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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2021 kultuře, především té živé, příliš nepřál. V novodobé historii takto dlouhé  

období různých omezení, opatření a zákazů nemělo obdoby. Přirozené dennodenní 

setkávání bylo najednou nedostupné, protože veškeré sociální kontakty byly nařízením 

buď zrušeny úplně, nebo hodně omezeny. To, co začalo pandemií koronaviru na jaře roku 

2020 (vyjma krátkého uvolnění v letních měsících), pokračovalo na podzim a přehouplo 

se bohužel i do dalšího roku. Celý svět bojoval proti Covid-19. Mnoha lidem zemřel na 

onemocnění někdo z blízkých nebo známých. Mnoho lidí onemocnělo, někteří se potýkali 

dlouho s následky. Nálada obecně klesla na bod mrazu. Nouzový stav. Zákaz 

shromažďování. Zavřené hotely, penziony, sjezdovky, kadeřnictví, některé obchody, 

bazény i wellness a fitness centra, zrušena veškerá volnočasová a sportovní aktivita. 

Pozastavena a omezena byla činnost divadel, kin, kulturních domů. Musely být zrušeny 

plesy, taneční i jiné akce. Zavřely se restaurace, výdej jídel pouze formou okének                             

a rozvozů do domu. Uplynulý pandemický rok byl pro každého českého občana velice 

těžký. Zvedl se i počet psychických onemocnění. Někteří lidé přicházeli o práci. Zavřené 

školy, on-line výuka, to byla zkouška trpělivosti rodičů i učitelů. Neustálý kolotoč 

testování zaměstnanců a poté i školáků a studentů, časté karantény a izolace. Skončila 

doba látkových ručně šitých roušek, na většině míst už nebyly povoleny ani ty 

chirurgické. Zavedla se povinnost ve všech vnitřních prostorách nosit respirátory 

minimálně třídy FFP2 nebo KN 95.  

Na konci května už byly povoleny některé kulturní a volnočasové akce, ovšem 

s limitujícím počtem návštěvníků. Vstup na ně byl povolen  pouze s negativním testem                   

a respirátorem.  

Mnoho občanů se upnulo k naději, že vše vyřeší očkování. Bohužel se tak nestalo, 

protože se brzy zjistilo, že i ti očkovaní se mohou opět nakazit a dokonce i nákazu 

přenášet.  

Na podzim 2021 se nařízením Ministerstva zdravotnictví a vlády dostali na kulturní, 

volnočasové a sportovní akce a dokonce i do restaurací, ubytovacích zařízení, kadeřnictví 

a ostatních služeb, pouze lidé očkovaní nebo po prodělání nemoci v  posledních 180 

dnech. Čímž došlo k segregaci občanů neočkovaných i těch, kteří nemoc prodělali před 

zadaným limitem. Nepřispělo to vůbec už k tak negativním náladám ve společnosti. Náš 

kulturní dům to poznamenalo také, protože se logicky prodalo méně vstupenek.                           

To všechno přinesl tento rok.  

A jak jsme tímto rokem prošli my, zaměstnanci Městského klubu Litovel? Museli 

jsme se, ostatně jako všichni, přizpůsobit situaci. Většině z nás se nemoc nebo aspoň 

karanténa také nevyhnula. Nicméně jsme stále chodili do práce. Dvě budovy a oddělené 

kanceláře umožnily splnit v té době platná nařízení.  

Od ledna do května, kdy technikům kvůli zrušeným akcím odpadly přípravy sálů  
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a technické zajištění představení, tak mohli využít pracovní dobu jinak, a to hlavně 

k údržbě prostor budov MK i Záložny, na kterou za normálních okolností nezbýval čas. 

Udělali spoustu práce. Vymalovali, zrekonstruovali herecké šatny, opravili židle, 

renovovali rozvaděče atd.  

Naše turistické informační centrum bylo otevřené téměř celý rok normálně pouze díky 

tomu, že je to zároveň místo prodeje jízdenek a tato místa dostala výjimku a mohla být 

otevřena. TIC Litovel obhájilo opět 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě 

„Oblíbené informační centrum roku 2021“, a to v konkurenci 460 certifikovaných 

informačních center. 

Co se týče provozu kulturního domu, osobně zastávám názor, že naše práce je 

posláním a jsme tu pro lidi. Zvlášť v této složité době jsme jedním z mála míst, kde 

můžeme povzbudit a pomoci zapomenout na vše špatné. Kultura lidi obohacuje, zvedá 

náladu. Proto vše, co nebylo zakázané, jsme okamžitě lidem  zpřístupňovali. Opět se 

ukázalo, že spousta lidí má rozdílný náhled na situaci. Nicméně v  naší kulturní oblasti 

mají lidé na výběr. Ti, co se bojí nemoci a nákazy, zůstanou doma. Ti, co chtějí žít aspoň 

trošku normálně, si kulturu vzít nenechají. Opatření se měnila pomalu každý týden. 

Někdy byly za přísných hygienických podmínek povolené pouze prohlídky věže                               

a výstavy (v omezeném počtu), jindy zase malé kulturní akce. Jednu dobu byl zakázaný 

zpěv, ale divadelní představení být mohly, na konci roku zase mohly být všechny vnitřní 

akce, ale venkovní trhy byly trochu nelogicky zakázány atd. Přípravy byly komplikované, 

zklamání ze zrušených akcí velké. V době úplného zákazu kulturních akcí jsme ty předem 

smluvené museli neustále rušit nebo přesouvat nebo hledat jiné alternativy. 

 Během podzimu, za částečného rozvolnění, jsme zvládli odehrát dvě divadelní 

sezony, (lidé již měli zakoupené abonentky a představení se přesuny nakupily už 

z předchozího roku) i koncerty 2 sezón KPH. To jsme pro změnu byli v práci téměř každý 

večer. Nikdo z nás si ale nestěžoval. Měli jsme radost, že nám návštěvníci zachovali 

přízeň. Vděčni byli také herci i muzikanti, kteří tyto 2 roky byli často v zoufalé situaci. 

Někteří si dokonce našli práci mimo svůj obor. Některá divadla bohužel situaci neustála 

a byla zavřena.  

Úspěšným kulturním počinem tohoto roku byl velký vyřezávaný betlém, který zdobil 

vánoční náměstí. Nechali jsme ho vyrobit na zakázku u řezbářů p. Havlíčka a p. Bábka. 

Jsem moc ráda, že se líbí. Svatou trojici bychom rádi během dalších let rozšířili .  

 

Po ekonomické stránce se nám podařilo rozpočet  dodržet s kladným hospodářským 

výsledkem. 

 

Myslím, že mohu mluvit za celý kolektiv Městského klubu  Litovel, že si přejeme, aby 

pandemické období už úplně pominulo a my opět mohli svou práci dělat naplno, protože 

ji máme rádi. Společně se těšíme na spoustu krásných akcí. 

 

  

         Za kolektiv Městského klubu Litovel Bc. Hana Neumanová, ředitelka 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Kontaktní údaje 

 

Název: Městský klub Litovel 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo: nám. Přemysla Otakara 753/11, 784 01 Litovel 

IČ: 00849341 

Tel.: 585 341 622 (33), 602 740 826 

e-mail: klub@mklitovel.cz 

web: www.mklitovel.cz  

odpovědná osoba: Bc. Hana Neumanová, ředitelka 

 

 

Zřizovatel 

 

Název: Město Litovel 

Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778/1B, 784 01 Litovel 

Statutární zástupce: Viktor Kohout, starosta 

 

 

Městský klub Litovel  

 

Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. 

O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle. 

               

 

Ve své činnosti se Městský klub řídí svou ZŘIZOVACÍ LISTINOU (poslední novelizace 

29. 10. 2009). Ta vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah 

jeho činnosti.  

 

Účelem Městského klubu Litovel je organizace a podpora kulturního dění a poskytování 

veřejných služeb v oblasti kultury. Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovle 

a připojených obcí.  

 

 

Předmětem hlavní činnosti je zejména: 

 

• pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny  

• podpora činnosti zájmových skupin 

• kurzovní činnost  

• spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně společenských akcích 

• spolupráce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM, ZUŠ 

• vydavatelská činnost 

• provoz turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti 

(na základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013) 
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Předmětem doplňkové činnosti je: 

 

• poskytování reklamních služeb  

• zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností 

• poskytování pronájmů 

• hostinská činnost 

 

 

Vnitřní chod této organizace pak vychází především z Organizačního řádu a organizační 

struktury jako jeho součásti. Podle ní je Městský klub rozdělen do 2 oddělení: 

a. Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, propagace)  

b. Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, technika, aj.) 

 

 

Pro svou činnost Městský klub využívá sály v budovách a objektech města, které současně 

spravuje:  

 

• Koncertní sál - budova MK  

• Klubovny, učebny, zkušebny - budova MK  

• Výstavní síň - budova MK 

• Velký sál - budova Záložny  

• Malý sál - budova Záložny 

• prostory TIC - budova Záložny  

  

 

             

Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám 

k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům,                                                              

souborům a skupinám zájmové činnosti. 
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3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2021 

a. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

 

30. května 2021 – původní termíny 12. 5., 23. 10. 2020 a 27. 1. 2021  

Ray Cooney: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
 

Komedie, ve které jde o život! 

 

V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se 

dva dny před Štědrým dnem doktor David 

Mortimore (Miroslav Etzler) připravuje na 

důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která 

mu může pomoci v tolik očekávaném 

kariérním postupu. Potřebuje k tomu jenom 

klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. 

Chvíle soustředění před vystoupením mu 

znesnadňuje běžný provoz nemocnice, 

příprava vánočního představení a taky 

nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane 

(Sabina Laurinová) a jejího ještě 

nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí 

o pomoc přítele Huberta (Petr Motloch), ale 

tato prosba situaci jenom komplikuje a příchodem manželky Rosemary (Vanda Hybnerová)                  

a dalších postav se ještě více zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské 

zmatky. 

 

Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Sabina Laurinová, Richard Trsťan, 

Miloš Kopečný, Martina Hudečková, Mirka Procházková, Jakub Slach, Zdeněk Košata, 

Vojtěch Záveský, Zdeněk Piškula, Mirek Sabadin 

 

 

9. září 2021 – původní termíny 7. 4., 2. 11., 20. 12. 2020 a 25. 3. 2021  

John Fiske: TITANIC 
 

Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro 

výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná 

rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa. Gigantická slavná loď, známé události jejího 

zániku, událost století, velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné konce 

– to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Budete svědky detailní rekonstrukce 

osudu Titaniku a zároveň nových překvapivých odhalení, která snad trochu poopraví známou 

legendu. Na tomto výletu nebudete jen pasivním publikem, a jak to všechno přežijete, je jen na 

vás. Koneckonců, každý má svůj vTitanik! 
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V této komedii dvojice herců – jakési duo spekulantů 

začíná přemýšlet nad osudem Titaniku a rozebírat 

jeho příběh. Z dialogů se postupně stává divadelní 

rekonstrukce, herci na sebe berou podoby 

jednotlivých aktérů událostí. Jsou kapitánem, 

cestujícími, lodí, ledovcem… Hrají, zpívají, tancují, 

to vše doplněné o reálné informace a vizualizace. 

Postupně se ve své hře dostávají od konkrétních 

okolností potopení lodi k širšímu společenskému 

kontextu, a tím i k pointě své hry a příběhu. Titanik 

je v jejich podání najednou znovu přítomný, avšak už 

jako širší a současné téma. 

 

Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek 

 
 

 

říjen 2021 – přeloženo na 18. 1. 2022  

Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA 
 

Drama o tom, kolik jsme schopni zaplatit za svobodu... 

Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň 

vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Starší z nich Alois 

nalezl námět v moravské vesnici Těšany a chtěl jej 

zpracovat jako román. Vilém však prý navrhl napsat na 

motivy původně celkem jednoduchého příběhu skutečné 

drama. Ukázalo se, že to byl skvělý nápad. Maryša měla 

premiéru v pražském Národním divadle v květnu 1894                          

a od té doby prakticky nezmizela                                                           

z jevišť. Byla adaptována i pro balet, operu a rozhlas. 

Nejspíš se nenajde nikdo, kdo by o Maryši alespoň 

neslyšel. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily 

obecné konvence, rodinná a společenská autorita, 

poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh 

nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav má 

svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou                          

i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, 

svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení                                    

a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? 

Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel? 

 

Hrají:  

Tomáš Töpfer, Anna Fixová, Helena Karochová, Vladimír Senič, Daniela Šišková, David 

Krchňavý, Kateřina Fixová, Martin Dusbaba, Eva Miláčková, Helena Vondrušková 
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11. října 2021 – původní termín 2. 2. 2021  

Torben Betts: KOČKA V OREGÁNU 
 

 

Jedna z nejúspěšnějších současných 

londýnských komedií nabízí spoustu humoru                   

i vážného citu a velké příležitosti pro 

výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet 

jemných velkoměstských intelektuálů                             

s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, 

touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. 

Na tak pestré paletě témat staví tato 

konverzačně – situační komedie, která 

pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty 

naší současnosti a staví na precizních dialozích. 

 

Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára 

Cibulková, Zdeněk Velen 

 

 

 

 

 

 

 

19. října 2021 

David Hare: SKLENĚNÝ STROP 

 

Hra Davida Harea Skleněný strop byla v jeho 

domovské Británii i později ve Spojených státech 

amerických ověnčena řadou cen. Premiéra divadelní 

hry u nás proběhla v květnu roku 2018                                            

a od té doby patří mezi vyprodané kusy Divadla 

Ungelt. Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy 

k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde 

zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které 

se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti.  

        

Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent 

Navrátil / Vladimír Pokorný 
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18. listopadu 2021 – původní termíny 12. 1., 8. 4. 2021 

Norm Foster: FANTASTICKÁ ŽENA 
 

 

Současná komedie úspěšného kanadského autora, 

jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které 

by měla mít ideální partnerka. Jedná se o příběh 

dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy 

pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova 

fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví                      

v bytě. Jak to spolu může souviset? Nechte se 

překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si 

přejete... 

 

Hrají: Patricie Solaříková / Diana Šoltýsová, Václav 

Krátký / Ondřej Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil 

Škvrna 

 

 

 

 

 

19. prosince 2021 

Folker Bohnet, Alexander Alexy: OSCAR PRO EMILY 

 

 

Studio DVA přichází s konverzační komedií, 

která je plná překvapivých zvratů. 

Stárnoucí manželský pár Emily                               

a Henry čekají na předávání Oscarů.           

Oba doufají, že jejich celoživotní 

herecké dílo bude odměněno. Čas do 

večerního ceremoniálu si krátí 

diskusemi o vhodném oblečení                            

a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff                

z donáškové služby, mají konečně 

publikum, které tolik potřebují. Mladý 

poslíček ovšem svými zvídavými 

otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si 

myslí a říkají, je pravda. A na závěr 

přijde velké překvapení… 

Hrají: Carmen Mayerová, Petr      Kostka, 

Václav Jílek / Ivan Lupták 
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Mimo divadelní předplatné jsme opět pozvali Divadlo Járy Cimrmana, což je záruka 

pro zcela vyprodané hlediště i v dnešní nelehké době. Tentokrát přijeli s představením: 
 

LIJAVEC 
pátek 20. 8., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 300 Kč, na místě +50 Kč 

divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana 

 

 

 

Divadelní předplatné 

 
V divadelní sezoně 2021 si abonentku zakoupilo 157 osob, v sezoně 2019/2020 to bylo 

188 osob.  2016/2017 i 2017/2018 potom 184 osob. 

Po neuvěřitelných přesunech se podařilo první divadelní představení tohoto roku 

odehrát koncem května. My, pořadatelé i herci, jsme s napětím očekávali, zda dorazí 

návštěvníci. Naštěstí i díky abonentkám, které již měli diváci dlouho předplacené, jich 

přišlo i přes nepříznivou epidemiologickou situaci dost. Na podzim se podařilo odehrát 

kromě Maryši zbytek sezony. Rozhodla jsem se věřit v lepší zítřky a nasmlouvala 

divadelní představení i na další rok. A jsem velice ráda, že nám většina abonentů 

zachovala přízeň. 
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b. KONCERTY 2021 

SZIDI TOBIAS & BAND – původní termíny 19. 10. 2020 a 18. 1. 2021 
pondělí 6. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč 

koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky 
 

4TET – původní termíny 17. 3., 3. 6., 9. 11. 2020, 13. 1. a 11. 5. 2021 

středa 15. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč 

stále udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady JIŘÍ 

KORN, JIŘÍ ŠKORPÍK, DUŠAN KOLLÁR A DAVID ULIČNÍK  

 

VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ 

čtvrtek 30. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč 

koncert k mezinárodnímu dni seniorů 

Marie Křížová, Jan Kříž a Oldřich Kříž zazpívali hity ze slavných světových muzikálů 

Bídníci, Jekyll & Hyde, Fantom Opery, Miss Saigon, Cats nebo i českých muzikálů světové 

úrovně Dracula nebo Monte Cristo a dalších 

 

ČECHOMOR – původní termín 22. 4. 2021 

čtvrtek 14. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 500 Kč, na místě +50 Kč 

koncert české hudební skupiny hrající v originálním pojetí české, moravské a slovenské 

lidové písně 

 

OLYMPIC – původní termíny 8. 10., 24. 11. 2020 a 28. 4. 2021 

středa 10. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 590 Kč, na místě +50 Kč                                           

koncert legendární rockové skupiny 

 

DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA – původní termín 7. 12. 2020 

úterý 30. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč 

vánoční koncert 

 

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

neděle 12. 12., kostel sv. Marka v Litovli, v 15 hod., předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč 

vystoupili: PALOKANTIRAKA, SMYČCOVÝ ORCHESTR ZUŠ UNIČOV, Barbora 

Antonová, Magdaléna Urválková, Jan Gottwald, Leoš Bílek a všichni co se zapojili do 

projektu „Rybovka pro Litovel“, varhany Ludmila Smetanová, mluveným slovem provází 

Petr Linduška, sbory připravily: Marcela Barvířová, Alena Tichá a Irena Blektová, řídí: Jana 

Zámečníková 

ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A KOMORNÍ SOUBOR ZUŠ 

pondělí 20. 12., kostel sv. Marka, 18 hod., předprodej: děti do15 let 60 Kč, dospělí 80 Kč,  

na místě 130 Kč 

vystoupili: PS Senzakord s Komorním orchestrem ZUŠ Litovel pod vedením Petry Machkové 

Čadové, řídila: Hana Kaštanová 
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KONCERTY VE SPOLUPRÁCI 

 

V roce 2021 nebyl organizován žádný koncert ve spolupráci.  

  

SHRNUTÍ  

 

Letošní rok nebyl koncertům nakloněn kvůli dlouhodobému zákazu zpěvu. 

Povolení pořádat koncerty za přísných opatření a potvrzením o negativním testu bylo 

pouze v letních a podzimních měsících. Lidé, si i tak chtěli užít nějaký ten kulturní zážitek 

a i přes komplikace si vstupenky kupovali. Bohužel kvůli dalšímu (pro mě osobně 

nelogickému) nařízení, které od 22. listopadu zakazovalo neočkovaným lidem vstup na 

akce i do restaurací, se počet prodaných vstupenek opět snížil.  

I přes složitou dobu byla nabídka velmi kvalitní. Čechomor, Olympic, Dasha, tyto 

hvězdné celebrity zajistily výbornou atmosféru. Rekordní počet přesunů byl u koncertu 

4TET, který se měl odehrát již na jaře 2019. Byla jsem dojatá a vystupující také. Sál 

Záložny byl vyprodaný. Seniorům se moc líbil večer muzikálů, který jsme uspořádali 

k tradičnímu Dni seniorů.  Moc hezké byly také dva vánoční koncerty v kostele sv. Marka. 

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2021 na koncerty 

 

Příspěvek na koncert Večer světových muzikálů - Město Litovel uhradilo 10 000 Kč na 

tento koncert pořádaný 30. 9. 2021 ke Dni seniorů, díky kterému členové Senior klubu 

Litovel měli vstupné pouze 100 Kč. 

 

 

c. KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 
 

 

květen:  

Celostátní setkání KPH - Klavírní trio České filharmonie - přeloženo na rok 2022 

Jiří Vodička - housle, Martin Kasík - klavír, Václav Petr - violoncello 

pátek 21. 5. 2021 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

červen: 

Lukáš Klánský – původní termín 26. 1. 2021  

klavírní recitál 

úterý 1. 6. 2021 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

červen: 

Prémiová listina mladých umělců - Quasi duo a Jiří Javůrek – původní termín 30. 3. 2021 

Judita Škodová – violoncello, Kateřina Ochmanová – klavír, Jiří Javůrek - klarinet 

úterý 22. 6. 2021 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 
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září: 

Klavírní kvarteto Josefa Suka – původní termín 23. 2. 2021 

Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Václav Petr – violoncello, 

Pavel Zeman – klavír 

pátek 3. 9. 2021 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

září: 

Ivan Ženatý - zrušeno 

houslový recitál 

září 2021 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 
září:  

Pěvecký recitál Elišky Weissové za klavírního doprovodu Ladislavy Kaspříkové  – 

původní termíny 6. 4., 4. 5., 12. 10. 2020, 26. 4. 2021 

mezzosoprán a klavír 

pondělí 13. 9. 2021 v 18.00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč 

 

říjen:  

Pavel Bořkovec Quartet – původní termíny 22. 5., 5. 11. 2020 a 9. 3. 2021 

Alexey Aslamas – 1. housle, Ondřej Hás – 2. housle, Matěj Kroupa  - viola, 

Štěpán Drtina – violoncello 

úterý 26. 10. 2021 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 

 

říjen: 

Adam Malík a Adam Farana 

klarinet a klavír 

úterý 12. 10. 2021 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

listopad: 

Julie Svěcená a Ladislav Horák 

housle a akordeon 

čtvrtek 11. 11. 2021 v 19.00 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné: 150 Kč 

 

 

V sezoně 2021 si abonentku zakoupilo 11 osob, v sezoně 2019/2020 24 osob a 2018/2019 

to bylo 30 předplatitelů. Bohužel epidemie přinesla pokles zájmu především starších 

návštěvníků. Největší úspěch měly koncerty v netradičních prostorách jeskyní a varny 

pivovaru. 

Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci 

s Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou.  

 Snažíme se získat mimorozpočtové příspěvky. Každým rokem žádáme o podporu 

Nadaci Českého hudebního fondu, Nadaci Bohuslava Martinů a další.  

 Největší akce, která se již měla uskutečnit v roce 2020 a obnášela spoustu příprav 

programového zajištění, ale také vyřizování kolem ubytování významných hostů, a to 

celorepublikové víkendové „Celostátní setkání KPH“, muselo být opět přesunuto až na 

rok 2022.  
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Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2021 na koncerty KPH 

dle sponzorů 

 

 

Nadace Český hudební fond nám poskytla příspěvek 18 000 Kč na koncertní sezonu KPH 

2021 a 21 000 Kč na sezonu KPH 2022, které budou využity na koncerty KPH v roce 2022. 

Na Celostátní setkání KPH, které se mělo uskutečnit 21.-23. 5. 2021 nám byla Nadací 

Českého hudebního fondu poskytnuta částka 45 000 Kč, ta bude využita na Celostátní 

setkání KPH, které se uskuteční v náhradním termínu 20.-22. 5. 2022. 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 18 000 Kč v r. 2021 a 66 000 Kč  

na rok 2022. 

 

d. VÝSTAVY VE VÝSTAVNÍ SÍNI MK LITOVEL 
 

leden: MARKÉTA EVJÁKOVÁ – přeloženo na rok 2022 

výstava obrazů 

Vernisáž: středa 6. 1. 2021 v 17 hod., výstava měla být zpřístupněna do 29. 1. 

 

únor: PAVLA A JAROSLAV LOUNOVI – přeloženo na květen 2022 

výstava fotografií  

Vernisáž: středa 3. 2. 2021 v 17 hod., výstava měla být zpřístupněna do 26. 2.  

 

březen: MIKOLOW – přeloženo na rok 2022 

výstava obrazů 

Vernisáž: středa 3. 3. 2021 v 17 hod., výstava měla být zpřístupněna do 24. 3. 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - zrušeno 

ve spolupráci s DDM Litovel  

Výstava měla být zpřístupněna: 29. 3. – 4. 4. 2021, Po-Čt 8-17 hod., Pá-Ne 9-13 hod. 

 

květen: SRÍ LANKA A CUBA – EXOTIKA OBKLOPENÁ OCEÁNY 

výstava fotografií Pavla Dačického 

od 5. 5. 2021 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 4. 6. 

 

červen: SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL  

výstava fotografií 

od 7. 6. 2021 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 27. 8. 

 

září: BRATŘI BEZDĚČKOVI  

výstava obrazů a fotografií 

Vernisáž: středa 1. 9. 2021 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 22. 10. 
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říjen: IRENA WIEDERMANNOVÁ - zrušeno 

výstava porcelánu a broušeného skla 

Vernisáž: středa 6. 10. 2021 v 17 hod., výstava měla být zpřístupněna do 29. 10. 

 

listopad: JANA MOTLOVÁ – 70. výročí 

výstava keramiky, obrazů a šálů 

Vernisáž: středa 3. 11. 2021 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 26. 11. 

 

prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK                                                   

Výstava byla zpřístupněna: 1.-15. 12. 2021 (Výstavní síň MK)                   

Po-Pá 9-17 hod., So, Ne 10-15 hod. 

 

 

V PROSTORÁCH TIC  

 a výstavy členů Fotoklubu Litovel a Studia Atelier mimo Litovel 

 

 
Vzhledem k tomu, že má Městský klub k dispozici výstavní síň a také prostory v TIC, 

snažíme se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a k jejich zhlédnutí přilákat 

nejen místní, ale také turisty. Ve výstavní síni preferujeme díla uměleckého charakteru, 

jako jsou obrazy, fotografie, sochy, keramika či mozaiky, v prostorách TIC potom 

zajímavé exponáty jiného charakteru.  

Letos jsme museli kvůli opatřením proti COVID-19 a dle nařízení vlády zcela zrušit   

několik výstav. První výstavy proběhly až v květnu.             

 
V prostorách TIC proběhly od května 4 výstavy. Zájem médií (noviny, rozhlas) 

vyvolala výstava věnovaná škole našich babiček a potom výstava řezbářských výrobků 

pana Miroslava Havlíčka (ten se také spolupodílel na velkém betlému na náměstí). 

Vše podrobněji v samostatné kapitole TIC. 

 

Velmi dobře nás prezentují také členové našeho Fotoklubu Litovel a Studia Atelier, 

jejich výstavy jsou prezentovány po celé republice. Podrobněji v kapitole 3k – „Zájmové 

skupiny MK“. 

 

Vystavovatelů je mnoho, jejich zájem obrovský, proto máme termíny výstav plně 

obsazené i dva roky dopředu. Co se týče hudebního doprovodu na vernisážích, dáváme 

často prostor žákům ZUŠ Litovel, kteří mají příležitost naučit se vystupovat na veřejnosti.  
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e. POŘADY PRO DĚTI 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: MŠ a I. stupeň ZŠ 
 

 

15. února 2021 ve 14 hod. - beseda pro školní družiny: MOTANI: ZÁHADNÁ                   

A DRSNÁ NAMIBIE - zrušeno 

 

 

Pásmo z Afriky pné dobrodružství. 

Jedinečná fotograficko-filmová projekce 

Kateřiny a Miloše Motani                               

napříč tajemnou Namíbií.                                                         

O nádherné červené písečné poušti, 

nebezpečném Pobřeží koster, afrických 

zvířatech, prapodivných rostlinách                      

a zajímavých afrických kmenech. 

Protkáno spoustou veselých                                        

i napínavých příběhů. 

Přizpůsobeno pro školní družiny.  

 

 

25. března 2021 v 10 hod. OBUŠKU Z PYTLE VEN - zrušeno 

 

 

Divadelní společnost Jule Jurištové uvádí 

klasickou pohádku na motivy 

K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém 

podání. Co svět světem stojí, někteří lidé 

touží jen po bezpracném životě, bohatství 

a moci. Napravit všechny špatnosti je 

velká práce                     i pro kouzelné 

bytosti. Buďme proto rozvážní                              

a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane 

zázračný ubrousek a beránka snášejícího 

zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená 

dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát je však stihne zasloužený výprask. 

Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických 

situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let. Délka představení je 65 minut.  
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5. října 2021 ve 14 hod. – promítání pro školní družiny: SNĚŽNÝ KLUK  

                                                                                                                                                           

 Dívka s exotickým jménem Yi má problém 

 zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, 

nebo příšerně štve. Útěchu nachází                            

v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět 

dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne 

však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou 

chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, 

sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. 

Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž 

domovem těchto bájných himalájských 

monster                       a mladý yetti netouží po 

ničem jiném než se tam vrátit. Jenže jak má 

tenhle mýty opředený tvor urazit stovky 

kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je důležitá i kvůli tomu, že po něm pátrá 

nechutně bohatý sběratel kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil a pak ho jeho neschopní 

zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma 

kamarády. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit sněžného kluka domů, jim bude 

napínavá cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi. 

 

 

 

 

2. listopadu 2021 ve 14 hod. – beseda pro školní družiny: LETEM SVĚTEM  

– původní termíny 18. 11. 2020, 7. 1. a 20. 4. 2021 

 

 

Beseda se známým cestovatelem panem 

Václavem Arnošem – povídání 

s fotoprojekcí o tom nejzajímavějším                     

co viděl a zažil na cestách. Přizpůsobeno 

pro děti školních družin.  
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3. listopadu 2021 v 10 hod. – promítání pro MŠ a I. stupeň ZŠ: 

HURÁ NA POHÁDKY  

 

Hurá na pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů pro 

nejmenší diváky. Příběhy vás provedou dva zábavní                             

a věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd                               

a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. 

Ti se objeví i v epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na 

borůvky a Pozdrav od strýčka, kde se díky svým 

bláznivým nápadům dostávají do jedné šlamastyky za 

druhou. Jedna z jejich režisérek, Kateřina Karhánková, je 

podepsaná i pod dalším krátkým příběhem Plody mraků                   

o rozverných chlupáčích, kteří se poprvé odváží vstoupit 

do neznáma. Slovensko pak reprezentuje epizoda ze 

seriálu Websterovci, ve kterém míří zvídavá pavoučí 

hrdinka Lily poprvé do školních lavic. Dobrodružné 

příběhy našich hrdinů vás pobaví a ledacos naučí, takže 

hurá na pohádky!  

 

 

 

24. listopadu 2021 ve 14 hod. – představení pro školní družiny:  

JAK SE ČERTI ŽENILI – původní termín 3. 11 2020  

 

Za devatero horami... devatero řekami, v jednom malém 

království žije ten nejlínější princ jakého      si 

dokážete jen představit, princ Vendelín.                          

A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula 

Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala až 

se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. 

Pomoci mu může už jen princezna Adélka, která se 

rozhodla vdát se za prince svých snů, a proto se ho 

vydává hledat do světa. Princova teta Kordula se ve 

své lakotě a hamižnosti touží stát královnou, ať to 

stojí co to stojí a chce vládnout světu, proto uzavře 

smlouvu s peklem. Ovšem nepočítá s tím, že čistá 

lidská duše je velká vzácnost a láska že je silnější než 

všechno zlo na světě... 

Muzikálová pohádka v podání Metropolitního 

divadla Praha. Délka představení 60 minut. 
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9. prosince 2021 v 10 hod. VÁNOČNÍ ČAS JŮ A HELE – přeloženo na 5. 12. 2022 

 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých 

Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně 

dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod 

Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky především rodinné, 

určitě si všichni považujeme i očekávané hosty a proto se 

již na vás osobně těší známé postavičky z televizní 

obrazovky. Příjemné setkání pro vás připravila 

loutkoherecká skupina Loudadlo, spolupracující s Českou 

televizí na pořadu Studio kamarád. 

Loutková revue je určena dětem od 3 do 10 let. 

Zajímavostí těchto unikátních loutkových revue jsou 

černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, 

které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé diváky. 

Komické dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi, 

kterých se děti samy účastní. Aktivně jsou však do děje zapojeni všichni diváci. Jednotlivá 

představení trvají cca 60 min. bez přestávky a jako hosté v nich vystoupí i známí kamarádi 

z televizní obrazovky, Jů a Hele.  

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: II.stupeň ZŠ a SŠ 
 

 

ŽÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ SE KVŮLI EPIDEMII A PRO NEZÁJEM ŠKOL 

NEUSKUTEČNILO.  

 

 

 

POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL VELKÁ KLAUNIÁDA – přeloženo na 9. 1. 2022 

neděle 10. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč 

karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem, fotokoutek 

 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ – přeloženo na 30. 1. 2022 

neděle 31. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, děti do 3 let zdarma,                  

na místě 100 Kč 

divadelní muzikálová pohádka pro celou rodinu 
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KINO: KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 

středa 30. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstupné 50 Kč 

animovaná rodinná komedie 

 

VODNÍK ČESÍLKO – původní termín 25. 10. 2020 

sobota 25. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 

3 let zdarma 

velká divadelní pohádka pro celou rodinu v podání herců Divadla Scéna Zlín 

 

KINO: SNĚŽNÝ KLUK  

úterý 5. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč 

animovaná rodinná komedie, promítání pro školní družiny a veřejnost 

 

KINO: HURÁ NA POHÁDKY  

středa 3. 11., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč 

Mlsné medvědí příběhy, Plody mraků a Websterovci v pásmu krátkých příběhů 

pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost 

 

 

 

 

 

 

 

SHRNUTÍ 

Kvůli pandemii proběhla většina představení až na podzim. Ze strachu z nákazy nám 

přestaly chodit školy a školky na dopolední představení. Na odpolední představení pro 

školní družiny nám zůstala věrná pouze ZŠ Vítězná.  

Dětem se snažíme nabídnout jak pořady hudební, pohádkové, loutkové, tak i naučné 

a výchovné. Oblíbenými se staly dětské muzikálové pohádky, víkendové dětské pořady 

a také kinoprojekce.  
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f. KURZY 
 

 

ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ  

pátek 3. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod. 

taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových 

Tento kurz spojoval nové kurzisty s kurzisty z roku 2020, kterým byl vládními opatřeními 

v říjnu 2020 (těsně před Prodlouženou) tedy v polovině taneční kurz zrušen. 

 

 

 

CELOROČNĚ 
 

ROZTLESKÁVAČKY   
 
 Skupinu GOLDEN BEES tvořilo 15 dívek ve věku od 7-12 let. Skupina vystupovala 

při různých akcí města Litovle a okolí. Kurz probíhá celoročně (krom měsíců červenec a srpen). 

Dívky nacvičovaly vždy v pondělí v Koncertním 

sále MK.  

Nácviky mohly být uskutečněny až od konce 

května 2021. 

 Roztleskávačky mají nácviky 

v prostorách Městského klubu, který je také 

podporuje.  

Účastní se tanečních soutěží a různých akcí 

i jiných pořadatelů. Pravidelně vystupují na 

Městském plese, Hanáckých Benátkách                            

a při Zahájení turistické sezony na náměstí                    

Př. Otakara, letos se však ani jedna z těchto akcí 

kvůli pandemii neuskutečnila.  

 

Trenérkou je Kateřina Müllerová. 

 

 

 

SHRNUTÍ  

 

V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především 

taneční lekce, o které je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky probíhají ve Velkém 

sále Záložny pod vedením instruktorů z taneční školy Coufalových z Olomouce. Loni 

nedokončené taneční lekce byly sloučeny s těmi letošními. 

Letos kvůli epidemii neproběhl kurz řeckých tanců ani tanečních pro dospělé.  
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g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, 

KINA A OSTATNÍ AKCE 

 

POSÍLENÍ PSYCHIKY A ZVLÁDÁNÍ STRESU – PRAKTICKÉ RADY - zrušeno 

úterý 19. 1., MK Litovel – klubovna č. 1, 18 hod., vstupné dobrovolné 

beseda s MUDr. Hanou Váňovou – praktická lékařka se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu 

a homeopatii, představení doplňků švýcarské firmy JUST 

 

VELKÉ SAFARI A MALÉ SURIKATY - zrušeno 

pondělí 15. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej: 100 Kč, na místě 140 Kč 

jedinečná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI, výprava z místa 

přepadení, do zelené divočiny a k vodopádům Viktoria, kolem baobaby a hvězdnaté nebe nad 

hlavou, Africká zvířata tak blízko, že člověk cítí bušit své srdce až v krku 

 

SEVERNÍ VIETNAM, KAMBODŽA A LAOS - V SEDLE SKÚTRŮ - zrušeno 

středa 10. 3., Malý sál Záložny, 18 hod., předprodej 70 Kč, na místě 120 Kč 

beseda s cestovatelem Tomášem Štěpánem o Severním Vietnamu, Kambodži a Laosu 

 

PŘENDITE SI SPLKNÓT - zrušeno 

čtvrtek 18. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí, na téma: „BÊLÊ SMÊ A BÔDEM 

V POHODĚ A ZPĚVÔ JAK SE PATŘI“ 

host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI – přeloženo na 27. 6. 2021 
sobota 10. 4., nám. Př. Otakara v Litovli, 9:30 – 15:00 hod., vstup volný 

ZDARMA: otevření památek a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, 

muzeum, knihovna, muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně), doprovodný program: 

projížďky na loďkách po Nečízu, pěší vycházky po Litovli a okolí, výtvarné dílny pro děti 
 

KINO: ŽENSKÁ POMSTA 

čtvrtek 10. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč 

česká komedie, hrají Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, 

Robert Jašków, Miroslav Etzler, Jakub Kohák a další   

 

KINO: MODELÁŘ 

úterý 15. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč 

český film s Kryštofem Hádkem, Jiřím Mádlem, Veronikou Khek Kubařovou, Zuzanou 

Fialovou a dalšími  

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 17. 6., Koncertní sál MK Litovel, v 18 hod., vstupné dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí, na téma: „BÊLÊ SMÊ A BÔDEM V POHODĚ 

A ZPĚVÔ JAK SE PATŘI“ 

host: Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 
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PĚŠÍ VÝLET – PŘÍRODNÍ REZERVACE PRŮCHODNICE 

neděle 20. 6., sraz účastníků v 8.20 hod. na náhradním autobusovém nádraží Litovel 

(parkoviště u supermarketu Billa na ulici Příčná) 

výlet autobusem spojený s pěší procházkou přírodní rezervací Průchodnice a procházkou                    

do Vojtěchova 

každý účastník si hradil dopravu 

doporučeno bylo přihlásit se předem v infocentru Litovel na tel. čísle 585 150 221 

 

JÍZDA KOČÁRU S KOŇSKÝM ČTYŘSPŘEŽENÍM –  původní termín 27. 3. 2021 

sobota 27. 6., nám. Př. Otakara, vstup zdarma 

dobové kostýmy, kočár z Muzea kočárů z Čech pod Kosířem tažený koňským čtyřspřežením, 

se zastávkami v Myslechovicích, Chudobíně, Nasobůrkách, na náměstí Přemysla Otakara                  

v Litovli, Rozvadovicích a Unčovicích  

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 23. 9., Koncertní sál MK Litovel, v 18 hod., vstupné dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: „STÉNĚ JAK TEN KVAS FŠECKO MÁ SVŮJ 

ČAS“ 

host: Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

KINO: PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 

středa 6. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč 

česká filmová komedie, dle stejnojmenné knižní předlohy natočená autorem knihy                                

a režisérem Patrikem Hartlem, v hlavní roli Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák                                    

a Martin Hofmann 

 

KINO: KAREL 

pondělí 1. 11., Velký sál Záložny, 18 hod., vstupné 120 Kč 

celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi režisérky Olgy Malířové Špátové 

 

TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI 

– původní termíny 18. 11. 2020, 7. 1. a 20. 4. 2021 

úterý 2. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč 

pestrá mozaika povídání, fotografií a videí z cest po zemích bývalého SSSR - Arménie, 

Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska, s cestovatelem Václavem Arnošem 

 

24. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 26. 11., vestibul MK Litovel, 8–16 hod. 

pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 

nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli 

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – zrušeno v den konání akce 

Bezpečnostní radou města Litovel 

pátek 26. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup 

účinkovat měli děti z MŠ Gemerská, Kollárova, Čihadlo, ZŠ Jungmannova, Dětského 

domova Litovel a CMŠ Svatojánek, vystoupit měl také PS Senzakord, přichystáno bylo: 

Ježíškova pošta, Ježíškovi dílničky ve spolupráci s DDM Litovel, pouštění skořápkových 
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lodiček, speciální vánoční prohlídky radniční věže (16-18 hod., vstupné 20 Kč/os.) a nový 

vyřezávaný betlém  

 

XIV. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S ONDŘEJEM RUMLEM                                        

– zrušeno Bezpečnostní radou města Litovel 

neděle 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

na programu: koncert ONDŘEJE RUMLA, tradiční soutěž nejlepších masek pro děti                           

a dospělé, Andělské hry a soutěže, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem,                                        

NOVĚ FIRESHOW SKUPINY NON SANCTI, 16–18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY 

RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.) 

 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A VÁNOCE S VŮNÍ PURPURY S KAPELOU RK BAND                   

– zrušeno Bezpečnostní radou města Litovel 

středa 8. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup 

na programu: vystoupení kapely RK BAND (zazní nejznámější vánoční písně jako: Jsou 

svátky, Ave Maria, Půlnoční,…), vystoupení  PS PALORA, v 18 hod. zpívání koled 

s Olomouckým deníkem 

a PS Palora (celorepublikový projekt, všichni si společně zazpíváme pět nejznámějších 

českých koled) 

16–18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.) 

 

TRADIČNÍ ČESKÉ LADOVSKÉ VÁNOCE 2                                                                                              

– zrušeno Bezpečnostní radou města Litovel 

čtvrtek 16. 12., náměstí Př. Otakara, v 16 hod., vstup volný 

na programu mělo být: multimediální kamion, který měl v podtextu s Ladovskými motivy 

vytvořit nenapodobitelnou atmosféru a ve kterém neměli chybět čertíci, andílci, sněhulák, 

vánoční stromečky, kapříci, vánočky a v neposlední řadě zpívání vánočních koled a hrátky 

pro celou rodinu 

 

 

SHRNUTÍ 

Většina akcí musela být zrušena nebo přeložena. Zahájení turistické sezony                               

se podařilo přesunout na červen a spojit s již dříve plánovanou akcí jízdy kočáru                               

s koňským spřežením. Nejvíc nás mrzelo zrušení velkých vánočních akcí na náměstí, 

protože ty znamenaly spoustu práce a příprav, které přišly vniveč. Hlavně děti, které 

s učitelkami trénovaly koledy už od září, byly obrovsky zklamané. Slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu proběhlo opět on-line. Pod stromem jsme dětem připravily Ježíškovu 

poštu, tentokrát tedy bez živého Anděla a velký nový vyřezávaný betlém. Tradiční prodej 

vánočních hvězd na podporu onkologicky nemocných dětí proběhl ve vestibulu MK                       

za přísných hygienických podmínek. 
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OSTATNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ VE SPOLUPRÁCI 

 

VÝKUP STAROŽITNÝCH A SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ 

14. 4., Klubovna č. 1 

pořadatel: pan Marcel Puška 

PŘEDNÁŠKA AGENTURY BEZPEČNÁ PRÁCE 

29. 4., Klubovna č. 1 

pořadatel: Agentura bezpečná práce 

PŘEDNÁŠKA 

12. 5., Klubovna č. 1 

pořadatel: ZEPTER International  

 

BESEDA S PETREM LINDUŠKOU 

1. 6., Klubovna č. 1. 

pořadatel: SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice 

MEDITACE 

5. 6., 4. 9., 25. 9., 16. 10., 18. 12., 19. 12., Klubovna č. 1 

pořadatel: paní Jiřina Marková 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

25. 6., Koncertní sál MK  

pořadatel: Český rybářský svaz 

SCHŮZE 

29. 6., Velký sál Záložny 

pořadatel: OSBD Olomouc 

PARTIČKA NA VZDUCHU – náhradní termín za 18. 5., 26. 10. 2020, 20. 1. a 7. 4. 2021 

středa 21. 7., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 a 20 hod., vstupné 550 Kč 

improvizační show, vystoupili: Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal 

Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík 

pořadatel: Mgr. Miroslava Adamová 

 

DOBRO LITOVEL 

13. a 14. 8., Koncertní sál MK, náměstí, park Míru 

pořadatel: CREDO 

VALNÁ HROMADA TJ TATRAN 

2. 9., Koncertní sál MK 

pořadatel: TJ Tatran Litovel 

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 

16. 9., Velký sál Záložny 

pořadatel: Město Litovel 
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO 

20. a 21. 9., Velký sál Záložny 

pořadatel: GJO Litovel 

VÝKUP ZLATA 

22. 9., Klubovna č. 1 

pořadatel: František Brousek 

ŠKOLENÍ VOLEBNÍ KOMISE VYBRANÝCH OKRSKŮ  

24. 9., Velký sál Záložny 

pořadatel: Město Litovel 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

8. a 9. 10., Výstavní síň MK 

pořadatel: Město Litovel  

ŠKOLENÍ KIMBERLY-CLARK 

27. 10., Koncertní sál MK 

pořadatel: Kimberly-Clark 

SOUKROMÁ AKCE 

22. 12., Malý sál Záložny 

pořadatel: Roman Nevrlý 

 

 

ZRUŠENÉ OSTATNÍ AKCE VE SPOLUPRÁCI 

 

MEDITACE  

9. 1., 30. 1., 20. 2., 13. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 6. 11., 27. 11., Klubovna č. 1 

pořadatel: paní Jiřina Marková 

POLOLETNÍ KONCERT 

19. 1., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

PLES ZŠ JUNGMANNOVA 

22. 1., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Jungmannova Litovel 

PLES HÁZENKÁŘŮ 

23. 1., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: TJ Tatran Litovel 

VEČÍREK  

5. 2., Velký sál Záložny 

pořadatel: Litovelská cukrovarna 
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PLES ZŠ VÍTĚZNÁ 

19. 2., Velký sál Záložny 

pořadatel: Rodičovské sdružení při ZŠ Vítězná 

XXXV. HANÁCKÉ BÁL  

20. 2., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Mgr. Iveta Navrátilová 

PLES RS GJO 

27. 2., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Rodičovské sdružení při GJO Litovel 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

6. 3., Koncertní sál MK 

pořadatel: Český rybářský svaz 

PLES TJ TATRAN LITOVEL 

6. 3., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: TJ Tatran Litovel 

PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY 

12. 3., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: CK Viktor Kohout 

MATURITNÍ PLES GJO 

19. 3., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Rodičovské sdružení při GJO Litovel 

ZÁBAVA 

27. 3., Velký sál Záložny 

pořadatel: Jiří Grossmann 

VÍTÁNÍ JARA 

1. 4., Koncertní sál MK 

pořadatel: Seniorklub Litovel 

VEČÍREK  

15. 5., Velký sál Záložny 

pořadatel: Litovelská cukrovarna 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

17. 5, Koncertní sál MK 

pořadatel: Jan Vávra 

SVATBA 

1. 10., Koncertní sál MK 

pořadatel: paní Fojtíková 

ZÁBAVA 

9. 10., Velký sál Záložny 

pořadatel: Karel Šutera 
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SVATBA 

16. 10., Malý sál Záložny 

pořadatel: Jana Bednářová 

ŠKOLENÍ KIMBERLY-CLARK 

21. 10., Koncertní sál MK 

pořadatel: Kimberly-Clark 

ŠKOLENÍ KIMBERLY-CLARK 

12. 11., Koncertní sál MK 

pořadatel: Kimberly-Clark 

ZÁBAVA 

16. 11., Velký sál Záložny 

pořadatel: Jiří Grossmann 

SETKÁNÍ SENIORKLUBU LITOVEL S PŘEDSTAVITELI MĚSTA 

25. 11., Koncertní sál MK 

pořadatel: Seniorklub Litovel 

MATURITNÍ PLES GJO 

3. 12., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Rodičovské sdružení při GJO Litovel 

VÁNOČNÍ VEČÍREK 

11. 12., Malý sál Záložny 

pořadatel: EKT CZ k.s. 

VÁNOČNÍ VEČÍREK 

15. 12., Malý sál Záložny 

pořadatel: ZŠ Vítězná 

VÁNOČNÍ VEČÍREK 

17. 12., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Kimberly-Clark 

 

SHRNUTÍ 

 

Spousta večírků, plesů a akcí jiných pořadatelů byla zrušena. Přišly jsme tedy bohužel 

o výtěžek z pronájmů. 
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h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

 

MĚSTSKÝ PLES – přeloženo na 14. 1. 2022 

pátek 15. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 

program: 

- hrát měla skupina GALAXY 

- chybět neměla polonéza v podání žáků ZŠ Vítězná 

- vystoupit měla taneční skupiny Latifah (orientální tanec a burlesque show) 

občerstvení a tombola  

 

I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU  

pátek 8. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč  

vstup pouze ve společenském oblečení! 

 
ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU 
pátek 19. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 120 Kč, bez místenky 60 Kč 

 

 

 

 

VE SPOLUPRÁCI: 

 

Kvůli epidemiologické situaci se neuskutečnil v roce 2021 žádný ples, zábava ani taneční 

odpoledne ve spolupráci.  
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i. HANÁCKÉ BENÁTKY 2021 
sobota 12. června - zrušeno 

program přesunut na 11. června 2022 

celodenní celoměstská akce 

 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ 

 

12.30-13.30 hod. MARTA JANDOVÁ S KAPELOU 

14.30-16 hod. ARGEMA 

16.30-17.30 hod. READY KIRKEN 

18.30-20.00 hod. HUDBA PRAHA 

20.30-21.30 hod. MONKEY BUSSINES 

22:00 – OHŇOSTROJ U RYBNÍKA 

VEDLEJŠÍ SCÉNA V PARKU MÍRU A U MUZEA 

Dětský a dobový program, soutěže, stánky, trhy 

 

 

Vstupné: 

děti od 11 let a dospělí 

v předprodeji 200 Kč, 

na místě 250 Kč, 

děti do 10 let a ZTP/P 50 Kč i na místě, 

děti do 5 let ZDARMA 

 

 

Předprodej: 

V SÍTI TICKETSTREAM a v TIC Litovel, 

nám. Př. Otakara 762, Litovel 
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j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 

HUDEBNÍ PODVEČERY 
 

dvorek Městského klubu Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné  

 

A. M. ÚLET 

pátek 9. července, folk-rockový večer 

 

BARACK STAGE 

sobota 17. července, pop-rockový večer 

 

VINNÝ STŘIK 

pátek 23. července, pop-rockový večer 

 

STAR BAND 

pátek 30. července, hity středního proudu: K. Gott, V. Matuška, P. Novák, M. Žbirka,… 

změna - pro nemoc STAR BAND nahradil původně plánovaný koncert PIŇOVSKÝCH 

KANCŮ 

 

KELT GRASS BAND 

sobota 7. srpna, keltsko-irský večer 

 

THE ADDAMS SISTERS 

pátek 13. srpna, akusticko-rockový večer 

 

STŘEMKOŠ 

sobota 28. srpna, večer s blues a šansonem 
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LETNÍ KINO 
 

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NÁMĚSTÍ PŘ. OTAKARA V LITOVLI, 

ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

 

MEKY 

pondělí 12. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

životopisný dokument v režii Šimona Šafránka                                                                                                                                 

hrají: Miro Žbirka, Ján Lehotský, Kamil Peteraj, Laco Lučenič, Kateřina Žbirková, Jaromír 

Tůma, Marika Gombitová (a.z.) a další 

 

HAVEL 

úterý 13. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

životopisné drama v režii Slávka Horáka  

hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Barbora Seidlová, 

Jiří Bartoška, Adrian Jastraban, Pavel Reh, Ján Bavala a další 

 

3 BOBULE 

středa 14. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

komedie v režii Martina Koppa 

hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Branislav Deák, 

Lumíra Přichystalová, Radim Novák, Marian Roden, Michal Isteník a další 

 

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY 

čtvrtek 15. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

animované příběhy v režii Alexandry Májové a Kateřiny Karhánkové 

hrají: Lukáš Příkazký, David Novotný, Jan Vondráček, Pavla Tomicová a další 
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FOLKOVÉ POMORAVÍ 
 

pátek 17. září, zahrádka restaurace Amazonka, 18 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 

vystoupily kapely: BONSAI Č. 3, CHOROŠI, VÍŤA TRONÍČEK TRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké akce bohužel kvůli epidemii být nemohly, takže program Hanáckých Benátek 

se musel opět přesunout až na rok 2022.  

Ale v létě jsme opět mohli po nechtěné přestávce připravit tradiční menší venkovní 

koncerty, kde necháváme prostor k prezentaci místním kapelám. Tentokrát jsme                          

se vrátili do prostoru nádvoří Městského klubu.  

Folkové Pomoraví (3 kapely) proběhlo tradičně v prostorách restaurace Amazonka. 

Smutné je, že právě tato moc pěkná restaurace kvůli pandemii zkrachovala.  Nicméně 

majitel nám ji na naši kulturní akci zpřístupnil.  

Také dle plánu přijel i Kinematograf bratří Čadíků. Zdálo se, že vše opět „pojede 

v normálních kolejích“. Návštěvníků bylo dostatek. Většina akcí Litovelského kulturního 

léta proběhla pro návštěvníky zdarma nebo se vstupným dobrovolným. Dobrovolné 

vstupné, které Kinematograf vybral, bylo opět použito na dobročinné účely. Tato akce má 

tedy význam i charitativní. 

Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé České 

a Slovenské republice. Jeho historie sahá až do roku 1992, kdy si bratři Čadíkové koupili 

první maringotku a vyrazili na svou první pouť. Během let postupně Kinematograf 

rozšiřoval své aktivity, zapojoval se do mnoha projektů a získal podporu mnoha 

významných osobností českého filmu a stal se součástí mnoha festivalů a kulturních 

událostí. 
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k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 
 

SPS KANTIKA  
 

2021 - Roční zpráva  - smíšený pěvecký sbor MK Litovel  - KANTIKA 

1) Zřizovatel: Městský klub Litovel  

Adresa:  nám. Přemysla Otakara 753, Litovel 784 01 

E-mail:  klub@mklitovel.cz     

Web:   www.mklitovel.cz  

Telefon:   585 341 622       585 341 622      

                              585 341 633       602 740 826    

IČ:                 00 849 341 

č..účtu.:  35-7816970247/0100 

 

2)  K žádným zásadním změnám, kromě epidemie COVID 19, za rok 2021 nedošlo.   

Rámec základního repertoáru zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu 

rozšíření o nově nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které vznikly, nebo 

byly upraveny v 20. století a nově už i několik skladeb naprosto současných - ze století 21.  

 

3)  Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných                             

23 řádných členů, z toho 18 žen a 5 mužů.  Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena 

Blektová. Předsedou sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací,                                  

je Ing. Zdeněk Zavadil. 

Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové a proto je třeba sbor neustále doplňovat novými  

zpěváky. V roce 2021 se počet zpěváků a zpěvaček stabilizoval na počtu 23 členů. Nicméně 

díky proticovidovým opatřením bylo po část roku znemožněno nacvičování nových skladeb 

a také přijímání nových členů.  

Stále pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas a vyvíjíme aktivity, aby se                             

i v následujícím roce tato situace zlepšila. Ženské hlasy – soprán a alt se jeví jako naprosto 

dostačující.  

 

4)  Výsledky roku 2021 nejsou skvělé, nicméně se velice zdařil alespoň Vánoční koncert – 

předvedení České mše vánoční J. J. Ryby s partnerským gymnaziálním sborem Palora,                           

pod vedením Mgr. Marcely Barvířové a hudebním doprovodem, který zajistil soubor Hudební 

školy Uničov, pod vedením Mgr. Zámečníkové.  

   

Je nutno podotknout, že sbor Kantika se připravoval na náročnou sezonu a připravoval                                     

i 2 vystoupení pro partnerské sbory. V jednání bylo účinkování na 5 koncertech, než přišla nová 

protiepidemiologická opatření, který celý sbor beze zbytku respektoval a svoji činnost 

prakticky úplně zastavil.  Zrušeny byly nejen koncerty s účastí publika, ale i samotné zkoušky 

sboru, což nás velice mrzí, protože sbor má nyní již prakticky celoroční výpadek v nácviku. 

Nucená přestávka zapříčinila i určitý pokles členské základny zpěváků i zpěvaček. 
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5) Kantika do roku 2022 plánuje minimálně 2 vystoupení s partnerskými sbory – Nechanice                    

a Bzenec, ale tyto jsou teprve nezávazně předjednané a dále by to měly být ještě až 2 koncerty 

mimo Litovel. I zde se však jedná pouze o nezávazně předjednány koncerty – z důvodu  

nejasných proticovidových opatření. 

Předpokládáme tedy, že dojde ke společnému koncertu Kantiky se sbory  Bzenec a  Nechanice. 

Velmi se nám osvědčila spolupráce s dalšími sbory na větších hudebních projektech – zejména  

s gymnaziálním sborem Palora a její sbormistryní – Mgr. Marcelou Barířovou. Velice mile nás 

překvapil skvělý výkon orchestru ZUŠ Uničov, pod vedením Mgr. Zámečníkové. 

Mrzí nás, že stále není možnost vystoupení v partnerském městě – Mikolow a z polské strany 

není stále žádná odezva, stejně tak nemáme žádné signály o možnosti vystoupení na Slovensku 

- v Revúci - partnerském městě Litovle. 

Tato spolupráce byla v minulosti nezávazně přislíbena, ale dosud nedošlo k žádné realizaci.    

Je třeba zdůraznit, velmi dobrou spolupráci sboru s MK Litovel, kterou všichni členové 

sboru  velice oceňují, včetně  přístupu všech pracovníků MK Litovel.  

 

Sbor si pro rok 2021 klade za cíl udržet a nadále posilovat členskou základnu v hlasech –                       

Bas a Tenor. Ostatní hlasy se jeví jako zcela naplněné a není nyní potřeba jejich dalšího 

posilování. 

 

Dále je třeba po ukončení protiepidemiologických opatření zahájit nácvik nových skladeb tak, 

aby bylo možné opět zahájit i veřejné vystupování sboru. 

 

Zpracoval dne 17. 1. 2022 

Zdeněk Zavadil 

Předseda SPS Kantika 
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FOTOKLUB LITOVEL 

 

Zpráva o činnosti fotoklubu při MK Litovel za rok 2021 

 

      Rok 2021 byl tak, jako minulý, rokem spousty změn a stále se měnících opatření, 

které se každého z nás dotýkaly různě. 

Již druhý rok probíhající „Čínská chřipka“ ovlivňovala chod jednotlivých států a nejen                  

v Evropě. Spousty omezení běžných způsobů života, se kterými se mnozí lidé nechtěli smířit, 

vedly k dalšímu omezování pohybů občanů, nejen uvnitř jednotlivých států, ale i v celém světě. 

Trpěl průmysl, doprava, zemědělství a pod.  

Kulturní dění bylo skoro zastaveno.  Shromažďování lidí, zákazy kulturních akcí včetně výstav, 

to vše mělo těžký dopad na jednotlivce, rodiny a různá společenstva v kulturní sféře. Lidé, dnešní 

konzumní společnosti se jen těžko s touto situací dokázali vypořádat, o čemž svědčí větší spotřeba 

alkoholu při sledování balastu v televizi. 

      Náš fotoklub i přes mnohá omezení nestagnoval a hledal způsoby, jak se i nadále věnovat 

své zálibě fotografování a propagaci svých prací. 

Účast ve dvou „Mapových okruzích“ zůstala a poštovní kolování fotografických souborů 

pokračovalo. V mapovém okruhu „Český ráj“ jsme se umístili z 18 klubů na 5. místě                                 

a v mapovém okruhu „Vysočina“ z 15 klubů na 4. místě. 

     Největší akcí roku byla příprava a realizace naší klubové výstavy na arkádách muzea Vysočiny 

v Jihlavě, kde byly vystaveny velkoplošné fotografie našich členů v době od poloviny září do konce 

listopadu 2021. Výstavu zajišťoval a instaloval Pavel Dačický. Druhá velká společná výstava se 

uskutečnila v domovské výstavní síni v Litovli. 
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     V různých mezidobích rozvolnění se podařilo uskutečnit další výstavy jednotlivých členů 

fotoklubu: 

- U příležitosti Dnů židovské kultury v Olomouci 

- Jazz klub Olomouc 

- Klášter v Rajhradu 

- Zvolen (Slovensko)  

- Židovské kulturní a vzdělávací centrum Praha 

- Velikonoční a vánoční výstava v Lošticích 

- Trvalá klubová výstava v Moravské Třebové 

- Atelier řezbáře J. Beneše v Lošticích 

- ART amatér - regionu Mohelnicka 

- Stálá výstava v Pňovicích 

 

  Další akce našich členů: 

    - SLOVAK PRESS FOTO v Bratislavě (J. Buxbaum 2. místo) 

    -  10. roč. „Bystřické zrcadlení“ v Bystřici pod Hostýnem (R. Opluštil 1. místo) 

    -   Národní soutěž amatérské fotografie ve Svitavách (R. Opluštil - nejlepší černobílá 

        fotografie - akce firmy FOMA) 

    -  Výroba kalendářů Litovel a Loštice (M. Pinkava, R. Opluštil) 

    -  Setkání fotografů v Třebíči - celostátní akce, 3x přeložená (Pavel Dačický, Jan Gottfried) 

    -  Fotoexpedice „Islandské vulkány“ (Pavel Dačický) 

    -  Jarní a podzimní akce po stopách zmizelé Šumavy (Pavel Dačický) 

    -  Podzimní setkání fotografů v Rýchorách (Pavel Dačický a Milan Štěpán) 

       

      Věříme, že i přes případné překážky, bude rok 2022 ještě úspěšnější než rok předešlý. 

 

                                    Zpracoval Ing. Pavel Dačický - předseda fotoklubu. 

 

Děkujeme Městskému úřadu v Litovli za vstřícnost a podporu naší činnosti. 

      
 

  

 

STUDIO ATELIER 
 

STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují                    

ve výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice. Vedoucím je farář Církve 

československé husitské pan Vlastimír Haltof. 
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KINEMAKLUB – kabelová televize 

 

Díky aktivním členům může veřejnost shlédnout záznamy nejen z našich kulturních akcí.   

 

 

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“ 

 

Kolektiv spolupracovníků "Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" vede a organizuje 

"atašé" Ing. Zdeněk Braný. V trvalém spojení s vybranými členy: Mgr. Miloslava Flášarová, 

Petr Linduška, Jaromír Hlavinka, sestavují svá vystoupení pro veřejnost. 

Kolektiv sestavuje pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše doplněno 

o hudební vystoupení místní krojované Hanácké mozeke.  

Programy navštěvují zájemci i z okolních vesnic a v závěru pořadu probíhá zavedená  

tzv. odpovědna, kdy na předložené dotazy, připomínky či rady a přání obecenstva, odpovídají 

účinkující.  

Kolektiv "Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" je zvláštností v oboru amatérské 

veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu a osobní 

zainteresovanost pro věc.  

Za zmínku určitě stojí i to, že rovnou 2 z členů – Jaromír Hlavinka st.                                                       

a pan Petr Linduška vydali knihy v hanáckém nářečí. 

 

Podporujeme: 

HANAČKA – folklórní soubor 

HANAČKA – dětský folklórní soubor 

SENIORKLUB 

SENZAKORD z. s. – smíšený pěvecký sbor 

COKOLIV – kapela 

 

 

 

Městský klub zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské 

služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností 

poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, 

propagace a uplatnění při akcích pořádaných Městským klubem i jinými pořadateli).  
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l. SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2021 

Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: 

 

ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích výstav) 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL (spolupráce na vánoční a velikonoční výstavě, 

vystoupení tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách, Zahájení turistické sezony aj.) 

 

SOŠ LITOVEL (občerstvení, cukrářské dekorace na vánoční a velikonoční výstavě) 

 

JÍDELNA STUDENTŮ LITOVEL (občerstvení) 

 

ZŠ LITOVEL JUNGMANNOVA, ZŠ VÍTĚZNÁ, GJO LITOVEL, MATEŘSKÉ ŠKOLY 

(aktivní účast na akcích pořádaných MK, vystoupení při Hanáckých Benátkách a vánočním 

náměstí) 

 

SENIORKLUB (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy). V roce 2021 bohužel 

zemřel jeho dlouholetý předseda PhDr. Josef Hubáček. 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST LITOVEL (koncerty v kostele a kapli) 

 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ (koncerty v kostele, pomoc při výstavách) 

 

MUZEUM (spolupráce s TIC, výměna suvenýrů) 

 

CHARITA LITOVEL 

 

KNIHOVNA 

 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ (zpřístupnění Domu přírody na Šargouně) 

 

FCC LITOVEL s.r.o. 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE ZÁBAVA OLOMOUC 

 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj. 
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m. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM LITOVEL 

Výroční zpráva TIC 2021 

 

 

Základní údaje 

 

Provozní doba: 

Pondělí-pátek: 9-17 hod. 

Sobota: 9-15 hod.  

Neděle: 9-13 hod. (červen, září) 

Hlavní letní sezóna: 21. červen - 5. září 2021, otevřeno denně po-ne od 9-17 hod.  

 

Kontakty: 

Telefon: +420 585 150 221, +420 721 269 146 

WWW (oficiální): www.tic.litovel.eu 

E-mail (oficiální): tic@litovel.eu  

Kontaktní osoba: Kateřina Gelová 

 

Adresa:  

Turistické informační centrum  

náměstí Přemysla Otakara 762 

Litovel, 784 01 

GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E 
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Služby informačního centra 

 

• Propagace města, regionu, turistické oblasti. Poskytování všech důležitých informací 

zdarma 

• Poskytování informací uložených v databance veřejnosti - verbálně, telefonicky,  

e-mailem 

• Poskytování informací o významných osobnostech regionu, informace o institucích                     

a službách ve městě 

• Vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR 

• Prodej drobných upomínkových předmětů a regionálních produktů (Brazzale Moravia 

Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Atelier Tomanec, dřevěné šperky 

Miloslava Tomance, keramika Miluše Hrachovinové…) 

• Prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek 

• Prodej knih a publikací od regionálních autorů, prodej knih na dobírku 

• Prodej Litovelských novin 

• Nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior, 5+2, 

Metro, OL4You, AKCE ZÁBAVA Olomouc) zájemcům zdarma 

• Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí 

• Prodej vstupenek sítě Ticketstream, a Moravského divadla Olomouc 

• Zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o trasách pro pěší a cyklisty. 

• Prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo sezónu dle určených 

časů, mimo určené časy po předchozí domluvě  

• Procházka po městě Litovel s průvodcem - po předchozí domluvě (i v anglické                       

a německé verzi) 

• Dům soukenického cechu - knihovna - prohlídka s průvodcem po předchozí 

domluvě 

• Kaple sv. Jiří - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po 

předchozí domluvě 

• Muzeum harmonik - informace o otevírací době, prohlídka s průvodcem 

(majitelem sbírky) po předchozí domluvě 

• Muzeum - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po 

předchozí domluvě 

• Poskytování informací o:  

• turistických cílech v Litovli a blízkém okolí 

• možnostech ubytování v Litovli a okolí 

• místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách v Litovli 

• cyklotrasách 

• půjčovně lodí a koloběžek 

• Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti 

• Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny 

• Předprodej dlouhodobých jízdenek IDSOK společnosti Arriva Autobusy a.s. 

• Sběrné místo pro výlepy plakátů Technických služeb Litovel 

• Kopírovací, skenovací a laminovací služby 

• Půjčovna disků pro DiskGolfPark Smetanovy sady Litovel  

• Veřejný internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč,  

od 1. 12. zpoplatněno – každých započatých 30 min. 15 Kč) 
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• Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu 

• Úschovna kol a zavazadel 

• Prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola 

 

 

NOVINKY V ROCE 2021 

• Tvorba letáku propagující radniční věž a TIC Litovel 

• Nové suvenýry – pohlednice s pexesem (3 druhy), turistická vizitka Gymnázia Jana 

Opletala Litovel, turistická vizitka radniční věže, skleněné suvenýry 

• Nová mapa města ve skleněné vitríně před budovou TIC 

• Tisk mapy – Turistický průvodce okolím Litovle 

• Sběrné místo pro výlepy Technických služeb Litovel 

 

                                      Členství v A.T.I.C. ČR 

TIC je od 31. 5. 2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky  

(A.T.I.C. ČR). Byla mu přidělena kategorie B. V rámci členství v A.T.I.C. se informační 

centrum zúčastnilo dvoudenního Členského fóra, které se konalo 21. – 22. 10. 2021 v Trutnově 

a také 4. 11. 2021 semináře v Náměšti na Hané na téma Udržitelný cestovní ruch. 

 

 

Certifikát Cyklisté vítáni 

 
    TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou 

společnosti Nadace Partnerství – „Cyklisté vítáni“. 

Informační centrum nabízí možnost bezplatné zastřešené 

úschovy kol, úschovnu zavazadel, poskytuje základní nářadí 

pro jednoduché opravy kol, nabízí aktuality a informace o 

službách pro cyklisty včetně cyklotras a tipů na výlety …. 

Úschovna kol je k dispozici během pracovní doby 

informačního centra, kolo musí být vyzvednuto do skončení 

pracovní doby. 

Služba úschovna zavazadel. Doba úschovy je 1 den a cena 

úschovy je 30 Kč/ kus (poplatek je splatný v době uložení 

zavazadla). Zavazadlo musí být vyzvednuto v den jeho uložení do úschovny a je vydáváno 

pouze na základě předložení úschovního lístku. 
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3. MÍSTO V ANKETĚ  

- OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 

 
 

TIC Litovel získalo 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě 

Oblíbené informační centrum roku 2021. Soutěž vyhlašuje A.T.I.C. 

ČR. ve spolupráci se společností Kam po Česku. Hlasování 

probíhalo na webových stránkách www.kampocesku.cz v období od 

21. června do 31. srpna 2021 a hlas bylo možné poslat jednomu 

z více než 460 certifikovaných informačních center.  

 

 

 

 

DEN INFORMAČNÍCH CENTER 
 

 

V týdnu od 25. do 31. 10. 2021 A.T.I.C. ČR pořádala Týden 

turistických informačních center v rámci Světového dne pro rozvoj 

informací. TIC Litovel slavilo 25. 10. a každý návštěvník si odnesl 

sladkou pozornost a drobný dárek. 

 

 

 

 

                

ZASTAV NEČAS S ČESKOU TELEVIZÍ 

 
 

TIC bylo součástí prázdninové soutěže České televize „ZASTAV 

NEČAS“ a letos se také nově staralo o kešku umístěnou 

v přírodě. Malí návštěvníci si vyzvedávali hesla a pracovní listy, 

odměnou za poctivé sbírání hesel byly barevné samolepky. 

Úkolem soutěžících bylo získat tři hesla (z celé ČR) a následně 

je vložit na webové stránky. Soutěž nalákala návštěvníky 

z dalekého okolí. 
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SPOLUPRÁCE S TIC 

 

SBĚRNÝ BOX FINANČNÍHO ÚŘADU LITOVEL 
 

Od 22. 3. do 3. 5. 2021 byla možnost v Turistickém informačním 

centru Litovel odevzdávat prostřednictvím sběrného boxu písemná 

podání pro Finanční správu. Sběrný box byl přístupný od pondělí 

do pátku v době od 8.00 do 17.00 hod. Do sběrného boxu bylo 

možné vložit veškerá podání určená finančnímu úřadu, zejména 

přiznání ke všem daním, hlášení, plné moci, jakékoliv žádosti                 

a ostatní písemnosti. 

 

 

 

NAUČNÁ STEZKA LITOVEL 
 

Město Litovel ve spolupráci s Turistickým 

informačním centrem a Muzeem Litovel nechalo                    

v centru města nainstalovat nové naučné tabule. Na 15 

zastaveních se zájemci dozví zajímavosti z historie 

města, seznámí se s významnými památkami, 

nahlédnou do tajů místní flóry i fauny. 

 

 

 

VÝZVA 10 000 KROKŮ 

 
    V dubnu a říjnu se infocentrum zapojilo do 

celorepublikové Výzvy 10 000 kroků, kterou 

pořádá spolek Partnerství pro městskou mobilitu, 

z.s. a stalo se tak koordinátorem za město 

Litovel. Tato stále oblíbenější výzva má za cíl 

podpořit nejpřirozenější pohyb, kterým je chůze                                

a motivovat lidi k pravidelnému pohybu. 

V prostorách TIC také probíhalo předávání 

diplomů a cen nejlepším účastníkům. 
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ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2021  

Zahájení turistické sezóny se většinou koná v Litovli v dubnu. Kvůli protiepidemiologickým 

opatřením se ale akce posunula a konala se tedy až v neděli 27. června.  

Slavnostní zahájení z úst starosty města Litovle Viktora Kohouta proběhlo přesně v 10 hodin. 

Starosta přítomné pozval na otevřené památky a výstavy. Konaly se komentované prohlídky 

radniční věže, Muzea Litovel, Muzea harmonik, knihovny či budovy radnice. Otevřené bylo 

středisko CHKO Litovelské Pomoraví na Šargouně. Navštívit jste dále mohli právě probíhající 

výstavy v Infocentru Litovel, ve Výstavní síni MK Litovel nebo v Muzeu Litovel. Před 

Litovelskou kavárnou byla připravena výtvarná dílnička pro děti i dospělé. Krásné slunečné 

teplé počasí přálo všem milovníkům turistiky i cyklistiky. Kdo chtěl, mohl se u stánku Klubu 

českých turistů zapsat a po absolvování vybrané trasy získat diplom a něco dobrého na 

zakousnutí. Celkem bylo zapsáno kolem 300 lidí (kromě Litovle a okolí byli např. z Prahy, 

Kladna, Semil, Slaného, Ostravy, Frýdku-Místku, Brna či Kuřimi). 

Přesně v 15.45 hodin přijel na náměstí Př. Otakara historický kočár se čtyřspřežím doprovázený 

jízdní hlídkou. Zde byl veřejnosti kočár představen a dále se proběhla ukázka mazání 

kočárových kol.          

(Zdroj: Litovelské noviny) 
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VÝSTAVY V TIC 
 

 

  PAPÍROVÉ MODELY A MODELY ZE ŠPEJLÍ 

 

3. 5.  – 26. 6. 2021, prostory TIC Litovel,  

PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-15 hod., vstupné dobrovolné 

 

Výstava papírových hradů a zámků nejen z Čech 

a Moravy paní Gabriely Chabičovské z Pňovic 

a modelů ze špejlí pana Josefa Mazánka z Červenky. 

 

 

DŘEVO, DŘÍVKO, DŘÍVEČKO 

  

8. 7. – 5. 9. 2021, prostory TIC Litovel, 

PO-NE 9-17 hod., vstupné dobrovolné  

 

Výstava přiblížila význam a využití dřeva v historii 

i současnosti člověka, tradiční řemesla spojená se dřevem                  

a také jeho úlohu v ekosystému. 

 

 

 

     ŠKOLA STARÝCH ČASŮ 

 

1. 10. – 27. 11. 2021, prostory TIC Litovel, 

PO-PÁ 8-17 hod., SO  9-15 hod., 

vstupné dobrovolné 

 

Výstava prezentující školu našich babiček                                       

a dědečků převážně z dob první republiky. Výstava 

byla původně plánovaná na jaro, ale byla přesunuta 

na   podzim 2021. 

 

VÝSTAVA ŘEZBÁŘE MIROSLAVA HAVLÍČKA 

 

1. 12. 2021 – 26. 2. 2022, prostory TIC  

PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-15 hod., 

vstupné dobrovolné 

 

Výstava vyřezávaných figurek, loutek a jiných děl 

řezbáře Miroslava Havlíčka z Březiny. 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA 2021 

 

2021 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN  
Čeští turisté 339 248 471 486 683 1277  
Zahraniční turisté 0 0 2 0 1 9  
Výstava 0 0 0 0 94 316  
Veřejný internet 0 0 0 0 1 10  
Celkem turistů - 
čeští + zahraniční  339 248 473 486 684 1286  

2021 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC CELKEM  

Čeští turisté 2435 2466 1629 1060 809 796 12699 

Zahraniční turisté 29 44 14 8 7 0 114 

Výstava 275 404 49 241 118 288 1785 

Veřejný internet 22 33 33 27 44 32 202 

Celkem turistů - 
čeští + zahraniční  2464 2510 1643 1068 816 796 12813 

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE 2021 

 

  
Dospělé 
vstupy  Částka   

Dětské 
vstupy  Částka    Celkem  

LEDEN 0                   - Kč  0                 - Kč                - Kč  

ÚNOR 0                   - Kč  0                 - Kč                - Kč  

BŘEZEN 0                   - Kč  0                 - Kč                - Kč  

DUBEN 0                   - Kč  0                 - Kč                - Kč  

KVĚTEN 9             360 Kč  3              60 Kč           420 Kč  

ČERVEN 71          2 840 Kč  84        1 680 Kč       4 520 Kč  

ČERVENEC 288       11 520 Kč  213        4 260 Kč     15 780 Kč  

SRPEN 335       13 400 Kč  200        4 000 Kč     17 400 Kč  

ZÁŘÍ 68          2 720 Kč  120        2 400 Kč       5 120 Kč  

ŘÍJEN 22             880 Kč  46            920 Kč       1 800 Kč  

LISTOPAD 7             280 Kč  7            140 Kč           420 Kč  

PROSINEC 3             120 Kč  4              80 Kč           200 Kč  

CELKEM 803       32 120 Kč  677      13 540 Kč     45 660 Kč  
 

Celkem neplatících: 787 (EHD, ZTS, ZTP, ZTP/P, ORC, děti do 5 let) 

Celkem věž v roce 2021 navštívilo 2267 osob. Vybrané vstupné z radniční věže bylo od 

května 2021 zahrnuto v příjmech TIC. Městský klub Litovel uhradil mzdy průvodců radniční 

věže ze svého rozpočtu. 
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ČINNOST MEIS LITOVEL  

V RÁMCI INFORMAČNÍ SÍTĚ  

EUROPE DIRECT V OLOMOUCKÉM KRAJI 

 

 

 

 

               
 

 

V roce 2021 byla ukončena činnost Městského evropského informačního střediska Litovel 

z důvodu nepřidělení grantu na provoz Europe Direct Olomouc pro další období. 

 

 

 

 
 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM   

PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH 

INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2021 

Na provoz TIC Litovel finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 20 000 Kč. 
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         SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA PROHLÍDEK A VÝLETŮ TIC 

 

1. PĚŠÍ VÝLET – 

JESKYNĚ PRŮCHODNICE 

V neděli 20. června 2021 pořádalo TIC kombinovaný 

výlet autobusem spojený s pěší vycházkou                            

z Ludmírova po Vojtěchov. Nenáročná 5km 

procházka Přírodní rezervací Průchodnice byla 

zakončena příjemným posezením v Hostinci                           

U Posledního Mohykána.  

 

 

 

 

 

 

2. PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM 

středa 14., 21. a 28. 7., 4. a 11. 8., začátek                                              

ve 13.30 hod. před TIC (budova Záložny) 

ZDARMA – 90 min. prohlídka městem, při které jsou 

k vidění nejvýznamnější památky města Litovel. 
 

3. VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ 

Komentované prohlídky radniční věže denně v 10, 11, 

13, 14, 15 a v 16 hod. 

 

 

4. CYKLOVÝLETY 

LITOVELSKÝM POMORAVÍM  
čtvrtek 15. a 22. 7., 12. a 26. 8.,                      

odjezd od TIC (budova Záložny)                             

v 16 hod. 

ZDARMA – cyklovýlety s průvodcem, 

nenáročné trasy v rozmezí 20 – 30 km. 

 

 

 

Speciální letní prohlídky a výlety 

finančně podpořil Olomoucký kraj 

v rámci dotačního programu Podpora 
zkvalitnění služeb TIC v Olomouckém kraji v roce 2021 - projekt „Služby TIC Litovel 

2021“. 
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2021 

 

a. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ 

 
Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních, společenských, 

komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které Městský klub zajišťoval buď jako 

spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.  

Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových činností. 

Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v roce 2021 z důvodu protiepidemiologických 

opatření nižší než obvykle. 

 

 

 

b. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE 

Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové 

Folklórní soubor Hanačka 

Prodejna MOZAIKA – Petr Hájíček 

Prodejna Rakola – Radek Kohoutek 

Kapela Cokoliv – Robert Anderle 

DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013) prevence kriminality 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc 
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5. PERSONÁLNÍ OBLAST 

a. ZAMĚSTNANCI MK 

Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků + ředitelka, což je značný radikální 

pokles z patnácti osob, které pracovaly v Městském klubu po jeho zřízení. 

 

Ředitelka 

1 asistentka 

1 propagační pracovnice 

1 provozní a organizační pracovnice 

1 technik – údržbář 

1 technik – osvětlovač a zvukař 

1 uklízečka a provozářka 

1 ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky 

1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek studenti zajišťující 

provoz o víkendech a o dovolené 

 

 

Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti: 

- zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny 

- poskytování kompletního kulturního servisu občanům 

- vyřizování grantů, dotací a sponzoringu 

- výroba plakátů a propagačních materiálů 

- propagace činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných: na plakátovacích plochách, 

v reklamních skříních, na webových stránkách, formou e-mailových zasílání a formou 

reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, Litovelské noviny, 

Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Akce 

zábava Olomouc, INFO Olomouc, Facebook a v kulturních rubrikách dalších periodik). 

Materiály se rozváží i do okolních obcí, podnikových, školských a jiných zařízení 

- součinnost s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj. 

- ediční činnost 

- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám 

- organizování kurzů 

- součinnost s dalšími kulturními subjekty města a regionu 

- zajištění komplexního provozu, údržby a úklidu budov a místností ve správě MK 

- zajišťování krátkodobých pronájmů sálů 

- technické zajištění pořádaných akcí 

- uzavírání objednávek, smluv 

- zajišťování ubytování a stravování pro účinkující 

- předprodej vstupenek 

- zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích 
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- zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem 

- bezpečnost práce 

- vedení pokladny a provozního účetnictví 

- inventarizace, vyřazování majetku, fakturace, rozpočty, mzdy a odvody, komplexní vedení 

podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 

- komplexní zajištění provozu informačního centra, včetně poradenského servisu, zajištění 

průvodcovské služby, prohlídek radniční věže, prodeje map, suvenýrů a regionálních 

výrobků, kopírovacích služeb, úschovny kol a zavazadel, tisku měsíčních a ročních přehledů 

regionálních akcí, výroby propagačních letáků, prodej jízdenek IDSOK aj. 

 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou kumulované 

funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového pracovníka, který 

je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale vykonává ředitelka 

MK. 

Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o provedení 

práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby, nutné ke 

kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. 

V rámci dodržování bezpečnosti práce proběhly revize a školení dle plánu.  

Za stávající období nebyl hlášen žádný pracovní úraz. 

 

 

 

6. HOSPODAŘENÍ 

Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku k 31. 12. 2021, podrobný 

přehled čerpání rozpočtu za rok 2021 a plánovaný rozpočet na rok 2022. 

Hospodaření naší organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je zájem 

veřejnosti o kulturní akce, které připravujeme. Další neznámou jsou tržby z doplňkové činnosti, 

které lze ovlivnit jen nepřímo. Je třeba si uvědomit, že se nám zatím daří a plánovaný rozpočet 

plníme i přes to, že se ceny kulturních pořadů, energií a provozní náklady neustále zvyšují                     

a přitom náš rozpočet zůstává již několik let téměř stejný a že je těžko předem odhadnutelná 

návštěvnost našich akcí. 

I přes těžký rok, ve kterém nám epidemie komplikovala život, a přes úsporná 

opatření, kdy nám byl původní provozní příspěvek 6 900 000 Kč snížen o 360 000 Kč 

určených na výměnu oken v Malém sále Záložny, se nám také letos podařilo rozpočet 

dodržet. 

 

Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2021, který celkově činil 

zisk po zdanění plus 309 764,52 Kč (viz rozpočet 2021). 
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a. GRANTY 

Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 - hygienických opatření a omezení 

počtu návštěvníků, se nemohly v červnu konat Hanácké Benátky. Proto jsme dotaci, kterou 

nám Olomoucký kraj v roce 2021 schválil, z důvodu nekonání akce odmítli.   

 

 

b. NADACE 

Nadace Český hudební fond poskytla MK na koncerty KPH v roce 2021:   18 000 Kč  

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:                              18 000 Kč 

 

 

 

c. DOTACE 

Příspěvek Olomouckého kraje na Služby TIC Litovel 2021:      20 000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:        20 000 Kč 

 

 

 

d. HLAVNÍ SPONZOŘI 

Z důvodu přísných protiepidemiologických opatření došlo ke zrušení Hanáckých Benátek 

v červnu 2021 a přesunutí plánovaného programu na rok 2022, proto nebyly uzavřeny žádné 

dohody o reklamě na Hanácké Benátky. Uskutečnil se pouze jeden z koncertů v Mladečských 

jeskyních podporovaný Ing. Ladislavem Vitoulem - Vápenkou Vitoul a to koncert v září 

v rámci KPH - Eliška Weissová a Ladislava Kaspříková (soprán a klavír), na který jsme dle 

dohody o reklamě získali 10 000 Kč. A v listopadu koncert ve varně Pivovaru Litovel, taktéž 

v rámci KPH Julie Svěcená a Ladislav Horák (housle a akordeon), jehož náklady na honorář 

byly společnosti  Pivovary CZ Group přefakturovány.  

 

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů:     10 000 Kč 

 a částka za přefakturaci nákladů koncertu v Pivovaru Litovel   31 250 Kč 

 

   Městský klub děkuje všem, kteří finančně přispěli na akce pořádané Městským 

klubem. 
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7. REKONSTRUKCE A INOVACE  

 

V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů Městského klubu: 

- opravy tiskárny v TIC a na MK 

- pravidelná údržba, revize a opravy výtahu u Velkého sálu Záložny 

- stropní podhledy v dolní herecké šatně s výměnou osvětlení 

- oprava havárie vodovodu ve dvoře MK Litovel – instalace nového potrubí z jedné části 

budovy do druhé 

- výměna dřevěného obložení pódia na Velkém sále Záložny 

- další drobné opravy 

 

 

Nákup dlouhodobého drobného majetku 

- tiskárna, scaner 

- elektrorozvaděč 

- notebook Asus pro promítání filmů v novém digitálním formátu 

- dřevěný betlém - 3 sochy postav Marie, Josef a jezulátko 

- přístřešek pro betlém  

- dřevěný plot k betlému vyrobený Technickými službami Litovel 

 

Majetek předaný zřizovatelem k hospodaření 

Od 1. 10. 2021 nám byla zřizovatelem předána k hospodaření Naučná stezka Litovel,                                    

tj. 15 informačních tabulí o historii města, umístěná po městě. 

 

Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky a zároveň 

přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 

 

 

8. VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

Pro zajištění technické způsobilosti objektu a jeho prostor je výhledově třeba mimo 

základní údržby počítat s: 

 

- výměnou zbytku oken Malém sále Záložny, kterou se kvůli nedostatku materiálu a navýšení 

cen materiálů nepovedlo zrealizovat do konce roku 2021  

- výměnou zbytku oken v budově MK  

- rekonstrukcí WC v přízemí budovy MK  

- opravou dvorního traktu včetně výměny oken a výměny dveří (hlavně u Fotoklubu) 
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- vymalováním Malého sálu Záložny (až po rekonstrukci elektrorozvodů) 

- výmalbou zbytku kluboven 

- inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny  

 

Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky a zároveň 

přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 

 

 

9. ZÁVĚR  

 

V roce 2021 Městský klub Litovel uspořádal 53 akcí, kterých se zúčastnilo 

cca 6 000 návštěvníků.  

Dále se kolektiv Městského klubu podílel částečnou organizací, technickým dozorem, 

úklidem a jinou přípravou na 22 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

Kvůli protiepidemickým opatřením, musela být bohužel spousta akcí opět zrušena 

nebo přeložena. 

 

Uskutečnit se podařilo: 7 divadelních představení, 8 koncertů, 7 koncertů KPH, 9 výstav ve 

Výstavní síni a prostorách TIC (+ 11 výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK), 6 pořadů 

pro děti z toho 3 filmové projekce, 1 kurz společenského tance (pro mládež), 1 kurz 

roztleskávaček, 7 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto a 3 koncerty při Folkovém 

Pomoraví, promítání 4 filmů v rámci Letního kina a 4 filmů pro dospělé na Velkém sále 

Záložny a 3 zábavní pořady. Turistické informační centrum uspořádalo mimo tradiční výstupy 

na radniční věž tyto akce: pěší výlet, 4 cyklovýlety Litovelským Pomoravím a 5 prohlídkových 

okruhů městem. 

 

 

V tomto roce v naší organizaci neproběhla žádná kontrola. 

 

 

Na závěr bych na tomto místě chtěla poděkovat našemu zřizovateli, kterým je Město 

Litovel. Děkuji také všem zaměstnancům, kteří i přes pandemii a stres s ní spojený, byli ochotni 

a připraveni lidem prostřednictvím kultury (byť značně omezené), předávat pozitivní náladu. 

Náš kolektiv je tu pro Vás.                                                    

Těšíme se na setkávání v lepších časech.  

 

 

 

Bc. Hana Neumanová, ředitelka 


