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Nový školní rok za čal pozvolna, ale hned v m ěsíci říjnu následovala 
jedna akce za druhou - Hubertská mše v ned ěli 6. 10., podzimní 
soust ředění na Cakov ě 12. – 15. 10. a v neděli 20. 10. derniéra hudebn ě 
dramatického p ředstavení Bídníci. Ve dnech 14. – 16. 11. se v Opav ě 
konal 5. ro čník celostátní p řehlídky st ředoškolských p ěveckých sbor ů 
Opava Cantat 2013, kam PS Palora GJO Litovel postou pil jako vít ěz 
jarního p ředkola. Pro Opavu jsme sout ěžní repertoár obohatili v ějířovou 
choreografií Habanery a porota nás ocenila st říbrným pásmem 
s ujišt ěním, že ke zlatu chyb ěl jen kr ůček - jisk řičky v o čích. V prosinci 
PS Palora ve spolupráci se SPS Kantika úsp ěšně zrealizoval druhý 
ročník projektu „Rybovka pro Litovel“, který i letos s estával ze dvou 
koncert ů. První z nich se uskute čnil 14. 12. v sále obecního ú řadu 
vesnice Písa řov na Šumpersku, druhý pak v Litovli v kostele svat ého 
Marka v ned ěli 15. prosince. Instrumentální doprovod České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby obstarali Pavel Soldán, Ji ří Fischer, Viktor 
Korduljak a Desigual quartet. Na jarním soust ředění PALORA 3. – 5. 4. 
prov ěřovala životaschopnost repertoáru p řipravovaného pro koncertní 
zájezd do Itálie i pro červnový „ čechomorácký“ výro ční koncert Palory. 
Poprvé se zde sboru p ředstavila nová doprovodná kapela. Klasický 
repertoár PALORA prezentovala na koncertním zájezd ě 6. – 15. 6. 
v italském Gargánu a krátce poté školní rok uzav řely výro ční koncerty 
MEZI HORAMI PALOROU a ČECHOMOREM v pond ělí 23. 6. s Cup 
songem pro Nik ču, Zuzku, Ver ču, Míšu a Honzu, kte ří se letos lou čili.  


