
Program celostátního setkání zástupců KPH 

LITOVEL 20. - 22. 5. 2022 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753 

 
 
 
Vážení přátelé – do třetice všeho dobrého – srdečně Vás všechny zveme  
do Olomouckého kraje – do Litovle, města na šesti ramenech řeky Moravy, kterému 
se proto přezdívá Hanácké Benátky. 
 
 
 
Předběžný program: 
 
 
Pátek 20. 5.                           
      
     příjezd účastníků 

14:00 – 16:00 hod.  registrace, ubytování, pokyny – Koncertní sál MK  
(náměstí Přemysla Otakara 753) 
 

            15:00 – 17:00 hod.     prezentace hudebních agentur - Koncertní sál MK 
     (náměstí Přemysla Otakara 753) 
 

            17:00 – 18:30 hod.        večeře v restauraci Záložna  
     (náměstí Přemysla Otakara 762, cca 50 m od budovy MK)   
          

  19:00 hod.               slavnostní zahájení setkání – Koncertní sál MK 
     (náměstí Přemysla Otakara 753) 
 

            19:15 hod.         koncert Klavírního tria České filharmonie  
(Jiří Vodička - housle, Martin Kasík - klavír, 
Václav Petr - violoncello) – Koncertní sál MK 
(náměstí Přemysla Otakara 753)  
  

21:00 hod.            společenské posezení a raut, k pohodě večera zahraje 
a zazpívá skupina STŘEMKOŠ – blues, šanson a tango 
– Malý sál Záložny 

 (náměstí Přemysla Otakara 762, cca 50 m od budovy MK) 
 
 
 
 
 
 



Sobota 21. 5.   
 

09:00 – 10:00 hod.       pracovní jednání s Radou KPH – Malý sál Záložny 
(náměstí Přemysla Otakara 753, cca 50 m od budovy MK)  
   

            10:00 – 11:00 hod.     návštěva Muzea harmonik v budově Záložny 
 

            11:00 – 12:00 hod.     oběd v restauraci Záložna 
 

            13:00 hod.             přistaven autobus na náměstí Přemysla Otakara  
 

            13:15 hod.      odjezd autobusem do Konice 
 

            14:00 hod.             prohlídka zámku 
 

            15:00 hod.             koncert na zámku  
Ilona Růčková - cembalo, Jan Růčka - zobcová flétna 

 

            16:00 hod.            koncert Anna Paulová – klarinet,  
     Daniel Wiesner- klavír 

mezi koncerty a po skončení drobné občerstvení 
 

           17:30 hod.              odjezd do Litovle 
 

18:00 hod.           prezentační místnost Pivovaru Litovel – raut – večeře 
zahraje Hanácká mozeka, návštěva pivovarnického 
muzea a oficiální ukončení setkání 
 

Neděle 22. 5.                       individuální program a odjezd účastníků domů 
 
 
 
Možnosti – prohlídka památek města Litovle, náměstí Přemysla Otakara II -  radnice, 
Langův dům, Svatojánský most – nejstarší most na Moravě, Gymnázium 
Jana Opletala, kostely - sv. Marka, sv. Jakuba a Filipa, Husův sbor, a kaple sv. Jiří, 
Muzeum Litovel – stálé expozice Litovelská řemesla první poloviny 20. Století, Gustav 
Frištenský, Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu. 
 
Pro ty, kteří přijedou auty, i něco málo z okolí – Mladečské a Javoříčské jeskyně, hrad 
Bouzov, zámek Čechy pod Kosířem – muzeum kočárů, park i filmová expozice 
Zdeňka a Jana Svěrákových, zámek Náměšť na Hané, Lovecko – lesnické muzeum Úsov, 
Loštice – muzeum olomouckých tvarůžků a CHKO Litovelské Pomoraví.       


