel kape-

lu opustit, stal se naším členem dosavadní 

fotograf a webmaster Standa. 

Název kapely pochází právě od Luboše, 

který si nejdřív myslel, ţe budeme hrát písnič-

ky od táborových ohňů. Kdyţ zjistil svůj 

omyl, poznamenal jen NOACO. 

 

Jak vznikají vaše písničky? 

Hrajeme jen vlastní tvorbu. Texty píše otec 

Romana Ladislav Petřík, navíc teď začaly 

hodně skládat i obě zpěvačky. V muzice se 

hodně střídáme. Někdy je to dílo klávesáka, 

jindy bubeníka a ta výsledná podoba písničky, 

to je kolektivní práce. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna? 

Teď plánujeme vydat cédéčko formou ţivé-

ho vystoupení (studio je moc drahé). Máme 50 

vlastních písniček, coţ uţ by bylo i na tři alba. 

V létě hrajeme hlavně po festivalech, ale 

v zimě chceme hrát po klubech. Nejen termíny 

našich vystoupení jsou na adrese www.noaco- 

-litovel.cz. Jsme rádi, ţe nám Viktor Kohout 

dává i letos prostor na Litovelských slavnos-

tech, kde chceme představit nový repertoár. 
 
A jaké hity se nachází ve vašem současném 

repertoáru? 

Je to třeba písnička Guláš (ještě z dob Laby-

rintu), Sněhová vločka, 3XL nebo Hledání, 

s nímţ jsme vystoupili i na Moravském vrabci. 

HLEDÁNÍ 
 

Hledáme naděje, hledáme touhy 

hledáme úsměvu záblesk pouhý 

hledáme vrásky, okolo úst 

hledáme místa, kde může tráva růst 
 

ref: 

Zapadlej stín hledání za duhou 

jak k nebi stoupá dým 

zapadlej stín hledání za duhou 

já už to dávno vím 
 

Hledáme výhry, hledáme náznaky 

hledáme moudra, hledáme zázraky 

Na chodnících mince pro štěstí 

hledáme cesty, přehledná rozcestí   (ref.) 
 

Hledáme hvězdy, samotné nebe 

rosu co do nohou studí a zebe 

Hledáme ve víně ztracenou lásku 

v zrcadle modelku, vyhranou sázku   (ref.) 
 

Hledáme frekvence, hledáme zprávy 

Odznaky pocty už zašlé slávy 

Alespoň částečně splněná přání 

hledáme sny a nemáme stání   (ref.) 
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Kam se poděla škola pro zrakově postižené 

Padesát osm let působila v Litovli základní 

škola pro zrakově postižené, která bude od 

září vítat žáky v nově postavené budově 

v Olomouci-Hejčíně. Stavbu iniciovala roku 

1999 Nadace prof. Vejdovského, započata 

byla v lednu 2011 a 21. 8. 2012 ji po slavnost-

ním přestřižení pásky spatřili první návštěvní-

ci. Zařízení je třetí svého druhu v republice. 

Patra v tříposchoďové budově jsou barevně 

oddělena a orientaci v nich žákům usnadní i 

cestičky, jejichž reliéf se táhne všemi chodba-

mi. Z barevných tříd, do kterých se dá z chod-

by nahlížet prosklenými dveřmi, mohou žáci 

o přestávkách odběhnout do respiria, místnosti 

určené k odpočinku. Po vyučování je přivítá 

třeba učebna výtvarných prací se zbrusu no-

vou keramickou pecí nebo herna showdownu. 

Podkrovní třílůžkové pokoje pro internátní 

děti jsou rozděleny do buněk s kuchyňkou 

a společenskou místností. Za školou si nevido-

mí nacvičí na simulační dráze, jejíž součástí 

jsou i funkční semafory, prostorovou orientaci 

před procházkou po městě. 

Škola je koncipována pro 120 dětí, z toho 30 

internátních. Součástí je i speciální mateřská 

školka pro 15 dětí.            hk 

Po trasách chodeb rozlehlé budovy provedou 

děti vyznačené cestičky. 

To bude od 3. září království prvňáčků. Kuchyňka s jídelnou pro internátní děti Ve výklenku na chodbě se dají hrát i šachy. 

Pňovická škola v novém 

Léto pomalu končí a školáci se 3. září vrátí 

zpět do školních lavic. Zatímco oni o prázdni-

nách sportovali, cestovali, odpočívali, užívali 

si zaslouženého volna, v budově pňovické 

školy se pilně pracovalo. 

Během prázdninových měsíců se prostory 

dvou učeben proměnily na jídelnu s výdejnou 

stravy. Takto řešené stravování s sebou přine-

se spoustu výhod. Za všechny alespoň jedna: 

všem strávníkům odpadne přecházení mezi 

jednotlivými budovami. 

Co ale zaujme každého při 

prvním pohledu na školu, to 

jsou nová plastová okna a 

vstupní dveře. Místnosti 

školy díky nim zkrásněly, 

prosvětlily se, zútulnily. 

K další změně došlo v ko-

telně. Tam se vyměnily 

staré kotle za úspornější 

nové. 

Díky finanční dotaci obce, 

práci řemeslníků a  provoz-

ních pracovníků čeká v září 

na pňovické děti škola pěk-

nější. A v takové škole 

půjde učení určitě samo. 

 Mgr. M. Molišová, foto: P. Čunderle st.  

 

130 let české školy 

Historie české školy v Litovli je zároveň 

historií boje Čechů s Němci. V městské škole 

v Komenského ulici se vyučovalo pouze 

v němčině, třebaže oproti německým žákům 

bylo českých téměř jednou tolik. 

V 80. letech 19. století tak vyvrcholila sna-

ha místních Čechů podáním žádosti k zemské 

školní radě o založení české školy. Protože 

však s kladným vyřízením příliš nepočítali, 

podali zároveň žádost k teprve rok existující 

Ústřední matici školské v Praze. Ta 2. září 

1882 čtyřtřídní českou obecnou školu v Lito-

vli skutečně otevřela. Vyučovalo se v domě 

v Poděbradově ulici č. 751, vchod byl z ulice 

Jungmannovy (dnešní hudební škola). Do 

školy nastoupilo 230 žáků. Již o rok později 

se škola stala pětitřídní a vznikla i matiční  

řemeslnická škola pokračovací. 

Roku 1883 přišlo od zemské rady povolení 

k založení české veřejné jednotřídky placené 

městem. Otevřena byla r. 1885. Po období 

ústrků z německé strany a umísťování v ne-

vhodných podmínkách převzala nová škola 

postupně třídy školy matiční. Velkým úspě-

chem pak bylo otevření nové školní budovy 

pro českou školu v Jungmannově ulici, a to 

12. 5. 1895.        hk na základě textů L. Šika 



DĚTI A MLÁDEŽ  16 

PROGRAM DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ZÁŘÍ 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

17. září  Zahajujeme činnost našich zájmových kroužků 
 
10. září  Zahájení provozu na dopravním hřišti 

Pro školská zařízení dle domluvy s Michaelou Škulavíkovou. Od 17. 

září otevření DH pro veřejnost vždy ve čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod. 

za poplatek 10 Kč/dítě. Všechny děti musí mít helmy. Děti do 10 let 

mohou přijít v doprovodu osoby starší 18 let. V případě špatného počasí 

bude zavřeno.          Michaela Škulavíková 
 
8. září  Litovelské slavnosti 
Ve spolupráci s BAVI připravujeme pro děti i jejich rodiče celou paletu 

workshopů a ukázek činností, které pro vás, mimo jiné, připravujeme 

pro školní rok 2012/2013. Můžete si vyzkoušet například práci s pe-

digem a jinými materiály, drátkování, výrobu šperků, textilní tvorbu, 

dekupáž a jiné netradiční výtvarné techniky. Můžete se seznámit 

s některými obyvateli naší minizoo, zkusit vyluštit ekologické kvízy a 

otestovat na vlastní kůži, co připravujeme pro naše kluby. Najdete nás 

od 12.30 hod. ve stanu na náměstí Přemysla Otakara.  

pedagogové DDM 

17. září  Klub mladých se opět hlásí do služby 

Otevřeno bude od pondělí do pátku od 13.30 do 17.30 hod. Najdete nás 

v Sušilově ulici v budově bývalého agitačního střediska. Těšíme se na 

všechny stálé i nově příchozí. Za pobyt v klubu a užívání veškerého 

vybavení – tzn. herní stoly, PC, ninteda atd. se nic neplatí, pokud nic 

nerozbijete. Stačí vyplnit přihlášku a pak už se jen dobře bavit.    

Šárka Grunová, DiS., Michaela Škulavíková, Jana Čekelová 
 
22. září  Mámo, táto, budeme si hrát 

Oblíbená tradiční akce k zahájení školního roku, která se bude konat od 

9.00 hod. v Litovli v parku Míru a na dopravním hřišti. Čeká vás jako 

obvykle spousta atrakcí a zábavy.   Hedvika Weberová, DiS. 
 
29. září  Výstava minizoo 

U příležitosti hodů v Pňovicích bude ve staré škole během sobotního 

programu hodů probíhat výstava minizoo.    Ing. Pavel Sova 

 

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

tel.:  585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz 

OD 3. ZÁŘÍ 2012 BUDOU VŠECHNY PROGRAMY                   

MC RYBIČKA PROBÍHAT V NOVÝCH PROSTORÁCH,  

V BUDOVĚ CHARITY NA ULICI VÍTĚZNÁ 1129, V 1. PATŘE 

 

PONDĚLÍ 

8.30–9.30 hod.      VOLNÁ HERNA + CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, čtení pohádek     

9.30–11.30 hod.  DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

děti 1–2 roky, J. Dospivová 

16.00–17.00 hod. ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI 

3–5 let, Mgr. S. Geprtová 

17.00–18.00 hod. ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI 

3–5 let, Mgr. S. Geprtová 

16.00–18.00 hod. ŠERM  
kurz historického šermu pro děti od 12 let, M. Dvořák 

 

ÚTERÝ 

8.30–11.30 hod. VOLNÉ DOPOLEDNE 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka, čtení pohádek pro nejmenší, 

výtvarné činnosti, výměna zkušeností maminek, J. Dospivová 

9.00–11.00 hod. HLÍDACÍ KOUTEK 

hlídání dětí po předchozí domluvě, J. Dospivová 

8.30–11.30 hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY  
volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, J. Dospivová 

  

STŘEDA 

8.30 –9.30 hod.     VOLNÁ HERNA + CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, čtení pohádek     

9.30–11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

děti 2–4 roky, J. Dospivová 

16.30–18.00 hod. KLUB ARCHA 

děti 3–6 let, biblické příběhy pro děti, lichý týden, H. Chrudinová 

19.00–20.00 hod. CVIČENÍ S DENISOU 

pro maminky, babičky i malé slečny 

 

ČTVRTEK 

8.30–9.30 hod.      VOLNÁ HERNA + CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

volný prostor pro dovádění dětí, skluzavka s balonky, výměna zkuše-

ností maminek, čtení pohádek     

9.00–11.00 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM 

děti  2–4 roky, J. Dospivová 

16.30–18.00 hod.  PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE 

dle aktuálního programu  

16.00–19.00 hod. VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

dle aktuálního programu 

PÁTEK 

8.30–13.30 hod.  VÝTVARNÉ DOPOLEDNE 

pro maminky s dětmi, J. Dospivová 

 

Akce v měsíci září 

7. 9. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

 od 10.00 do 12.00 hod. 

18. 9.  PRODEJ PODZIMNÍCH DĚTSKÝCH ČEPIČEK 

 od 9.30 do11.30 hod. 

26. 9.  VÝMĚNA A PRODEJ DĚTSKÝCH ČEPIČEK 

 od 9.00 do 10.00 hod. 

V měsíc září proběhne slavnostní zahájení v nových prostorách. Více 

informací ke dni otevřených dveří se dozvíte v MC. 

 

OD ZÁŘÍ 2012 OTVÍRÁME: 

KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI 

angličtina hrou – pro děti od 3 do 6 let, úroveň začátečník, pokročilý, 

zahájení 10. 9. v 16.00 hod. 

KURZ HISTORICKÉHO ŠERMU 

pro mládež od 12 let, zahájení 10. 9. v 16.00 hod. 

KURZ ARCHA 

biblické hodiny pro děti od 3 let, středa jednou za 14 dní 

 

Kontakty:  

Animátorka MC Jarmila Dospivová 

   tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 

Lektor angličtiny Mgr. Simona Geprtová  

   tel. 604 483 831 

Vedoucí střediska Charity Litovel Ing. Ludmila Zavadilová 

     tel. 736 750 222 

Organizace školního roku 

2012/2013 

 

Zahájení školního roku: 3. září 2012 

Konec 1. pololetí: 21. ledna 2013 

Konec 2. pololetí: 28. června 2013 

Podzimní prázdniny: 25.–26. října 2012 

Vánoční prázdniny: 22. prosince 2012 – 2. ledna 2013 

Pololetní prázdniny: 1. února 2013 

Jarní prázdniny: 11.–17. března 2013 

Velikonoční prázdniny: 28.–29. března 2013 

Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2013 

mailto:ddmlitovel@ddmlitovel.cz
http://www.ddmlitovel.cz/
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Z Litovle do Oxfordu a zase zpět 

Pracuji jako učitel na základní škole v Lito-

vli. Abych si rozšířil své jazykové znalosti a 

dovednosti, chodil jsem minulý školní rok do 

kurzu anglického jazyka do Olomouce na ZŠ 

Heyrovského k Mgr. Balíkové. Tam jsem se 

dozvěděl o moţnosti poţádat o grant a vyces-

tovat do zahraničí za účelem zlepšení komuni-

kace v anglickém jazyce. 

Poţádal jsem. Nebylo to vůbec jednoduché. 

Ţádost jsem v řádném termínu odeslal a čekal. 

V polovině dubna jsem se dověděl, ţe prvních 

14 dní v červenci budu sedět ve škole v Anglii 

v Oxfordu. 

1. 7. jsem v 13.30 přistál v Londýně na letiš-

ti. Z Londýna do Oxfordu  není daleko, ale 

autobus jel více neţ 4 hodiny. 

Ubytování jsem měl zajištěno v soukromí, 

ale zkuste vystoupit ve stopadesátitisícovém 

městě v neděli s velkým kufrem. Určitou dobu 

mi trvalo, neţ jsem se zorientoval a našel 

správnou zastávku městského autobusu. Auto-

bus před chvílí ujel, další jede aţ za hodinu. 

Na zastávce jediný člověk. Oslovuji ji ho. 

Mluví špatně anglicky, míchá do angličtiny 

španělštinu. Asi to bude Španěl. Ptám se ho na 

správnou cestu. I pomocí rukou mi říká, ţe 

zastávka je správná. Po příjezdu autobusu 

nastupujeme společně, společně i vystupuje-

me, loučím se s ním, jde ale stále se mnou, asi 

mne chce doprovodit aţ tam, kde budu bydlet. 

Je mi divně, říkám si, kam aţ půjde. Jde aţ 

k domu. Zazvoní. Jdeme dál. Je to můj spo-

lubydlící. 

Mí hostitelé byli úţasní lidé – Patrick a 

Wendy – oba jiţ v důchodu. Jejich dům nabí-

zel ubytování několika zahraničním studen-

tům. Zároveň se mnou zde byl jeden student 

z Turecka, Ruska a také můj nový známý ze 

Španělska. 

V pondělí ráno kouknu z okna – leje – pěkné 

přivítání – do školy 40 minut pěšky v dešti... 

ale dá se na to počasí zvyknout. V Lake 

School  nás přivítala paní ředitelka, sešlo se 

nás tam asi 150 lidí z celé Evropy, a pozvala 

nás do přijímacího sálu, kde se konal welcome 

meeting.  

Ještě dopoledne jsme byli rozděleni do jed-

notlivých tříd. Velké překvapení – moje třída 

= 12 ţen (Španělsko, Rakousko, Polsko, Čes-

ko) a já. Fakt dobrý. 

Výuka probíhala denně v blocích od 9.15 do 

16.00, hodina na oběd v místní kantýně. 

Přednášející byly dvě skvělé anglické učitel-

ky Jane a Catherine. V průběhu těchto 14 dní 

jsme také s průvodcem absolvovali dvě pozná-

vací procházky po historické části města a 

jednu exkurzi do místní základní školy – ţáci 

mají prázdniny aţ ve druhé polovině července. 

Náplň výuky byla různá, ale nejvíce se za-

měřovala na zlepšení výuky anglického jazyka 

na základních školách. 

Oxford je starobylé multikulturní město, 

které na vás dýchne jak středověkem, tak 21. 

stoletím. Je úţasné se zde procházet a setkávat 

se s lidmi z celého světa. Je fantastické mít 

moţnost navštívit místa, kde se natáčely díly 

Harryho Pottera. 

V sobotu a neděli bylo volno. Rozhodl jsem 

se jet autobusem do Londýna. Z Oxfordu tam 

jezdí autobus kaţdých 15 minut. Londýn uţ 

nyní dýchal nadcházející olympiádou. Navští-

vil jsem Westminster Abbey, Big Ben, London 

Eye, Tower Bridge, Traffalgar square – zde 

jsem  potkal nahuláče, který měl na sobě pou-

ze nějaký zbytek trenýrek z anglické vlajky. 

Co propagoval, jsem se dozvěděl o chvilku 

později. Na tomto náměstí byl zrovna dnes 

sraz gayů a lesbiček. V půlce procházky po 

Londýně mi zkolaboval fotoaparát. Děkuji. 

Ještě, ţe máme mobily s fotoaparátem. Dlouho 

bych si jinak vyčítal, ţe jsem baterii nenabil. 

V pondělí odpoledne po výuce jsme se shro-

máţdili (jen zájemci) na jednom kruhovém 

objezdu a čekali na běţce s olympijskou po-

chodní, kteří tudy také běţeli. Bylo nás tam asi 

tak dvacet tisíc. Prima. 

V pátek konec kurzu, neuvěřitelné záţitky, 

mnoho nových zkušeností, přátel, kamarádů, 

schopnost komunikovat. 

Všichni na závěr obdrţeli certifikát o absol-

vování. Loučení s kolegyněmi, poslední objetí. 

Sobota ráno 7.00. Autobus do Londýna na 

vteřinu přesně. Letadlo z Londýna do Brna 

(před přistáním velké turbulence) na vteřinu 

přesně. Autobus z Brna do Olomouce na vteři-

nu přesně. Vlak z Olomouce domů – hodina 

zpoţdění. Ţádné překvapení. Jsem doma. 

Pavel Matoušek 

budova divadla Sheldonian Theatre v Oxfordu 

Hudební výchova  

 Veselá flétnička 

 Kytara pro začátečníky i pokročilé 

 

Dramatická a literární výchova 

 Divadélko Rolnička – maňáskové divadlo 

 Divadelní klub Náměšť a Senice n/H. 

 Tvořivá dramatika 

 Klub začínajících básníků a spisovatelů 

 

Jazyková výchova 

 Angličtina pro předškolní věk a 1. ročník ZŠ 

 Angličtina pro děti školního věku  

 Angličtina pro dospělé začáteč. i pokročilé 

 Ruština 

 Němčina 

 Francouzština 

 

Přírodověda 

 Rybářství – příprava na získání rybář. lístku 

 Chovatelé – o zvířátkách, která se dají      

                       chovat doma 

 Koumáci – tajemství vědy, techniky,        

                      kuchyně i dílny 

 Přírodověda pro ŠD 

 Kynologický krouţek 

 Zahrádkářský krouţek 

 Myslivecký krouţek 

 

Tanec 

 TK TRIPS v Senici na Hané  

 MINI KASTER  

 TS KASTER 

 TS KASTER HIP HOP 

 Disco dance pro seniory 

 

Technika 

 Letečtí a lodní modeláři 

 Ţelezniční modeláři 

 Radioelektrotechnika 

 Word a Excel od A do Z 

 Kurz práce na PC 

 PC a internet pro seniory  

 Počítače pro školní druţiny 

 

Tělovýchova 

 Cipísek – pohybové hry pro děti od 3 let 

 Aerobik  

 Gymnastika  

 Cvičení pro ţeny 

 Zumba – děti i dospělí 

 Břišní tance 

 Zdravotní cvičení pro seniory 

 Skateboarding 

 Sebeobrana 

 Kung - fu 

 Turistický krouţek (pěší, cyklo, nordic     

   walking, běţky…) 

 

Výtvarná výchova 

 Keramika – děti i dospělí  

 Pastelka pro děti od 3 let 

 Tvůrčí fotografie 

 Výtvarka pokaţdé jinak  

 Tvořivá odpoledne pro kaţdého 

 

Kluby 

 Klub Raníček pro děti od 3 let 

 Klub mladých – otevřeno kaţdé odpoledne 

 Klub pečení a studené kuchyně 

 Klub geocachingu 

 Sběratelský klub 

 Městské zastupitelstvo dětí a mládeţe 

 

Přihlášky do kroužků pro děti i dospělé jsou 

k dispozici v DDM Litovel v Komenského ulici 

nebo na stránkách www.ddmlitovel.cz. 

Zájmové vzdělávání v DDM ve školním roce 2012/13 

http://kaster-litovel.webnode.cz/
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TJ Vodní sporty 
oddíl vodního slalomu a sjezdu a oddíl rychlostní kanoistiky 

 

pořádá nábor nových členů, dětí od ročníku 2002 a starších. 

 

tréninky vždy v úterý, středu             

a čtvrtek od 15.30 do 17 hodin 

 

Zájemci se mohou přijít domluvit 

přímo na loděnici s trenérem, a to   

od 4. září ve výše uvedených časech. 

 

Kontakt: Tomáš Kutý, 607 944 556 

Klub Litovelského Petanque  

KLIP LITOVEL 
 

zve všechny zájemce o tuto nenáročnou   

sportovní aktivitu na své tréninky  
 

každé pondělí v podvečer (asi od 17.30 hod.) 

u sokolovny. 
 

Můžete si s námi zahrát, a když Vás to bude 

bavit, i vstoupit do našeho úspěšného klubu. 

Vítáni jsou zvláště junioři, ale respektujeme   

i jakýkoliv jiný věk bez rozdílu pohlaví. 
 

Tréninkové koule lze zakoupit velmi levně 

v každé prodejně sportovních potřeb. 
 

Informace podáme 

např. v knihkupectví 

Atlas Alfa na náměstí 

Přemysla Otakara. 
 

Přijďte,  

postaráme se o Vás. 

Chlapci, děvčata, rodičové! 

Šachový oddíl TJ Tatran Litovel vyhlašuje 

nábor zájemců o šachovou hru. 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese 

beil@seznam.cz nebo na telefonním čísle 

606 591 096. Do e-mailu uveďte jméno a 

příjmení, věk, telefonický a e-mailový kontakt 

na rodiče a znalost šachových pravidel (např. 

úplný začátečník, mírně pokročilý apod.). 

Pravidelné tréninky začnou 13. září. Probí-

hat budou v šachové klubovně v Sušilově ulici 

v Litovli v 1. patře (budova Klubu mladých) 

každý čtvrtek od 15.30 do 16.50 hodin pro 

mladší žáky, to je 1.–5. třída, a od 17.00 do 

18.20 hodin pro starší žáky včetně středoško-

láků. Koncem roku plánujeme přestěhování 

do sokolovny. 

Tréninky povede mezinárodní mistr a mistr 

sportu Zdeněk Beil, trenér 1. třídy v šachu. 

V rámci Litovelských slavností v sobotu 

8. září si v šachové simultánce můžete se 

Z. Beilem zkusit sami zahrát. Na náměstí 

Přemysla Otakara vystoupí od 15 hodin. 

Zdeněk Beil 

Šachový kroužek 

Sportovní oddíl ASPV (asociace sport pro 

všechny) nabízí cvičení pro děti a ženy. 

Děti ve věku 3–6 let se schází každé pondělí 

od 16 hodin v budově sokolovny pod vedením 

cvičitelek Taťány a Martiny Popelkových.  

Malí cvičenci se setkávají se základy atletiky, 

gymnastiky, cvičení s náčiním, seznamují se 

s nářadím. Vše je doplněno pohybovými, 

hudebními i zábavnými hrami. Děti zde získá-

vají kladný vztah k pohybu i nové kamarády. 

Po nástupu na ZŠ hledá většina z nich spor-

tovní vyžití v dalších oddílech. 

Druhý oddíl nabízí cvičení pro ženy. Jeho 

náplní je aerobní cvičení, step, zumba, posilo-

vání s overalem aj. Cvičební hodiny jsou 

v úterý a ve čtvrtek vždy od 18.30 hodin pod 

vedením cvičitelek Věry Zlatníčkové a Mgr. 

Inky Koutné. Oba oddíly se těší na hojnou 

návštěvnost nových členů. 

Táňa Popelková, předsedkyně odboru ASPV  

Asociace sport pro všechny 

Na uvedeném diagramu z takzvané nesmrtelné 

partie Anderssena s Kieseritzkým z roku 1851 

je bílý na tahu a druhým tahem dá mat. Jak? 

Řešení: 1. Df6  Jxf6  2. Se7 

Přijďte sportovat do Tatranu 

Především dětem a mládeži jakožto novým 

členům jsou otevřeny oddíly TJ Tatran Lito-

vel. Přihlásit se můžete u trenérů v časech 

tréninků na uvedených místech. 
 

Házená 

mini:   ÚT, PÁ   15.00–16.30 

mladší žáci:   PO, ST, PÁ   16.00–17.30 

starší žáci a mladší dorost:   PO, ST, PÁ  

          17.30–19.00 

všichni trénují na sokolovně 

info: David Číhal,  602 714 839 
 
Volejbal 

mládež – dívky:   ÚT, ČT   17.30–19.00  

sportovní hala ZŠ Vítězná 

info: Tomáš Remeš, 602 274 704 
 
Stolní tenis 

mládež:   ST   17.00–18.00, PÁ   16.30–18.00 

muži:   ST   18.00–19.00, PÁ   18.00–19.30 

tréninky probíhají na sokolovně 

info: Radek Uvízl, 776 616 103 
 
Klub českých turistů 

Každý měsíc pořádá turistický pochod otevře-

ný i nečlenům. 

přehled akcí na: www.kctlitovel.aspone.cz 

info: Zdeněk Šišma, 777 708 659 

Kuželky 
žáci:   ST   15.00–18.00 

dorostenci:   ČT   15.00–18.00 

dospělí:  PO   16.00–20.00, ÚT   16.00–20.00 

tréninky probíhají v kuželně Modrá hvězda 

info: Jaroslav Čamek, 602 579 803 
 
Florbal 

mladší a starší žáci:   PO, ST   17.00–18.00 

sportovní hala ZŠ Vítězná 

info: Václav Stratil, 605 986 570 
 
Horolezectví 

Družstvo dospělých se schází nepravidelně, 

dle domluvy. 

info: Jakub Macek, 734 396 158 
 
Fotbal 

mladší i starší benjamínci:  

PO, ST, ČT   17.00–18.30 

mladší žáci (ročník 2001 a mladší): 

PO, ÚT, PÁ   16.00–17.30 

starší žáci (ročník 2000 a mladší): 

ÚT, ST, PÁ   16.30–18.00 

dorost (ročník 1994 a mladší): 

ÚT, ST   18.00–19.30, PÁ   16.00–17.30 

Tréninky probíhají v létě na fotbalovém hřišti 

na Pavlínce, v zimě na hale ZŠ Vítězná. 

info: Jaromír Jindra, 724 183 646 

Hanácký jezdecký klub Litovel 
 

zve mezi sebe všechny zájemce,  
 

kteří chtějí trávit volný 

čas u koní a věnovat se  

sportovnímu  

parkurovému ježdění. 
 

Přijít můžete každý 

všední den odpoledne                  

na Šargoun. 
 

Kontakt: Josef Pokorný, 

602 945 040 

 

Jezdecké akce na Šargouně 
 

15. září od 11 hodin 

Parkurové hobby závody 

závody koní z Moravy i Čech 
 

25. září od 10 hodin 

Výkonnostní zkoušky poníků 
 

29. září od 9 hodin 

Výkonnostní zkoušky koní         

plemene moravský teplokrevník 

mailto:beil@seznam.cz
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O dívčí házené v Litovli  

O dívčí házené jsme si povídali s jejím 

trenérem Vlastimilem Habermannem. 

 

Házenkářský oddíl patří bezpochyby 

mezi nejúspěšnější sportovní oddíly v 

Litovli. Jak si ale vede dívčí házená?  

Ano, máte pravdu, házená patří mezi 

nejúspěšnější sporty provozované 

v Litovli. Je to dáno mimo jiné i tím, ţe 

muţská házená, která se hraje v Litovli 

pod hlavičkou Tatranu, má v našem 

městě ohromnou, více neţ 50letou tradi-

ci. Dívčí házená v DHK Vítězná Litovel 

je oproti chlapecké zatím jen dítko před-

školního věku; v těchto dnech oslavila 

své 3. narozeniny. A protoţe výsledky přicházejí aţ s dlouhodobou a 

poctivou prací, jsou sportovní úspěchy teprve před námi. 

 

Jakých akcí se mladé házenkářky účastní?  

Děvčata, která věkově spadají do kategorie mini, se účastní turnajů, 

na kterých je čekají pokaţdé tři soupeři, to znamená, ţe odehrají tři 

zápasy. Ty bývají proloţeny dovednostními soutěţemi. V mladší kate-

gorii mini by se od nově začínající sezóny nemělo počítat skóre a zapi-

sovat výsledky. Děti by měly mít radost ze hry a neměly by být příliš 

svazovány pravidly. Ve starší kategorii mini se také jezdí na turnaje, 

tam se uţ ale výsledky počítají. Obě tyto kategorie jsou smíšené, kluci a 

holky hrají proti sobě. V kategorii mladších ţaček se DHK Vítězná 

Litovel účastní Ligy Olomouckého kraje, našimi soupeři budou druţ-

stva ze Ţeravic, Zory Olomouc a SK UP Olomouc A a B. S kaţdým 

z těchto soupeřů se na podzim střetneme dvakrát. Kromě toho jezdíme 

v době, kdy není soutěţ, na vícedenní turnaje. Byli jsme třeba v Praze, 

ve Zlíně a v Kunovicích. A kdyţ uţ jsme někde dál od domova, snaţí-

me se navštívit i nějakou zajímavost, takţe třeba v Praze holky navštívi-

ly představení divadla Spejbla a Hurvínka. 

Co může čekat dívka, která se přihlásí do oddílu házené?  

V kategorii mini se naši trenéři snaţí, aby dívky formou her a soutěţí 

rozvíjely své pohybové schopnosti, tj. rychlost, obratnost a sílu, a získa-

ly základní házenkářské dovednosti. Mezi ně patří pohyb bez míče a 

s míčem, zpracování míče, přihrávka a 

střelba. V kategorii mladších ţaček k tomu 

přidáváme další dovednosti, kterým se 

odborně říká individuální činnosti jednot-

livce, a to jak v obraně, tak i v útoku. Tak-

ţe kličky, obrannou hru jeden na jednoho, 

souhru dvojic, různé varianty střelby 

z různých pozic a další. Snaţíme se, aby 

byl kaţdý trénink jiný a pokaţdé zajímavý, 

snaţíme se holkám věnovat individuálně a 

odstraňovat jejich nedostatky a naopak 

rozvíjet jejich přednosti.  

Dívka, která se k nám dá, ale i její rodi-

če, si musí uvědomit, ţe házená je kolek-

tivní sport. Musí si v sobě vybudovat od-

povědnost ke svým spoluhráčkám. Jako 

trenér vyţaduji pravidelnou účast na trénincích i na zápasech.            hk 

Tréninky házené dívek ve školním roce 2012/2013 
 

kategorie mini (ročník 2002 a mladší) 

– ÚT, ČT 15.00–16.30 hod., hala ZŠ Vítězná 

– trenéři: Josef Kubálek, Milan Juráš 
 
kategorie mladších žaček (ročníky 2000 a 2001) 

– PO 17.30–19.00 (sokolovna), ÚT, ČT 16.00–17.30 (hala ZŠ Vítězná) 

– trenér: Vlastimil Habermann 
 
Zájemci ať přijdou přímo na trénink nebo volají na 603 224 546. 

Další informace o činnosti oddílu na: www.dhklitovel.cz 

 

 

Bobr bike 2012 

Pojedenácté byl letos v pravé poledne odstartován závod Bobr bike, 

mladší odnoţ slavného Bobr Cupu, který pořádá stejný realizační tým 

(tedy TJ Vodní sporty Litovel ve spolupráci s půjčovnou lodí In-Life a 

za podpory Města Litovel, Olomouckého kraje a Pivovaru Litovel). 

Svým startem ze dvora pivovaru zahájil cyklistický závod v sobotu 

11. srpna slavnosti Litovelský otvírák. Tento maraton na horských 

kolech, jenţ je otevřen všem, kteří se přihlásí, byl zároveň pátým roční-

kem mezinárodního mistrovství ČR vodáků. Pro deštivé počasí dorazi-

lo nakonec méně účastníků, neţ bylo přihlášeno. Přesto jich do terénu 

na trasu dlouhou 50 km, jeţ vedla z Litovle na Haňovice, Bílsko, Vese-

líčko, Kadeřín, Bouzov, Bílou Lhotu a zpátky do Litovle, vyrazilo ko-

lem 220. Do cíle v areálu TJ Vodní sporty 

na loděnici dojelo 208 závodníků. 

Vyhlášeno bylo 16 závodních katego-

rií, ne všechny však byly zastoupeny. 

Celkovým vítězem se s časem 1 hodina 

40 minut a 41 sekund stal Martin 

Haman. Z ţen byla nejrychlejší Eva 

Planičková s časem 2 hod. 7 min., 

v celkovém pořadí padesátá. Mistrovství 

vodáků vyhrál David Lisický z olo-

mouckého oddílu, litovelský reprezen-

tant Jan Neset dojel druhý.          red. 

 

foto: Aleš Berka 

http://noviny.litovel.eu/


celodenní vstupné na námìstí:
dìti do 5 let zdarma
dìti 6 - 14 let pøedprodej   60,- Kè na místì 100,- Kè

od 15 let pøedprodej  100,- Kè na místì 150,- Kè
Vstupenky jsou nevratné!

IX. roèník  •  Dny evropského dìdictví  

Bližší informace:
CK BAVI LITOVEL
( 585 371 076
w w w . b a v i . c z  

Mìsta Litovel

12.30 Zahájení 9. roèníku Litovelských slavností
a Dnù evropského dìdictví

SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové

13.45 MOTORKÁØI - spanilá jízda a ukázka motorek

14.00 s rockovým základem
 nejvìtší hity: Promilujem celou noc, Všechno bude fajn,

Na ptáky jsme krátký, Žízeò velká jak Amerika...

15.30 David DEYL
nejvìtší hity: Akorát, Prestaò se bát, Zázrak...

16.30

oblíbený revival s hity Ivana Mládka

18.00 A.M.Úlet - NAHLAS
køest CD Malé velikosti - moravièanský døevìný pop

20.00

Olda Øíha a hity Nìkdy pøíštì, Hlupák váhá, Já nesnídám sám...

22.00 Elvis Presley revival Band

23.30 BAVI DISCO do ztracena ...

„Mládí památkám a Industriální stopy”
Procházka Litovlí
10.00 Po historických památkách a architektonických

skvostech První republiky
sraz u Morového sloupu na námìstí

Muzeum Litovel - výstavy
9.00-17.00 Øemesla I. poloviny 20. století, Stavebnice LEGO
Kaple sv. Jiøí
13.00-19.00 Prohlídka kaple sv. Jiøí 
15.00 Senzakord - koncert
16.00 Koncert žákù ZUŠ Litovel
Kostel sv. Marka
13.00-19.00 Prohlídka kostela sv. Marka
Radnièní vìž
13.00 Komentovaná prohlídka vìže s prùvodcem

pøedstavení komùrky ponocného
14.00-19.00 Pravidelné výstupy na ochoz vyhlídkové vìže

komùrka ponocného k nahlédnutí
20.30-23.00 Temná vìž - starý ponocný vypráví strašidelné pøíbìhy...
každou pùlhodinu      (poøádá KIRRI o.s., vstupné 40 Kè)

Mìstská knihovna
12.00-17.00 „Památky oèima dìtí“ - výstava výtvarných prací dìtí

Pivovar Litovel
12.00 Exkurze - nutno rezervovat pøedem v kanceláøi BAVi

Dvùr Nové Zámky u Litovle
13.00 Procházka Novozámeckým areálem

Zámek, Novozámecký areál, høebèín a panský dvùr
14.30 Projížïka Novozámeckým areálem - KOLO NUTNÉ!

Zámek, Novozámecký areál, høebèín a panský dvùr,
Rùžový rybník, Templ, Nové Mlýny, Tøesín...

v rámci námìstí
9.00-13.00 Roman Subkuliak - fotovýstava - Mìstský klub Litovel
12.30-20.00 Dìtský kout - dìtské atrakce
12.30-17.00 Prezentace Domu dìtí a mládeže a Nové Zámky p.s.s.
13.00-17.00 Simulace havárie osobního vozu

ve spolupráci s pojiš�ovnou Generalli
13.00-18.00 Zábava a soutìže s veverèákem Èendou

ve spolupráci s rodinnými a senior pasy
15.00 Šachová simultánka - možnost sehrát šachovou partii

s mezinárodním mistrem Ing. Zdeòkem Beilem

Sokolovna
10.00-13.00 Litovelští házenkáøi dìtem

Oddíl házené TJ Tatran Litovel poøádá dopoledne plné 
soutìží, her a zábavy, ukázky hasièské a vojenské techniky

Gymnázium Jana Opletala
10.00 Volejbalový turnaj
13.00-17.00 GJO - budova k nahlédnutí, výstava fotografií J. Štreita
17.00-22.00 Hudebnì pohodový festiválek

multižánrový studentský pel-mel: Iva Kevešová,
HB Band, Vinný støik, Kelt Grass Band a další...

Park u Gymnázia
12.00-17.00 Aquazorbing - probìhnìte se po hladinì rybníka!

ve spolupráci s Aquaparkem Olomouc
12.00-17.00 Vyzkoušejte paintball! - paintballová støelnice
13.00-15.00 Vrtulníky, letadla, lodì na vodní hladinì

ukázky práce leteckých a lodních modeláøù
14.00 a 15.30 Skupina historického šermu Dragers
15.00 Kynologický klub Litovel - ukázky výcviku psù

Dny evropského dìdictví Oficiální
pivo

slavností:

BAVI
C E S T O V N Í    K A N C E L Á Ø

®

®

919 3

.. a.

V C  E .t ..Í el

r  V sop á

LITOVELSKÉ SLAVNOSTILITOVELSKÉ SLAVNOSTILITOVELSKÉ SLAVNOSTI
a mediální
podpory 8.9.2012

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POÈASÍ
námìstí bude èásteènì zastøešeno!  •  ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! RADIO HANÁ 92,3 FM

Mediální partneøi:

Vodohospodáøská spoleènost

ÈERLINKA

O D P A D Y • L I T O V E L

HUTNÍ
MATERIÁL
ŽELEZÁØSTVÍ

Finanèní spoluúèast:

Litovel • CK BAVI • nám. Pø. Otakara • ( 585 371 076
Olomouc • CK BAVI • OD Koruna • 1.patro • ( 585 205 591
Unièov • Mìstské infocentrum • Masaryk.nám. • ( 585 054 880
Mohelnice • MKZ • Lazebnická 2 • ( 583 430 351
Šternberk • MIC • ÈSA 19 • ( 587 571 243
Konice• Autodoprava Studený • ( 582 396 459

PØEDPRODEJ:

Hromadné objednávky na tel. 585 371 076 a info@bavi.cz

námìstí Pøemysla Otakara  •  II. scéna

Sponzoøi:

Další program

Podìkování za spolupráci: Pivovar Litovel, GJO, Muzeum Litovel,
Technické služby Litovel, ZUŠ Litovel, Modeláøi Litovel,
Mìstská policie, Mìstský klub Litovel, Policie ÈR, DDM, HZS Litovel

za finanèní
spoluúèasti

13.00 Miniband Litovel - soubor pùsobící pøi ZUŠ Litovel

15.00 Richard Nedvìd
STAND-UP comedy - kouzla, èáry, triky - zábavnou formou

16.10, Muzikál Dìti ráje a Pomáda
17.30 v podání Školy popového zpìvu Olomouc

19.00 NOACO - koncert folk Litovel

21.30 Retro show skupiny Maniaci
procházka minulostí - komediální skupina znovu v akci

Janek LEDECKÝ

KATAPULT

námìstí Pøemysla Otakara  •  hlavní scéna

poøádají
v sobotu

ILLEGAL
BAND
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