
 
 

 
V prostorách bývalého kina  

bude v prosinci 2009 nov� otev�eno 
 

OBCHODNÍ ST�EDISKO  
a. s. Moravel Olomouc  

   s nabídkou zboží: 
♦Papírenské výrobky 
♦Školní a kancelá�ské pot�eby 
♦Hra�ky, sportovní pot�eby 
♦Domácí pot�eby 
   na ploše 400 m2 

Dobrá v�c se poda�ila! Minulé tane�ní odpoledne 
s cimbálovkou neskon�ilo p�íliš dob�e, když se tancechtivých 
senior� nesešla ani t�icítka, a tak jsme agitaci a propagaci toho následující-
ho v�novali mimo�ádnou pozornost. Do pohotovosti byli uvedeni všichni 
�lenové Samosprávy Seniorklubu. Dali jsme plakát, hlášení rozhlasu za-
zn�lo dokonce t�ikrát. �ekali jsme pár zapln�ných stol�, ale byl z toho pro 
nás šok. Šok p�íjemný! Už p�ed 16. hodinou v ned�li 18. �íjna byla tak�ka 
všechna místa ve Velkém sále Záložny obsazena a kdo p�išel pozd�ji, mu-
sel si shán�t židli v p�edsálí. Prodalo se na 130 vstupenek a mezi návšt�v-
níky byli i p�átelé dechovky z Nové Vsi, Chudobína, Nasob�rek i �erven-
ky. Nám spadl kámen z krku a mohli jsme se bez obav v�novat mírnému 
k�ep�ení s olomouckou kapelou V�rovanka. �editelka MK se tvá�ila spo-
kojen� a p�islíbila nám uspo�ádat další z tane�ních odpolední hned na ja�e. 
Hrálo se až do osmé a nálada byla super! 

Na besed� s dr. Lubošem Vym�talem „Jak jsem lovil na Sibi�i“ bylo 
skute�n� nabito. Židle v jídeln� nesta�ily, donesly se i lavi�ky, ale p�esto 
n�kolik ú�astník� muselo stát. Zážitk� z kraj� vzdálených bylo mnoho a 

zajímavých, vše dokreslovaly promítané obrázky a p�inesené materiály. 
Bude nutné se nad zajišt�ním v�tších prostor pro akce Seniorklubu vážn� 
zamyslet, posedávání po stolech �i jiných kusech nábytku je senior� ned�-
stojné. I o tom jsme hovo�ili na pravidelné sch�zce Samosprávy Seniork-
lubu, kde jsme p�ipravovali akce do konce letošního roku a plánovali �in-
nost pro rok 2010.  

P�ipraveny jsou dva zájezdy do Moravského divadla v Olomouci – 3. 
12. na muzikál (ten je již pln� osbsazen) a 10. 12. na baletní romantický 
p�íb�h „Radúz a Mahulena“ na libreto Julia Zeyera a hudbu Josefa Suka. 
Vstupenky byly p�ednostn� p�id�leny t�m, na které se d�íve nedostalo, ale 
z�stává ješt� n�kolik míst volných. Zájemci a� se hlásí u paní Jarky 
Köhlerové v Darce v T�ebízského ulici. Odjezd je vždy v 17.30 hodin 
z nám�stí. 

Na st�edu 9. 12. p�ipravujeme již tradi�ní setkání s p�edstaviteli m�sta a 
vedením organizací, s nimiž Seniorklub spolupracuje. Sejdeme se v  15 
hodin ve Školní jídeln� Student� u gymnázia. P�ij	te mezi nás, dovíte se 
mnoho zajímavého o plánech na další období i problémech, které naše 
m�sto tíží a pobavíte se s vrstevníky, p�áteli a známými. Tam si také po-
p�ejeme radostné váno�ní svátky a hodn� zdraví a všeho dobrého do další-
ho roku 2010.                                                                                              hj 

D�m �íslo 784 na rohu Boskovicovy a Havlí�kovy ulice znají ob�a-
né Litovle a okolí jako kino. Je to však pravováre�ný d�m U božího 
oka s dlouhou historií. Prvním známým majitelem byl r. 1686 Bernard 
Walker, podle Karla Sedláka p�edek básníka Ji�ího Wolkera. R. 1713 
prodal kupec Mathes Slawesch d�m rovn�ž kupci Janu Ji�ímu Heinzo-
vi, který se r. 1734 oženil s dcerou purkmistra Frant. Becka Annou. Je-
jich syn Jan Ji�í Heinz se stal r. 1747 rovn�ž litovelským purkmistrem a 
d�m p�estav�l. P�estavbu dokládá zachovaná nápisová deska: „Heinz, 
zdejší primátor, provedl svým nákladem nadstavbu tohoto domu pro 
svých p�t dítek. Bože dop�ej obývajícím všeho zdaru a chra
 je úzkost-
liv� p�ed zkázou“. Chronogram prvního dvojverší tvo�í letopo�et 1804, 
druhého 1754. Nápisovou desku nechal v dom� umístit Heinz�v syn 
Josef Mauritius Heinz, do jeho majetku p�ešel d�m r. 1774. Mauritiova 
dcera Philippina Heinzová (1798-1852) se provdala za prvního volené-
ho litovelského purkmistra Josefa Tonserna (1798-1862), rodina vlast-
nila d�m do roku 1864.  

Dalším majitelem byl František Ka
kovský (1864-74), pak Jan a Ja-
na Honalovi (1874-1904). V majetku rodiny notá�e Honala z�stal d�m 
do roku 1921 (Jan Honal 1904-06, Leopold Honal 1906-13, Jind�iška 
Honalová 1913-21). Od r. 1903 zde bylo notá�ství Františka B�eziny, 
pak Leopolda Honala a kone�n� Jana Slam�níka, který si pak r. 1923 
postavil krásnou vilu (dnes známou jako Kolá�ova). 

R. 1921 koupila d�m „Obchodní zádruha“ (po zm�n� pojmenování 
Spo�itelní a záloženský spolek a kone�n� Okresní lidová záložna) a p�e-
stav�la jej na „Lidový d�m“ s divadelním sálem, st�edisko lidové stra-
ny. Domovní znak „Boží oko“, který byl d�íve v menším m��ítku nad 
portálem, je nyní ve v�tším rozm�ru ve štít�. V p�ízemí z�stal hostinec, 
hostinští se st�ídali, poslední byl Karel Ryška.  

Roku 1944 získalo d�m m�sto a po p�estavb� byl divadelní sál upra-
ven na kino, které sem bylo p�est�hováno od Bílého koní�ka. Další vel-
ká p�estavba kina prob�hla v roce 1972. Z bývalé hospody z�stal bufet, 
otev�ený jen v dob� provozu kina. V malém krámku se po roce 1990 
vyst�ídala drogerie, prodejna svítidel pana Šanovce a kone�n� papírnic-
tví pana Vaší�ka.  

Zájemc� o návšt�vu kina však postupn� ubývalo, návšt�vnost se 
nakonec pohybovala kolem 30 divák� na p�edstavení a jeho provoz byl 
trvale ztrátový. V roce 1997 se nový vedoucí Milan Obšel snažil situaci 
�ešit zvýšenou kvalitou zvuku. V kin� byl ve spolupráci se školami in-
stalován stereo systém. Druhou cestou bylo vyšší využití sálu po�ádá-
ním akcí nesouvisejících s filmem, jako folkový �i rockový podve�er, 
módní p�ehlídka, divadlo pro d�ti apod. Tyto akce za�aly mít mezi mlá-
deží slušný ohlas, ale rentabilitu kina nevy�ešily. 1. 8. 2006 promítání 
film� v litovelském kin� definitivn� skon�ilo, bývalý vestibul kina vyu-
žíval po roce 2005 Klub mladých pod správou Domu d�tí a mládeže.   

Budova kina se místo ozdobou stala ostudou litovelského historické-
ho centra. Prodej investorovi, který má prost�edky na opravu, byl nako-
nec správným �ešením, sv�d�í o tom i pohled na opravenou budovu.  

L. Šik 


