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Hubertská mše B dur autor ů Petra Vacka a Josefa Selementa se stala 
stálicí v podzimním programu PS PALORA. Letos zazn ěla již pot řetí ve 
spolupráci s Truba či z Doubravy v ned ěli 23. září v Litovli v kostele 
svatého Marka a o m ěsíc pozd ěji v kostele svaté Kunhuty v Nám ěšti na 
Hané.  Podzimní soust ředění sboru se konalo ve dnech 4. - 6. října 2012  
na tradi ční základn ě v Cakov ě, kde už jsme za ta léta jako doma. 
S sebou jsme si k nastudování p řivezli tém ěř netknutou „Rybovku“   
a k dokon čení připravený repertoár pro  Podzimní koncert do kaple 
svatého Ji ří, který se konal 26. října. Byl v ěnován výro čí republiky a 
občanům města Litovel vyznamenaným p ři této p říležitosti. Závěrečným 
vystoupení podzimu byla ú čast členů PS PALORA na dalším z koncert ů 
celorepublikového projektu CJM ve Vysokém Mýt ě 8. listopadu 2012 
v chrámu svatého Vav řince. V neděli 16. 12. pěvecké sbory Palora a 
Kantika pozvaly své poslucha če na Českou mši váno ční Jakuba Jana 
Ryby do kostela svatého Marka v Litovli a do Zborov a. 
PALOKANTIRAKA spolu s muzikanty a zp ěváky z řad litovelské 
veřejnosti tak uvedla do života nový projekt, který by  mohl zahájit 
tradici každoro čního provád ění „Rybovky“ v Litovli.  Jaro p řineslo 12. 4. 
zlaté pásmo z krajského kola CPSPS v Uni čově pro dív čí sbor, který si 
vybojoval postup do celostátního finále a ve dnech 20. - 23. 4. 2013 jarní 
soust ředění. Ve středu 19. 6. se PS PALORA a PS JÍROVCI rozlou čili se 
školním rokem i maturanty ve svých řadách. Zpívaly se písn ě z muzikálu 
Bídníci, četlo se z knihy Victora Huga a poslucha či i zpěváci si užili 
choreografii p řevázanou stuhou v barvách trikolóry. Vždyť na PALORU 
poslucha či „chodí“ práv ě proto, že na svých koncertech nejen zpívá…  


