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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Motto: „Svět není dobrý bez kultury, člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom 

pohodlí tělesné, ale i duševní“ (Jan Werich) 

 

Rok 2013, pro někoho rok s nešťastnou 13 na konci, z hlediska fungování 

organizace Městského klubu Litovel však rok velmi úspěšný. Jde již o 21. výročí 

v historii této příspěvkové organizace. Tato výroční zpráva seznámí veřejnost 

s rozsahem hlavní i vedlejší činnosti, s personálním obsazením a s výsledkem 

hospodaření za uplynulý rok. Z mého hlediska kolektiv Městského klubu opět splnil 

očekávání většiny návštěvníků, kteří se k nám rádi vracejí. Kladné hodnocení 

regionálních médií je pro nás také dostatečně silnou motivací. I nadále máme zájem 

nabízet širokému diváckému spektru (od předškoláků po seniory) pořady různých 

žánrů a to jak komerčního, tak i nekomerčního zařazení. Hlavně ty druhé jsou 

samozřejmě většinou ekonomicky ztrátové, proto je na místě podotknout, že bez dotační 

politiky by byly nerealizovatelné a Litovel by byla o spoustu kulturních akcí ochuzená.  

Velký dík proto patří nejen našemu zřizovateli, kterým je Město Litovel, ale také 

sponzorům, Olomouckému kraji a nadacím, za výraznou podporu v uplynulém roce.  

Za kolektiv MK Litovel přeje mnoho příjemných kulturních zážitků  Bc. Hana Vogelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

e-mail: klub@mklitovel.cz 

web: www.mklitovel.cz  

odpovědná osoba: Bc. Hana Vogelová, ředitelka 

 

Zřizovatel 

 

Název: Město Litovel 

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

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Potužák, 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 

• provozuje turistické informační centrum a poskytuje veřejnosti informační služby (na 

základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013) 

 

 

 

 



 

 

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 - hotel Záložna  

• Malý sál - hotel Záložna 

• prostory TIC - hotel Záložna  

  

 

             

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2013 

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 
Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ                                                                      24. leden 2013 

 

 
 
Hra nizozemského autora Franka 

Houtappelse Na mělčině pojednává o dvou 

sestrách, jejich matce, tátově popelu 

a manželství s omezenou trvanlivostí. 

Hlavní hrdinka Ingrid, která je čerstvě 

ovdovělá matka dvou dcer:  Mia má 

pubertální děti, přebujelý pocit                     

zodpovědnosti, starost o mámu a nefunkční 

manželství, mladší Roos, bývalá školní   

kráska, děti nemá. Zato má přepychovou 

rezidenci v Bangkoku… a nefunkční 

manželství. Dámy doplňuje melouchař a 

bývalý spolužák dcer Walter, který by rád 

koupil jejich dům na břehu moře. Se všemi 

třemi se Ingrid na stará kolena vydává na 

misi pod heslem „budete šťastní, ať se vám 

to líbí, nebo ne“. Postava Ingrid se ocitá po 

smrti manžela v nečekaném prozření, že se 

v zaujatém plnění povinností manželky a 

matky minula se svou touhou po 

smysluplném naplnění života. Chce před 

takovou prohrou zastavit své dcery                       

a taková snaha samozřejmě                          

přinese řadu komediálních situací. 

 
Účinkují: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová 

 

 
Pierre Palmade, Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU                                          25. březen 2013 

 

 
 
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie 

o náhodném setkání dvou obyčejných žen 

vydávajících se na cestu za svobodou, 

dobrodružstvím a životem prožitým 

naplno. Claude je dámou v letech a od 

života už toho příliš nečeká. O poslední 

části své životní cesty však měla docela 

jinou představu – rozhodně ji nechtěla 

trávit v domově důchodců, kam ji nechal 

zavřít její starostlivý syn. Margot je o 

generaci mladší a větší část života má stále 

ještě před sebou. Také ona však považuje 

útěk za jediné smysluplné řešení svého 

rodinného stereotypu. A pak se tyto dvě 

poprvé setkávají – nejdřív jako 

konkurentky a následně jako spojenkyně 

na prapodivné cestě, která ze všeho nejvíc 

připomíná road-movie a jejímž cílem není 

někam dojet, ale spíš dostat se co 

nejrychleji pryč.  

Divadelní hra získala v roce 2009 ocenění 

za nejlepší inscenaci.  

Účinkují: Zlata Adamovská, Jana 

Štěpánková



 

 

 

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES                                                                      30. duben 2013 

 

 
 

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy 

spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka 

příběhu, žákyně druhé třídy základní 

devítileté školy Helenka Součková, nás 

zkoumavým i naivním pohledem 

osmiletého dítěte sugestivně provází 

tragikomickými roky husákovské 

normalizace, tak jak se na počátku 70. let 

promítala do světa dětí i dospělých. Na 

pozadí prostředí školy a divadla v jednom 

„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí 

sled komických příhod, trapných zážitků, 

drobných i větších neštěstí, které malá 

Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s 

bezprostředností svému věku vlastní 

hodnotí a komentuje. V hlavní roli Barbora 

Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za 

mimořádný ženský jevištní výkon za roli 

Helenky Součkové. 

 

Účinkují: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník 

 

 

 

Noel Coward: LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU                    6. listopadu 2013 

  

Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde 

k čertu, patří k nejúspěšnějším komediím 

Noela Cowarda. Dvojice bývalých  

 

manželů se po letech setkává v drahém 

francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit 

líbánky se svými novými a mladšími 

partnery.  

Následuje to, co by oba bývalé manžele 

Elyota a Amandu ani ve snu nenapadlo: 

opět se do sebe zamilují. Napětí mezi 

čtveřicí roste. Nakonec před svými novými 

partnery Sybilou a Victorem utečou do 

Amandina bytu v Paříži. Oba dva spolu 

však nepřestanou bojovat.

Účinkují: Ivana Jirešová alternuje Klára Issová, Jiří Langmajer, Jan Teplý ml. alternuje 

Michal Slaný, Kristýna Frejová alternuje Jitka Čvančarová nebo Martina Preissová – 

Válková 

 



 

 

 

Robert Thomas: MANDARINKOVÁ IZBA                                                10. prosinec 2013 

 

 

Komedie plná francouzského espritu                      

a šarmu vypráví příběh lidí ve vtipných,                                                                                                                                                                                                                                               

krátkých jednoaktovkách s překvapivým, 

někdy přímo detektivním závěrem. Čtyři 

herci se v nich převtělují do více postav a 

osudů. Všechny příběhy se odehrávají 

v malém pařížském hotelu, který má 

záhadný pokoj nazvaný „Mandarinkový“       

a i ten má svůj vlastní příběh.  

 

Účinkují: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková 

 

Mimo abonentního předplatného se nám opět podařilo pozvat DIVADLO JÁRY CIMRMANA, 

které již tradičně vyprodalo Velký sál Záložny, včetně přístavků i balkonu. 

Hra HOSPODA NA MÝTINCE autorů Smoljaka a Svěráka se odehrála 5. března 2013 a u diváků 

sklidila velký aplaus. 

 

 

 

V sezoně 2012/2013 si zakoupilo abonentku 202 lidí. Na osmou divadelní sezónu 

2013/2014 si abonentku zakoupilo 195 osob. 

  

Tato divadelní sezóna nám přinesla kromě již tradičně vyprodaných „Cimrmanů“ 

výjimečné výkony jak mužů (Miroslav Vladyka, Jiří Langmajer, Maroš Kramár aj.), tak žen 

(Iva Janžurová, Barbora Munzarová, Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Jana 

Štěpánková, Barbora Hrzánová, Ivana Jirešová aj.). Vyzdvihla bych výkon Barbory Hrzánové 

ve vyprodaném představení „Hrdý Budžes“, herecký koncert matky a dcery, kterými jsou i ve 

skutečnosti – Ivy Janžurové a Sabiny Remundové ve hře „Na mělčině“ a improvizaci 

protagonistů hry ,,Mandarinková izba“, kterou mohli diváci vidět v jazyce našich letitých 

sousedů, ve slovenštině.



 

 

KONCERTY 

 
KONCERT IVY KEVEŠOVÉ 
 úterý 22. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné v předpr. 100 Kč, na místě 120 Kč 

chanson a jazz v podání Ivy Kevešové – zpěv, Miloše Pohla – bicí, Jakuba Vladimíra Knápka – piano 

a Jakuba Knápka – kontrabas 

 

MUZICA POETICA 

úterý 29. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předpr. 80 Kč, na místě 130 Kč                  

dvojkoncert folkových interpretů: Hany Kopřivové a hudební skupiny Café Industrial 

večer plný hudby provoněný čajem a svíčkami 

 

KRISTÍNA s kapelou  

čtvrtek 21. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předpr. 180 Kč, na místě 230 Kč 

koncert úspěšné slovenské zpěvačky, zazní největší hity Horehronie, V Sieti Ta Mam, Pri Oltári, 

Jablčko, …  

 

MICHAL HORÁČEK: BÁSNĚ, PÍSNĚ, ETC. 

pondělí 11. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předp. 180 Kč, na místě 230 Kč 

díla z projektu Český kalendář a díla vzešlá ze spolupráce s Petrem Hapkou 

pořadem provází Michal Horáček, vystoupí zpěvačka Lenka Nová a Lucie Šoralová v alternaci Naďa 

Válová a zpěváci František Segrado a Ondřej Ruml 

 

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 

sobota 20. 4., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: 80 Kč 

kantáta Otvírání studánek od B. Martinů v podání: zpěv - SPS Senzakord, přednes -  Alfred Strejček 

a hudební doprovod - komorní soubor ZUŠ Uničov  

 

FRANTIŠEK A JAN NEDVĚDOVI s kapelou TIE BREAK                   

pátek 26. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v před. od 250 Kč, na místě +50 Kč 

dvojkoncert legend folkové a trampské scény, zazní písně z nového alba „Souhvězdí jisker“  

i staré známé písně 

 

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 

pátek 17. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předpr. 120 Kč, na místě 170 Kč 

world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou, akustická hudba kapely je směsicí rocku, 

etnické hudby a jazzu 

 

ČESKÉ A SVĚTOVÉ ŠANSONY V PODÁNÍ MARTY BALEJOVÉ 

14.6., Mladečské jeskyně, 17 hod. 

koncert pro hosty sponzora Ladislava Vitoula 

Martina Balejová – zpěv, Radim Linhart – piano 

KONCERT IVY KEVEŠOVÉ 

úterý 24. 9., Malý sál Záložny v Litovli, 18:30 hod.  

chanson a jazz v podání Ivy Kevešové s novou kapelou 

 

 

NEŘEŽ & KATKA KOŠČOVÁ 

čtvrtek 10. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v před. 120 Kč, na místě 150 Kč 

„Vlakem na Kolín“, turné folkové skupiny Neřež a Katky Koščové 

největší hity skupiny Nerez a Zuzany Navarové 



 

 

 

PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ 

úterý 29. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 18:00 hod., vstupné dobrovolné 

koncert k výročí ČR, vystoupí Jitka Šuranská, udělování ocenění „Osobnost Litovle“ 

 

ŠKWOR 

pátek 22. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: předpr. 200 Kč, na místě 250 Kč 

koncert české rockové kapely, tour k novému CD SLIBY & LŽI 

 

KONCERT TÓNŮ A BAREV 

28. 11., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné: 120 Kč 

vzájemná hudební a výtvarná improvizace klavírního virtuosa Jiřího Pazoura a výtvarnice Olgy 

Volfové, improvizace i na témata z publika 

odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17:15 hod. (jízdenka v ceně) 

generální sponzor: VÁPENKA VITOUL, s. r. o. 

 

NEZMARNÉ VÁNOCE – VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT   

neděle 8. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 18 hod., vstupné: před. 180 Kč, na místě 220 Kč 

účinkuje pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové, hudební skupina NEZMAŘI 

a symfonický orchestr ZUŠ z Uničova 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  

neděle 15. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15 hod., vstupné: v před. 60 Kč, na místě 100 Kč 

Mše J. J. Ryby v podání PALOKANTIRAKA  

(pěvecký sbor PALORA pod vedením Marcely Barvířové, KANTIKA pod vedením Ireny Blektové 

a všech, kteří se zapojili do projektu „Rybovka pro Litovel“) 

 

 

 

Ve spolupráci: 

 

KLAVÍRNÍ KONCERT ZUŠ Litovel 

21. 2. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

OKRESNÍ KONCERT ZUŠ Litovel 

20. 3. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

ROCKOVÉ VELIKONOCE V LITOVLI  

sobota 30. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: v předpr. 140 Kč, na místě 190 Kč 

vystoupí: Aleš Brichta Band, Venefica a Metallica revival Litovel 

pořadatel: občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 

 

JARNÍ KONCERT ZUŠ Litovel 

11. 4. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Litovel 

25. 4. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 



 

 

ROCK
3
 

sobota 27. 4., Záložna Litovel 

účinkují: Venefica, Rattle Bucket, No Distance Paradise 

rockový koncert, pořadatel: Radek Dolinský      

 

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Litovel 

2. 5. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT ZUŠ Litovel 

4. 6. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT DPS MLÁDÍ 

14. 6. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: RS při ZŠ Vítězná 

 

 

KONCERT PRO BICÍ ZUŠ Litovel 

25. 6. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT ZUŠ Litovel 

10. 9. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

RECITÁL LENKY SCHÖNOVÉ A JEJICH HOSTŮ 

úterý 10. 9., Koncertní sál MK Litovel, od 19 hod.  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

VYSTOUPENÍ KOLEDNÍKŮ V KAPLI SV. JIŘÍ 

neděle 6. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 16 hod., vstupné dobrovolné 

Koledníci, pěvecký kroužek při Husově sboru v Litovli pro vás připravil hudebně-literární pořad 

"Vzdávejme Pánu chválení" 

pořadatel: Husův sbor Litovel  

 

PODZIMNÍ KONCERT A VÝSTAVA ZUŠ Litovel 

23. 10. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

ADVENTNÍ KONCERT A VÝSTAVA ZUŠ Litovel 

3. 12. 2013, Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

 

Koncerty letošního roku byly opět multižánrové a hlavně určené různým věkovým 

skupinám. Prostor jsme dali nejen profesionálním umělcům, ale také amatérským nebo 

začínajícím kapelám či sborům.  

Mladí nejvíce ocenili koncert slovenské zpěvačky Kristíny a rockové kapely Škwor, 

senioři dvojkoncert legend folkové a trampské scény bratrů Nedvědů, mimochodem jeden 

z posledních společných koncertů (v červnu 2013 oznámil Jan Nedvěd ukončení koncertní 



 

 

činnosti). Všechny generace pak zaujalo vystoupení Tomáše Kočka, skupiny Neřež s hity 

Zuzany Navarové a také nový zajímavý projekt Michala Horáčka a Petra Hapky. Vysoká 

návštěvnost byla také u pořadů v netradičních prostorách (Koncert tónů a barev s klavírní a 

výtvarnou improvizací v Mladečských jeskyních nebo Česká mše vánoční v kostele sv. Marka).  

Některé akce se již stávají tradicí, jako třeba vánoční koncert smíšeného sboru Senzakord. 

Letos společně se symfonickým orchestrem ZUŠ Uničov a folkovou kapelou Nezmaři, 

uskutečnili nebývalý koncert s téměř stovkou účinkujících. Jsem ráda, že se také další místní 

sbory (Palora a Kantika) po loňském úspěchu a nácviku společně s dobrovolníky z řad 

veřejnosti opět daly dohromady a secvičily Českou mši vánoční od J. J. Ryby. Úspěch a hlavně 

vyprodaný kostel sv. Marka je přesvědčil o zavedení tradice. K výročí republiky se opět konal 

Podzimní koncert v kapli sv. Jiří. U této příležitosti proběhlo také slavnostní udělování ocenění 

„Osobnost Litovle“. Oceněni byli: 

Mgr. Božena Halvová – ocenění za celoživotní práci v oblasti školství, výchovy a vzdělávání dětí a 

mládeže, zejména v oblasti hudební výchovy, a za založení pěveckého souboru Mládí. 

Lubomír Šik – ocenění za dlouholetou práci kronikáře města, osvětu místní historie a publikační 

činnost v oblasti historie města.  

Milan Beňa – ocenění za práci v oblasti sportu a tělesné výchovy a za dlouholetou činnost v oddíle 

házené.  

Miroslav Pinkava – ocenění za dlouholetou práci v oblasti dokumentaristiky a fotografie Litovelska.  

PhDr. Josef Hubáček – ocenění za založení a vedení Seniorklubu a práci kronikáře. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získané mimorozpočtové prostředky na koncerty v roce 2013:  

sponzor Vápenka Vitoul, s.r.o. – 16.000,- Kč na Koncert tónů a barev v Mladečských jeskyních                

28. 11. 2013. 

 



 

 

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

 
únor:   

JAN MRÁČEK – housle, LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír 

úterý 5. února 2013 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

 

duben: 

KATEŘINA ŠMÍDOVÁ KALVACHOVÁ – soprán, PAVEL ŠVINGR – bas 

a MIROSLAV SEKERA - klavír 
pondělí 22. 4. 2013 v 19:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč 

 

květen: 

KORNGOLD QUARTET 
Kristina Hrubá Czajkowská – housle, Václav Zajíc – housle, Klára Hegnerová – viola,                                  

David Hrubý - violenocello 

úterý 14. 5. 2013 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 

 

září: 

DANA MIMROVÁ – flétna, MIROSLAV VILÍMEC – housle, JAN PETR - klavír 

sobota 28. 9. 2013 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 
 

říjen: 

KRISTINA FIALOVÁ – viola, PATRICK VACIK -  kytara 
pátek 18. 10. 2013 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

 

listopad: 

EPOQUE QUARTET A IRVIN VENYŠ 
David Pokorný – housle, Vladimír Klánský – housle, Vladimír Kroupa – viola,                                                   

Vít Petrášek – violoncello a Irvin Venyš – klarinet 

oslava 120. výročí založení Pivovaru Litovel 

čtvrtek 14. 11. 2013 v 19:00 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné: 120 Kč 

 

 

Abonentky si v roce 2012/2013 pořídilo 20 osob v sezoně 2013/2014 16 předplatitelů. 

 

 Společně s Kruhem přátel hudby v čele s Ing. Helenou Najmanovou jsme připravili 

tradiční cyklus koncertů klasické hudby s vysokou úrovní. I když se snažíme zachovat na tyto 

koncerty nízké vstupné, návštěvnost není vysoká. Přesto si myslím, že i tento druh hudby ke 

kultuře patří. 

 

Ovace a také největší návštěvnost sklidil listopadový koncert ve varně Pivovaru Litovel.  

 

Kvůli finanční ztrátovosti se snažíme získat dotace z různých zdrojů. 

Celková částka získaná z nadací a sponzorských darů v  r. 2013 dosáhla částky                          

51.445 Kč a na koncerty roku 2014 - 15 000Kč 



 

 

Nadace Český hudební fond poskytla 13.000 Kč v roce 2012 (na koncerty sezony KPH 2012/2013, 

které se uskutečnily v roce 2013) a 12 000 Kč v roce 2013 na koncerty sezony 

KPH 2013/2014, které se uskuteční v roce 2014. 

Nadace Bohuslava Martinů podpořila částkou 3.000 Kč koncert Otvírání studánek 20. 4. 2013, dále 

jsme obdrželi částku 3.000 Kč na koncert KPH Trio Martinů, který se 

uskuteční 14. 1. 2014 

Pivovar Litovel a. s. poskytl částku 33.445 Kč na koncert KPH - Epoque quartet a Irvin Venyš 

(klarinet) uspořádaný k 120. výročí založení Pivovaru Litovel 14. 11. 2013                  

ve varně Pivovaru Litovel. 

Nadace Leoše Janáčka podpořila částkou 2.000 Kč koncert KPH 22. 4. 2013 v Mladečských 

jeskyních - Kateřina Šmídová Kalvachová (soprán), Pavel Švingr (bas), 

Miroslav Sekera (klavír). 

 

 

 

 

VÝSTAVY 

 

 
leden: ÚPLNĚ JINÝ PŘÍBĚH 

výstava mladých výtvarníků KVV PdF UP Olomouc 

Vernisáž: 9. 1. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 31. 1. 

 

únor: JEN SE DÍVÁM …  

fotovýstava Jany Bednářové       

Vernisáž: 6. 2. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 28. 2.  

 

březen: MIKOLOW 

výstava obrazů 

Vernisáž: 6. 3. v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 21. 3. 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

ve spolupráci s DDM Litovel  

Výstava bude zpřístupněna od 25. 3. – 30. 3. 2013, Koncertní sál MK 

 Po – Pá 8 - 17 hod.,  So 9 – 13 hod. 

 

duben: JAN HUBÁČEK  

výstava obrazů  

Vernisáž: 10. 4. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 30. 4. 

 

červen: OHLÉDNUTÍ 

fotovýstava Miroslava Pinkavy k životnímu jubileu 

Vernisáž:5. 6. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 29. 6. 

 

8. červen: výstava v rámci Hanáckých Benátek 

FOTOVÝSTAVA NA ŠŇŮRÁCH – venkovní výstava Fotoklubu Litovel 

RETRO VÝSTAVA PLAKÁTŮ MĚSTSKÉHO KLUBU - v budově MK 



 

 

 

červen: BRÁNA NADĚJE 

fotovýstava Jindřicha Štreita, hudební doprovod Jan Žamboch 

Vernisáž:26. 6. 2013 v 17 hod. v kapli sv. Jiří v Litovli, výstava bude zpřístupněna do 30. 8. 

 

září: JINDŘICH BUXBAUM  

fotovýstava, hudební doprovod Střemkoš 

Vernisáž: 4. 9. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 27. 9. 

 

říjen: PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH  

výstava výtvarných prací  

Vernisáž: 2. 10. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 31. 10. 

 

listopad: MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

fotovýstava Jana Nováka 

Vernisáž: 6. 11. 2013 v 17 hod., výstava bude zpřístupněna do 29. 11. 

 

prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK                                                   

Výstava bude zpřístupněna od 9. – 17. 12. 2013 (Koncertní sál MK)                   

Po – Pá 8 - 17 hod.,  So, Ne 9 – 13 hod. 

 

SPOLEČNÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIER 

Výstava bude zpřístupněna od 9. – 17. 12. 2013 (Výstavní síň)          

Po – Pá 8 - 17 hod.,  So, Ne 9 – 13 hod.        

 

 

 

 

Ve výstavní síni MK se vystřídaly během roku 2013 fotografie, obrazy, keramika, sochy, 

dřevěné plastiky a reliéfy, šperky, ale i vánoční dekorace.  

Tradičně byla Litovel také zastávkou prestižní putovní výstavy výtvarníků EU 

„Mikolowské nálady“. Vernisáže se zúčastnila delegace z polského družebního města Mikolow                              

a města Klimkovice. O hudební doprovod se postarala výborná Iva Kevešová st. za kytarového 

doprovodu Michala Schmalze, s repertoárem kapely Střemkoš, ale také s chansony Hany 

Hegerové.   

Vyzdvihla bych také výstavu profesionálního a úspěšného fotografa Doc. Jindřicha 

Štreita v netradičních prostorách kaple sv. Jiří (o hudební doprovod se postaral výborný 

písničkář Jan Žamboch) a také autorskou fotovýstavu Miroslava Pinkavy, dlouholetého člena 

fotoklubu (na vernisáži mu na klavír a saxofon zahrály jeho vnučky). Autor u příležitosti             

70-tých narozenin nazval tuto výstavu symbolicky - „Ohlédnutí“ za svou 50 letou tvorbou. Obě 

vernisáže vzbudily velký zájem veřejnosti i médií a účast na nich byla nadstandartní. 

Na některých vernisážích se o hudební doprovod postaraly děti ze ZUŠ Litovel.  

 

 

 

 



 

 

POŘADY PRO DĚTI 

 
 

PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A I. ST. ZŠ – LITOVEL 2013 

 

29. ledna 2013 v 10 hod. ZPÍVEJ - ČARUJ – DOVÁDĚJ 

 

 

 

Jiří Helekal je oblíbený populární zpěvák a 

hudební skladatel, dlouholetý člen divadla 

SEMAFOR.                                                       

Autor mnoha písní pro děti i dospělé.  

Jan Susa je naopak autor mnoha úspěšných 

pořadů pro děti, dětských knížek, textů písní, 

legrační moderátor a kouzelník, známý                      

z pořadů Štěpánky Haničincové, Josefa Pehra 

a Miloše Nesvadby. 

Tato dvojice dnes přichází s dynamickým, 

hudebně zábavným pořadem, ve kterém se 

diváci hlavně smějí,  

pro radost si zpívají, spoluvytvářejí kouzla, 

účinkují na jevišti,  vytváří velký pěvecký 

sbor, živě reagují a začarují celý svět,                            

aby byl veselejší. 

Zábavná hudební show je určena dětem                     

od 4 do 10 let. 

 

 

21. března 2013 v 10 hod. POHÁDKA O HÉRAKLOVI 

 

Po úspěšném představení O pračlovíčkovi 

přichází Divadlo Tramtárie s novým neméně 

skvěle zpracovaným představením a to  

tentokráte s Pohádkou o Héraklovi. Obě již 

zmíněná představení mají u diváků takový 

úspěch, že s nimi soubor vystoupil pro děti 

dokonce v belgickém Bruselu.                                                                        

Ačkoliv se podle názvu může zdát, že jde o 

pohádku spíše pro větší děti, nedejte se zmýlit. 

Hérakles je pro děti od tří let                                             

a bavit se budou úplně všichni.                                                                  

Protože taková Antika, to bylo opravdu něco!                

Byl to dávný svět, kde byli hrdinové opravdu 

hrdinští, krasavice opravdu krásné a příšery 

opravdu příšerné... Ale s láskou a přátelstvím 

tady byly úplně stejné potíže jako dnes u nás.  

 

 



 

 

24. května 2013 v 10 hod. KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT 

 

Minimuzikál na motivy klasické                 

známé pohádky "O neposlušných kůzlatech". 

Ta se stala základem pro nové zpracování, ve  

 

kterém nechybí laskavý humor a řada pěkných 

písniček. 

 

Maminka koza musí odejít do města na nákup. 

Nabádá svá malá kůzlata, aby se měla na 

pozoru před vlkem a neotevřela mu dveře. Po 

jejím odchodu se však vlk snaží v různých 

převlecích do domku dostat. Zda se nechají 

kůzlata oklamat jeho lstmi nebo ne, to už vám 

budou vyprávět herci a jejich loutky. 

 

Inscenace je určena dětem od tří let. 

  

 

 

18. října 2013 v 10 hod. RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je 

rybníček Brčálník. Na první pohled vám může 

připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý 

zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. 

Bydlí tam totiž Rákosníček, roztomilý zelený 

skřítek sršící nápady.  

Vyrazte s námi do říše, plné hravosti, humoru 

a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem. 

DIVADLO SCÉNA Zlín se snaží přiblížit 

dětem divadlo. Přináší dětskému divákovi 

kvalitní, profesionální “divadlo” a tak 

vychovává k větší otevřenosti.  

 

 



 

 

7. listopadu 2013 v 10 hod. O MEDVĚDU ONDŘEJOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní společnost Julie Jurištové přichází 

tentokráte s pohádkou O medvědu Ondřejovi.  

Na zámku v jednom království chtějí vdát 

princeznu Zlatavu za urozeného nápadníka,  

 

 

protože království nemá krále. Princezna se ale 

vdávat nechce a tak se vydá pro radu k babce 

kořenářce. Cestou potká hajného Ondřeje, 

který se jí zalíbí a on její lásku opětuje. 

Královna nechá vyhlásit, že ten, kdo princeznu 

najde v tajné komnatě ve věži, se stane králem. 

Loupežníci Hrombambul a Strašbuján, kteří v 

království řádí, se převléknou za prince a 

ucházejí se o princezninu ruku. Ondřejovi 

babka kořenářka poradí, aby se převlékl za 

medvěda a šel také do zámku hledat princeznu. 

Všichni po princezně marně pátrají. Ale jediný 

Ondřej v přestrojení za medvěda najde cestu k 

princezně a k jejímu srdci.  

 

 

12. prosince 2013 v 10 hod. TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE aneb Půjdem spolu do Betléma 

 

Divadlo Pohádka z Prahy přináší vyprávění 

pod vánoční stromeček, které je složené ze 

dvou pohádek čerpajících z motivů klasických 

pohádkových námětů a vánočního příběhu 

Půjdem spolu do Betléma“ s celou řadou 

koled. 

Nejprve přijde na řadu pohádka O chytré 

princezně, která vypráví o tovaryši, co se upsal 

čertu, aby se mohl ucházet o princeznu. 

Tovaryš sice dostal to, co si přál, ale čas ubíhal 

příliš rychle a přišla chvíle, kdy si ho čert chtěl 

odnést do pekla. A jak by to dopadne, to 

uvidíte. 

 

Druhá pohádka Kterak líná Karolína ke štěstí 

přišla, ukáže dětem, že i přes to, jak byla 

Karolína nesmírně líná, tak dokázala, že při 

troše dobré vůle jde všechno.



 

 

PŘEDSTAVENÍ PRO II. ST. ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY – LITOVEL 2013 

 

10. dubna 2013 v 8:15 hod. Josef Klíma - ZLOČIN KOLEM NÁS 

 

 

 

Přednáška spojená s besedou o kriminalitě 

mládeže, která vychází ze skutečných 

případů, které Josef Klíma natáčel pro 

pořad „NA VLASTNÍ OČI"                               

A „SOUKROMÁ DRAMATA“.                             

Pořad je specielně zaměřen na mezní 

situace, v nichž se chlapci a dívky mohou 

stát z nedostatku zkušeností jak pachateli, 

tak i obětmi trestné činnosti. 

Setkání s dospělými diváky je založeno na 

vyprávění o životě reportéra, o cestách do 

Asie i Ameriky, o meditacích v 

budhistickém klášteře i o feminismu, jak 

ho autor zažil na vlastní oči i o jeho 

osobním setkání se známými kriminálními 

postavami. Diváci mají možnost Josefa 

Klímu poznat nejen jako známého 

redaktora, ale také jako autora i interpreta 

vlastních písniček. 

 
 

20. listopadu 2013 v 8:15 hod. !VIVA MEXICO! – Yucatan, Baja California a tacos 

 

 

V novém pásmu cestovatelů Miloše            

a Kateřiny Motani navštívíme mayské 

pyramidy, pronikneme do mayské, aztécké 

a olmécké kultury, jejich záhad, tajů                     

a rituálních obřadů. Strávíme několik dní 

mezi indiány, podíváme se do hlavního 

indiánského města San Cristobal a do 

osady La Antiqua, kde přistál poprvé 

španělský dobyvatel Cortéz. Uvidíme ruiny 

jeho domu, první křesťanský kostel, první 

radnici. Dotkneme se historie osídlování 

Španěly. A navštívíme i několik 

koloniálních měst hýřících všemi barvami, 

kde večer zní mexická hudba.  

Zúčastníme se různých mexických 

slavností, na kterých tanečnice v 

nádherných bohatých šatech polahodí 

našemu zraku, a ochutnáme mexickou 

kuchyni, ve které nikdy nechybí chilli, 

limetka, tacos a tequila. Uvidíme pravou 

džungli a pronikneme také do 

podmořského světa. Pocítíme, jaké to je, 

když těsně kolem nás v moři proplouvají 

největší ryby na světě, velrybí žraloci. 



 

   

Několik dní budeme trávit v cenotách, 

jeskynních jezírkách a podzemních řekách, 

kterými je Yucatan přímo posetý. Uvidíme 

tajemný sluneční kámen. Budeme šlapat po 

pyramidách, o kterých svět doposud netuší, 

kdo je vlastně postavil, a zjistíme, co se 

stalo 21. 12. 2012 přímo u mayských 

pyramid v Palenque, když skončil mayský 

kalendář. 

 

18. dubna 2013 v 10 hod. Audience, Vernisáž…dvě aktovky od Václava Havla 

Tragikomické jednoaktovky disidentského spisovatele, téma slovní manipulace, lidského 

odcizení, dějové smyčky 

 

POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH   

neděle 17. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné: v předpr. 40 Kč, na místě 90 Kč 

nedělní pohádka pro celou rodinu 

 

FERDA MRAVENEC 

neděle 13. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 16:30 hod., vstupné: před. 50 Kč, na místě 100 Kč, 

děti do 3 let zdarma 

nedělní divadelní pohádka pro malé i velké, plná dobrodružství slavného hrdiny s 

puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory  
 

MRAZÍK – divadlo pod širým nebem 

čtvrtek 12. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, v 16 hod., volný vstup 

divadelní představení pro celou rodinu na motivy stejnojmenné pohádky 

Ivan, Nastěnka, Marfuša, Mrazík a ostatní známé postavy pobaví každého diváka 

 

ve spolupráci: 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  
9. 3. 2013, Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  CK BAVI a ODS 

 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ  

9. 5. 2013 

- 2 představení 

pořadatel: SECY MUSICall Nymburk 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŽÁKY I. St. 

19. 6. 2013 

pořadatel: RS při ZŠ Jungmannova 

 

VÁNOČNÍ DĚTSKÁ DISKOTÉKA 
14. 12. 2013, Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  DDM Litovel 



 

   

Pro děti ze škol i školek se snažíme vybírat jak pořady hudební, loutkové a 

pohádkové, tak i naučné a výchovné. 

Osvědčily se také pohádkové neděle pro nejmenší děti a návštěvnost se rok od 

roku zvyšuje. Letos zaujalo především nádhernou scénou a barevnými kostýmy 

představení Ferda mravenec dle předlohy známého pohádkového příběhu. 

Největší úspěch mělo však v předvánoční době divadlo pod širým nebem – 

Mrazík. Herci podali výjimečný výkon, navzdory mrazivému počasí zvládli rychlé 

převleky i měnit scénu. Kostýmy opět nádherné, tak jak je známe i z ruské filmové 

pohádky.  

Pro děti z II. stupně ZŠ byl jistě přínosný pořad Josefa Klímy o kriminalitě 

mládeže. Zaujala také diashow manželů Motani. 

 

 

 

KURZY, WORKSHOPY, BESEDY, AUTOGRAMIÁDY 

KURZ TVOŘENÍ  

úterý 5. 2., budova MK Litovel - klubovna č. 3, od 17 hod., cena kurzu: 90 Kč 

valentýnské tvoření pod vedením Hanky Slané 

 

KURZ TVOŘENÍ  

úterý 12. 3., budova MK Litovel - klubovna č. 3, od 17 hod., cena kurzu: 120 Kč 

zdobení ubrouskovou technikou pod vedením Hanky Slané 

 

KURZ TVOŘENÍ  

středa 17. 4., budova MK Litovel - klubovna č. 3, od 17 hod., cena kurzu: 100 Kč 

šití látkové květinky „KANZASHI“ pod vedením Hanky Slané 

 

TANEČNÍ KURZ PRO NÁCTILETÉ - ZAČÁTEČNÍCI 

- opět plně obsazen 

- kurz probíhal od 6. 9. - 16. 11. = 11 lekcí a účastnilo se ho 69 osob 

- Velký sál 

 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI 

- zájem o taneční lekce pro dospělé pokračuje 

- kurz probíhal od 6. 9. - 8. 11. = 9 lekcí a účastnilo se ho 22 párů 

- Velký sál 

 

 

KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ 

každé pondělí od 23. 9. – 18. 11., 17:30 – 18:30 hod., kurzovné za 8 lekcí 640 Kč 

výuka orientálních tanců pod vedením paní Jany Rosskohlové alias Leilah Rana 

25 účastnic 



 

   

 

NA VLASTNÍ UŠI                   

úterý 9. 4., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč 

Josef Klíma vypráví o životě reportéra, o cestách do Asie i Ameriky, o meditacích v 

buddhistickém klášteře a o osobním setkání se známými kriminálními postavami 

 

SETKÁNÍ A BESEDA S PANÍ CHOLINSKOU 

čtvrtek 7. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné dobrovolné 

rozloučení s tvorbou spisovatelky Jarmily Cholinské 

přednes ukázek ze sbírek, výstavka ilustrací a fotografií z knih, koutek „šlendriánství“ 

hudební doprovod kapela Střemkoš 

 

VIVA MEXICO - Yucatan, Baja California a tacos  

středa 20. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč 

diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani 

krásy Mexika na fotografiích a videích s poutavým komentářem 

 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 

sobota 30. 11., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné: 60 Kč 

- tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olomouce 

- v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze zakoupit na místě 

 

 

 

CELOROČNĚ 

 

CARAMBA I. 

- kurz latinskoamerických tanců do 15 let 

 

CARAMBA II. 

- kurz latinskoamerických tanců pro starší 15 let 

 

Celkem  Carambu navštěvuje 26 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ROZTLESKÁVAČKY 

 

- GOLDEN BEES – starší žákyně 

- TEENY TANY – mladší žákyně 

- MINI TEENY TANY – předškolní děti 

 

- GOLDEN BEES – 31 osob 

- TEENY TANY – 27 osob 

- MINI TEENY TANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litovelské roztleskávačky Golden Bees v roce 2012-2013 navštěvovalo 43 dívek. 

Byly rozděleny do třech věkových skupin. 

1.    Skupina nejmenších dívek ve věku od 3 do 6 let se zúčastnila vystoupení na dětských 

karnevalech, Litovelských slavnostech, Hanáckých Benátkách a příležitostných akcí. 

2.    Skupina středních dívek Golden Bees Ladies ve věku od 7 do 10 let se zúčastnila 

vystoupení na plesech v Litovli a blízkém okolí, soutěže mažoretek a roztleskávaček 

v Ostravě/ 4. místo/, soutěže O litovelský pohárek / 3.místo/,vystoupení na 

Litovelských slavnostech, Hanáckých Benátkách a společně s nejstarší skupinou 

vystoupila na silácké soutěži G. Frištenského. 

3.    Skupina nejstarších dívek Golden Bees  ve věku od 11 do 17 let vystoupila na plesech 

v Litovli a blízkém okolí, na zasedání klubu senioru, zúčastnila se soutěže v Ostravě / 

4. místo/, soutěže O litovelský pohárek / 3. místo a v miniformaci 2. místo/.  

Všechny skupiny se těší na zahájení nového školního roku, kde vystoupí s novými 

skladbami a doufají, že se jim opět dobře povede i na soutěžích. 

  

                  Vedoucí Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová    

 



 

   

Ve spolupráci: 

 

 

BESEDA SENIOŘI V DOPRAVĚ, PREZENTACE ODBORU SOCIÁLNÍHO MěÚ 

13. 2., Malý sál Záložny 

s Mgr. Pavlem Procházkou, 38 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

BESEDA O MYSLIVOSTI 

27. 2., Malý sál Záložny 

s MVDr. Vojtěchem Grézlem a RNDr. Jiřím Zbořilem, 42 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

PREZENTACE MODELU SOCHY G. FRIŠTENSKÉHO 

pondělí 4. 3., Koncertní sál MK Litovel, 16 hod., vstupné dobrovolné 

prezentace sochy za přítomnosti akademického sochaře Jiřího Fingera a představitelů města 

 

PREZENTACE MIKROREGIONU LITOVELSKO 

10. 4., Malý sál Záložny 

s Evou Vaňkovou, 34 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

ALBÁNIE NEJEN NA KOLE 

úterý 21. 5., klubovna MK Litovel, 18 hod., vstupné: 40 Kč 

Hanácký dobrodruh, průvodce cykloexpedičních zájezdů Pavel Vrbík neformálně vypráví o 

Albánii a jejích krásách nejen ze sedla kola. Projedeme se známou cestou vyznavačů endura a 

offroad, z Montenegra přes NP Theth do Škodry a dál.  

pořadatel: Pavel Vrbík 

 

LITOVELSKÉ HOMEOPATICKÉ FÓRUM 

čtvrtek 30. 5. – sobota 1. 6., prostory MK Litovel 

odborné přednášky a workshopy 

pořadatel: MUDr. Hana Váňová, Homeopatická lékařská asociace 

PREZENTACE MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI LITOVELSKA A MAS 

12. 6., Malý sál Záložny 

s Mgr. Zdenou Frištenskou a Mgr. Robertem Najmanem, 30 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

PREZENTACE LITOVELSKÝCH NOVIN 

25. 9., Malý sál Záložny 

s Mgr. Helenou Kaštilovou, 22 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

PREZENTACE CHARITY LITOVEL A MATEŘSKÉHO CENTRA RYBIČKA 

16. 10., Malý sál Záložny 

s Ing. Ludmilou Zavadilovou, 30 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 



 

   

 

BESEDA S PETREM LINDUŠKOU 

23. 10., Malý sál Záložny 

52 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

SETKÁNÍ S CERTIFIKOVANÝMI VÝROBCI 

6. 11., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: MAS Moravská cesta 

 

BESEDA O BAJKALU 

13. 11., Malý sál Záložny 

s cestovatelem Jiřím Škůrkem, 36 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA A VEDOUCÍMI SPOLUPRACUJÍCÍCH 

ORGANIZACÍ 

27. 11., Koncertní sál MK Litovel 

104 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů 

 

JEŽÍŠKOVA DÍLNIČKA 

9. – 10. 12., Koncertní sál MK Litovel, 9-14 hod. 

výroba vánočních ozdob a dekorací v rámci Vánoční výstavy  

pořadatel: DDM Litovel 

 

 

 

 

V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především 

taneční lekce, o které je stále velký zájem. Letos byly také otevřeny kurzy tvoření. 

  Vysokou návštěvnost mělo tradiční adventní tvoření. Opět jsme museli využít 

prostor Velkého sálu Záložny. Atmosféra výborná, ženy i děti si přišly vyrobit adventní 

věnce a vánoční dekorace, poslouchaly koledy, mohly si zakoupit punč i perníky. 

 Nadále přetrvává úzká spolupráce s místním Seniorklubem, který některé akce 

samostatně pořádá. Senioři se také aktivně účastní kulturních akcí MK, k čemuž určitě 

přispívá dotace Města na jejich zlevněné vstupné. 

 Velký úspěch mělo i Homeopatické fórum. Odborné přednášky přilákaly mnoho 

zájemců z celé republiky a několik dní zaplnily všechny koncertní i klubové prostory 

Městského klubu. 

 

 



 

   

ZÁBAVNÉ POŘADY A OSTATNÍ AKCE 

 

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ 

pátek 4. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč  

šokující výkony a skvělé záběry, sníh, led a adrenalin ve filmovém zpracování 

pořadatel: Rosťa Navrátil 

 

ŽIVOT JE KABARET  

středa 16. 1., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné v předpr. 80 Kč, na místě 120 Kč 

pořad plný veselých historek, vtipů a muzikálových melodií v podání známého baviče, 

imitátora a zpěváka Libora Pantůčka a jeho hostů  

 

ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN 

pondělí 25. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: v předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč  

árie z Bizetovy opery Carmen zpívá EDITA ADLEROVÁ za doprovodu kapely LA MAGIA 

DEL FLAMENCO a celý program doplňuje vystoupení tanečnice flamenca LOLY 

KARPENKA z Běloruska 
 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  

čtvrtek 21. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 

 pátek 29. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: v předpr. 80 Kč, na místě 100 Kč  

filmy o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech 

pořadatel: Rosťa Navrátil 

 

HALINA PAWLOWSKÁ – One Woman Show STRAŠNÁ NÁDHERA  

úterý 28. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč 

pořad Haliny Pawlowské o tom, jak těžké je udržet si formu, když jsi mimo normu! Aneb co 

vždycky zabere na muže! Komediální příběhy o manželství, milencích, jídle a showbyznysu.  

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT   

čtvrtek 20. 6., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné   

Zavzpomínáme - ešle sme take kdese bévale mlsni jak koza! 

host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 19. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

bôde to o tém, co chcemê dělat dál, po tech prvnich deseti letech 

host: Hanácká Mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

KOMICI, s. r. o. 

úterý 22. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v před. 150 Kč, na místě 200  Kč 

Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Tomáš Matonoha ve stand-up celovečerním představení 

vycházejícího z pořadu „Na stojáka“ kabelové televize HBO  

 



 

   

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ – „SNOW FILM FEST“ 

12. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč  

šokující výkony a skvělé záběry, sníh, led a adrenalin ve filmovém zpracování 

pořadatel: Rosťa Navrátil 

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

pátek 29. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod. do cca 18 hod., volný vstup 

účinkují: děti z mateřských a základních škol z Litovle a okolí, PS Palora 

Divadlo Kvelb – představení ANDĚLÉ 

nově se můžete těšit na BAROKNÍ OHŇOSTROJ a nebude chybět JEŽÍŠKOVA POŠTA 

 

VII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 

čtvrtek 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 18:30 hod., volný vstup 

tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, včetně zábavného programu na 

náměstí: zapisování hříchů u LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, umělecký 

kovář, PŘÍHODY KLUKA  BOMBARĎÁKA - interaktivní hudebně-divadelní představení, 

koncert kapely BLACK ROSE a jako každý rok vystoupí děti z místních základních a 

mateřských škol a OHŇOVÁ SHOW 

chybět nebude občerstvení a punč 

v 16 hod. vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám 

 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT KAPELY FLERET 

středa 11. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup 

v 16 hod. vystoupení kapely FLERET s pásmem vánočních valašských i klasických koled a 

s největšími hity  

v 17:30 hod. vystoupení folklorního souboru Hanačka z Litovle 

v 18 hod. zpívání koled s Olomouckým deníkem, rádiem Impuls a s PS Senzakord 

(celorepublikový projekt, všichni společně si zazpíváme pět nejznámějších českých koled)  

chybět nebude občerstvení a punč 

 

VÁNOČNÍ HODY s kapelou BUJABÉZA 

pátek 13. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 13 hod. do cca 17 hod., volný vstup  

Farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních farmářů, vypouštění balonků štěstí, 

v 16 hod. koncert kapely BUJABÉZA 

 

 

  

 
Ve spolupráci: 

DÍVKA ROKU ČR 2013 

2. 2. 2013, Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: DDM Litovel 

 

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

sobota 1. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, od 8 hod., startovné: dosp. 30, děti, důch.15 Kč   

14. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty,                                                       

od 10 hod. MINITOULKY pro rodiče s dětmi centrem města, soutěže o ceny 

pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova 

 



 

   

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI  

sobota 14. 9.  

pořadatel: CK BAVI 

 

ŘVALI AŽ SPADLI  

30. 10., Velký sál Záložny, 18 hod.  

Vystoupení komediální skupiny Maniaci k Mezinárodnímu dni seniorů 

150 účastníků 

pořadatel: Klub seniorů a CK BAVI 

 

DĚTSKÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ „O ZLATOU RYBIČKU“ 

10. 11. 2013, Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: DDM Litovel 

 

16. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 29. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 17 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 

 

 

Vánoční pořady na náměstí se stávají největšími akcemi roku. I přes chladné 

počasí, mají několika tisícovou účast. Po tradičních akcích, jako je Rozsvícení vánočního 

stromu (letos kromě vánočních pásem místních sborů doplněné o vystoupení obrovských 

andělů na chůdách a hlavně o nádherný ohňostroj), Slet čertů a Mikulášů s tradiční 

ohňovou show a Farmářské trhy opět s vypouštěním balonků štěstí, jsme se letos poprvé 

zapojili do celorepublikové akce, kdy se ve stejný okamžik na různých místech 

republiky společně zpívají koledy. Také tato akce, kterou předcházel koncert oblíbené 

kapely Fleret, měla obrovskou účast a určitě se také stane tradicí. Velký ohlas měla na 

vánočním náměstí také pohádka Mrazík (o té viz „Pořady pro děti“). 

Velkou oblibu mají také zábavné pořady. Letos se líbil pořad Haliny Pawlovské i 

stand-up comedy „Komici, s.r.o.“ Hlavně senioři chodí zase na pravidelné pořady přátel 

hanáckého nářečí „Přendite si splknót“. 

Městský klub již několik let podporuje Dětskou kliniku FN Olomouc, oddělení 

onkologicky nemocných dětí. Díky naší propagaci se výrazně zvýšil prodej vánočních 

hvězd ve vestibulu Městského klubu. 

 

 

 

 

 

 



 

   

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

 

ZAHAJOVACÍ PLES MK 

pátek 11. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: před. 120 Kč, na místě +50 Kč 

- hraje šternberská skupina GAMA 

- program: polonéza ZŠ Jungmannova, roztleskávačky Golden Bees, Caramba 

- kouzelnická show Jiřího Hadaše – finalisty Česko – Slovensko má talent 

- občerstvení a tombola zajištěny 

  

XXVII. HANÁCKÉ BÁL 

sobota 23. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předpr. 120, na místě 170 Kč  

hrají: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý sál) 

vystoupí: folklorní soubor HANAČKA  

 

1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY 
pátek 11. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč (s místenkou), 50 Kč (bez místenky) 

Vstup pouze ve společenském oblečení! 

 

III. VELKÝ PODZIMNÍ COUNTRY BÁL 

sobota 19. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v před. 100 Kč, na místě 150 Kč 

vystoupí country kapela Náhoda a Country Expres Olomouc, taneční skupina Colorédo                            

a budou i jiná překvapení 

 

ZÁVĚREČNÁ KOLONA 
sobota 16. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč, bez místenky 60 Kč 

do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení  

 

 

 

 

Ve spolupráci: 

 

SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova 
18. 1., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při ZŠ Jungmannova 

 

SPOLEČENSKÝ PLES MIKROREGIONU LITOVELSKO 
25. 1., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  Mikroregion Litovelsko 

 

SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova 
18. 1., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při ZŠ Jungmannova 

 

SPOLEČENSKÝ PLES CK BAVI 
9. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  CK BAVI 

 



 

   

TANEČNÍ ZÁBAVA 
16. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  Petr Grossmann 

 

TANEČNÍ ODPOLEDNE „VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU“ 
3. 4., Koncertní sál 

61 účastníků 

pořadatel:  Klub seniorů 

 

MATURITNÍ PLES  
13. 12., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při GJO 

 

 

Tradičním se již stává Podzimní country bál. Letos jsme pořádali již III. ročník. 

Střídající se country kapely, krátké výuky tanců, tombola, závěrečný kankán a výborný 

guláš, to vše dohromady zajistilo výbornou atmosféru. Účastnili se však opět spíše 

přespolní. 

Mrzí nás, že i přes náročnou přípravu plesů, se jejich návštěvnost nezvyšuje. Na 

zahajovacím plese mělo velký úspěch kouzelnické představení rychlých převleků 

společenských rób. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

HANÁCKÉ BENÁTKY 2013 

celoměstská akce, sobota 8. června od 10:00 do 23 hod. 

 

Náměstí – hlavní scéna: 

 

10.00   zahájení  

– roztleskávačky Teeny Tany, mažoretky  Linetbells Mini a 

Kadetky – malé pódium 

10.15   KELT GRASS BAND – velké pódium 

11.15   Hanačka a Hanácká môzeka – malé pódium 

11.45   OLGA LOUNOVÁ – velké pódium 

12.45  tance DDM, roztleskávačky Golden Bees – malé pódium 

13.15  POLEMIC – velké pódium 

14.15  tance DDM – malé pódium 

uvítání vzácných hostů – velké pódium 

14.45  OLYMPIC – velké pódium 

16.00  MÓDNÍ PŘEHLÍDKA LUĎKA HANÁKA – velké 

pódium 

17.00  MŇÁGA A ŽĎORP – velké pódium 

18.00  mažoretky Linetbells Baby a Junior – malé pódium 

18.30   PUB ANIMALS – velké pódium 

19.30   Caramba (taneční skupina) – malé pódium 

20.00  INÉ KAFE – velké pódium 

21.30  WOHNOUT – velké pódium 

23.00  OHŇOSTROJ – před GJO 

 
Vstupné na náměstí: 
v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 
děti od 4 do 10 let v předprodeji 50 Kč, na místě 100 Kč 
ZTP/P a doprovod v předprodeji 50 Kč, na místě 100 Kč 
děti do 3 let ZDARMA!!! 
 
ATRAKCE PRO DĚTI: aktivní centrum „KAMION“ ZDARMA! 
 

 
 



 

   

Park Míru a před muzeem – dobová a dětská scéna: 
 

10:00 – 12:00 „JUNGMANKA PRO LITOVEL“ - soutěže a překvapení pro děti,                                                                                                                                                                    
      stánky 
10:00 – 17:00 FARMÁŘSKÉ TRHY 
10:00 – 17:00 hopsadla „Pony“ pro děti ZDARMA!  
10:00 – 18:00 Slackline – provazochodectví po kurtně 
10:00 – 18:00 Fotoatelier Orient – zapůjčení orientálních kostýmů  
10:00 – 18:00 Stanoviště Dovednostní hry – balanční desky, foukadla, kuličková 
bludiště, tricours 
10:30, 15:00, 17:00 Letem světem orientem – ukázky a výuka orientálních 
tanců  

11:00 – 17:00 DIVADLO STUDNA  
    11:00 O Všudybylovi – jarmareční pohádka 

               12:00 – 16:00 Dětský loutkový ateliér (vlastnoruční výroba loutek) 
               16:00  Syndibád – jarmareční pohádka 
11:00 – 17:00 jízda koňským spřežením (jízdné: 25 Kč)   
13:00 – 16:00 miniZoo z DDM Litovel  
 
 

Doprovodný program: 
 

 
9:00 – 17:00 výstava „Litovelské stožáry“ (Muzeum Litovel)  
                       +stálá expozice „Litovelská řemesla“ I. pol. 20. stol. 
10:00 – 15:00 zpřístupnění kaple sv. Jiří  
10:00 – 17:00 OHLÉDNUTÍ výstava fotografií pana Miroslava Pinkavy  

  (Výstavní síň MK) 
 
11:00 – 19:00 výstupy na radniční věž (vstupné: 20 Kč) 

       
11:00 – 17:00 jízda na pramici pod náměstím (vstupné: 60 Kč, děti do 10 let 30 Kč)  

 

Hanácké Benátky 2013 se uskutečnily v Litovli již po jedenácté druhou červnovou 

sobotu, tedy 8. 6. 2013 od 9.45 do 23.30 hod. Program byl bohatý a rozmanitý, zahrnoval 

různé hudební žánry tak, aby oslovil diváky různého věku a zájmů a přilákal do Litovle 

diváky z okolí, ale i z jiných krajů. 

Na náměstí probíhal program na dvou scénách, vystoupení profesionálních zpěváků a 

zpěvaček střídala vystoupení místních tanečních a hudebních skupin (roztleskávačky Golden 



 

   

Bees a Teeny Tany, mažoretky Linet Bells, taneční skupiny Kasters DDM Litovel a skupina 

latinskoamerických tanců Caramba), nechyběla ani trocha hanáckého folklóru – který 

předvedl folklorní soubor Hanačka za doprovodu Hanácké mozêke. 

Příznivci irské a keltské hudby si zazpívali se skupinou KELT GRASS BAND. 

Zejména mladým bylo určeno vystoupení zpěvačky OLGY LOUNOVÉ s kapelou, 

následovala slovenská skupina POLEMIC, po níž se zaplnilo celé náměstí mladšími i staršími 

příznivci legendární skupiny OLYMPIC. Legendu vystřídala křehká krása modelek při 

MÓDNÍ PŘEHLÍDCE modelů LUĎKA HANÁKA, kterou ocenili ženy i muži svým 

potleskem, čtyřicátníci si zavzpomínali na studentská léta se skupinou MŇÁGA A ŽĎORP, 

aby je vystřídali příznivci skupiny PUB ANIMALS, mládež si zařádila i se slovenskou 

skupinou INÉ KAFE, kterou na závěr vystřídala a všechny mile naladila skupina 

WOHNOUT. Horký letní den završil úžasný ohňostroj nad rybníkem v parku u Gymnázia 

Jana Opletala. 

Scéna v parku Míru byla zónou odpočinku a pohody a tak byla určena hlavně dětem, 

zahrnovala dopolední soutěže a tvořivé dílny připravené Základní školou Litovel- 

Jungmannova ul.;  divadelní představení divadla Studna – vtipná a veselá pohádka O 

Všudybylovi i dobrodružná pohádka o Syndibádovi potěšily srdce nejen dětí ale i rodičů a 

prarodičů, stejně jako Dětský loutkový ateliér, v němž si děti mohly vlastnoručně vyrobit 

svoji loutku. Pro děti byly po celý den připraveny také netradiční dovednostní hry a ukázka 

orientálních tanců a odpoledne si mohly sáhnout na živá zvířata v MiniZOO při chovatelském 

kroužku DDM . 

Tradičními se již staly výstupy na radniční věž a jízda na pramicích po Nečízu 

(jedním z ramen řeky Moravy protékajícím pod náměstím) a jízdy koňským spřežením. 

Výstavy nachystaly Muzeum Litovel a Fotoklub Litovel. Součástí Hanáckých Benátek 

byly také farmářské trhy u Muzea, kde se nabízely zejména místní speciality od sýrů, po 

koláče či klobásy …. 

Polední krátký déšť trochu ochladil rozpálené náměstí a obdivovatele Olgy Lounové 

zahnal na chvíli pod deštníky, ale neodradil  diváky ani rodiče s dětmi. A slunce brzy znovu 

přilákalo děti na atrakce na náměstí v podobě velkého nafukovacího kamionu. Můžeme tedy 

říci, že Hanácké Benátky se i po jedenácté vydařily a program měl úspěch, o němž svědčí 

tisíce spokojených diváků. 

Tato akce se mohla uskutečnit především díky finanční podpoře Olomouckého 

kraje a štědrých sponzorů, proto Vám za ni děkujeme. 

 
 

 

 

 

 



 

   

PODĚKOVÁNÍ HB 2013 

 

Další Hanácké Benátky jsou již za námi. Jsem ráda, že jste nám zachovali přízeň a 

druhou červnovou sobotu jste došli na tuto již tradiční celoměstskou akci. A že Vás bylo 

téměř 5000, snad svědčí o tom, že program, který jsme pro Vás nachystali, byl zajímavý.  

I když se na přípravách podílí hrstka zaměstnanců Městského klubu Litovel, v den 

akce se neobejdeme bez spousty pomocných brigádníků a dobrovolníků, kterým tímto velmi 

děkuji. K hladkému průběhu celé akce přispěli velkou měrou také „lidé ze zákulisí“ – zvukaři, 

pódioví technici a moderátor. Poděkování patří také pyrotechnikům, vodákům, hasičům, 

ochrance, místní policii, pracovníkům informačních center, technickým službám a 

samozřejmě všem účinkujícím a to jak profesionálům, tak i místním zájmovým útvarům, 

tanečním kroužkům, spolkům, ZŠ Jungmannova a všem, kteří se podíleli na doprovodných 

programech. 

Mediálně akci podpořili: Rádio Čas, Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Rádio 

Haná, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Mladá fronta dnes, Oáza a další… 

Velmi si cením podpory Olomouckého kraje, Města Litovel a všech institucí, které 

jsou vstřícné při schvalování všech nutných povolení k realizaci této akce. Symbolické 

vstupné jsme mohli také zachovat díky těmto sponzorům: Pivovar Litovel a.s., PAPCEL a.s., 

HTM Sport s.r.o., OSŽ Slovakia Hotel Skalka, Pacifik a.s. , Litovelská cukrovarna a.s., 

ORRERO a.s., Kimberly-Clark s.r.o., HOPAX s.r.o., EUROPASTA SE divize Adriana, 

Městská teplárenská společnost a.s., VHS Čerlinka s.r.o., Apartmány Pekin, Autoškola 

Jaroslav Skála, .A.S.A. odpady, s. r. o., Hanácká kyselka s.r.o. a další… 

 Ještě jednou Vám všem děkuji a těším se na setkávání s Vámi u všech kulturních akcí, 

které pro Vás pořádáme. 

za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel 

Bc. Hana Vogelová 
 

Tato celoměstská akce se koná pod tímto názvem již po jedenácté a to vždy 

druhou sobotu v červnu. Hanácké Benátky se konají již od r. 2001 (v roce 2003 přerušilo 

konání akce budování kanalizace na náměstí, v r. 2004 ji překazilo tornádo). První 

ročníky byly zaměřené pouze dobově a program zajišťovali místní dobrovolníci a 

amatérské kapely. Návštěvnost byla nízká a přišli zejména litoveláci. Ve vedení 

Městského klubu Litovel jsem již sedmým rokem a od začátku jsem se snažila, aby tato 

akce prezentovala naše město, aby byla nejen pro místní obyvatele, ale stala se 

atraktivní i pro okolní region. Je pro mě také důležité, aby byl program pestrý žánrově, 

pro všechny věkové kategorie, zkrátka, aby si tam každý našel to své.  Zda se to 

podařilo, nechám na posouzení jiných, ale vzhledem k tomu, že akci navštíví okolo 5 až 7 

tisíc návštěvníků, a že se o ni zajímají noviny, rozhlas i televize s kladným ohlasem, 

věřím, že náš malý tým dělá svou práci dobře. Jsem také ráda, že mohu připravit 



 

   

zajímavý program, který by si Městský klub během roku z kapacitních a ekonomických 

hledisek nemohl dovolit. 

 

PŘEHLED SPONZORŮ Hanáckých Benátek 9. 6. 2013:  

Olomoucký kraj               100.000 Kč 

Pivovar Litovel, a. s.      30.000 Kč  

PAPCEL, a. s.      20.000 Kč  

HTM Sport, s. r. o.      20.000 Kč 

OSŽ Slovakia – Hotel Skalka   15.000 Kč 

Pacifik a.s.      15.000 Kč 

Litovelská cukrovarna, a. s.    10.000 Kč 

Orrero, a. s.       10.000 Kč  

Kimberly Clark, s.r.o.     10.000 Kč 

Hopax, s. r. o.        8.000 Kč  

Europasta SE divize Adriana       3.000 Kč 

Vodohospodářská společnost Čerlinka, s. r. o.  3.000 Kč 

Městská teplárenská společnost, a. s.       3.000 Kč 

Auto Hlaváček s.r.o.      2.500 Kč 

Carman Home         1.000 Kč 

M.Pekařová –Apartmány Pekin      1.500 Kč 

Autoškola Jaroslav Skála       1.000 Kč 

Hanácká kyselka, s. r. o.      nealko nápoje v hodnotě 9.033,30 Kč 

Radio čas      reklamní vysílání v hodnotě 21.962 Kč 

Regio kavárna a potraviny Ječmínek           občerstvení 

.A.S.A., s. r. o.         odvoz odpadu 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky činila 

v roce 2013 – 282.995,30 Kč (pro srovnání v r. 2012: 401.454,70 Kč, v r. 2011: 390.000 

Kč, v r. 2010: 358.000 Kč, v r. 2009: 332.000 Kč), pokles částky souvisí s nižší dotací 

Olomouckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 
pátek 28. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 17:30 hod., vstup.: před. 100 Kč, na místě 130 Kč  

minifestival živé hudby 

účinkují: NOACO, ROHÁČI, KOFE@VLNA 

 

 

 

 

Koncerty v areálu nádvoří MK: 

- vstupné dobrovolné 

BROUMBAND 

pátek 5. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

posezení při plánovaném rock’n’rollu nebylo v důsledku nepříjezdu kapely uskutečněno, 

náhradním řešením bylo posezení s občerstvením u reprodukované hudby 

 

PIŇOVŠTÍ KANCI 

sobota 6. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s harmonikou 

 

TRIGON 

pátek 12. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

posezení u směsice písní mnoha žánrů 

 

HB BAND 

sobota 13. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s tradičním jazzem 

 

RAMAHE BAND 

pátek 19. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

posezení u směsice písní mnoha žánrů 

 

STŘEMKOŠ 

sobota 20. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s blues a chansonem 

 

METALLICA REVIVAL 

pátek 26. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

trash metalový večer 

 

ŠUMICA 

sobota 27. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

posezení u cimbálu 
 

 



 

   

 

LETNÍ KINO: 

 
SIGNÁL 

neděle 4. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21:00 hod., vstup volný 

komedie s prvky dramatu režiséra Tomáše Řehořka 

v hlavní roli Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek 

 

PROBUDÍM SE VČERA 

pondělí 5. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21:00 hod., vstup volný 

Sci-Fi komedie režiséra Miloslava Šmídmajera 

v hlavní roli Jiří Mádl, Eva Josefíková a Filip Blažek 

 

PERFECT  DAYS 

úterý 6. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21:00 hod., vstup volný 

romantická komedie režisérky Alice Nellis 

v hlavní roli Ivana Chýlková a Vojtěch Kotek 

 

OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepika Hnátka 

středa 7. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 21:00 hod., vstup volný 

sportovní komedie režiséra Jana Prušinovského 

v hlavní roli Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, … 
 

 

Dramaturgie litovelského kulturního léta zůstala stejná. Opět jsme zařadili 

oblíbené akce: Folkové Pomoraví (již VIII. ročník, kde nejvíce zaujala kapela Roháči z 

Lokte), koncerty na nádvoří Městského klubu, kde dáváme příležitost místním 

amatérským kapelám různých žánrů a Letní kinematograf na náměstí, který přilákal 

hodně diváků. Dle obrovského zájmu usuzuji, že zrušené kino v Litovli chybí. 

Kinematograf z vlastních zásob promítá jen české filmy.  

Kulturní přínos kinematografu není jediným cílem. Kinematograf na filmových 

projekcích v 50-ti městech ČR vybírá dobrovolné vstupné, které je každoročně věnováno na 

charitativní účely. Od roku 1998 vybírali pro nadace Kapka naděje, Pomozte dětem, Archa 

Chantal, Akce cihla, Konto BARIÉRY, Masarykův onkologický ústav a občanské sdružení Dar 

života. Loňský rok 2013 znamenal i přes stále bující finanční krizi velký úspěch, neboť se 

podařilo ve spolupráci s rádiem IMPULS vybrat 800.000 Kč, které byly symbolicky předány 

začátkem září 2013 v Praze na Václavském náměstí nadaci Konto BARIÉRY. Celková částka, 

kterou Kinematograf od počátků své existence přispěl na dobročinné účely, se tak vyšplhala 

na více než 7.300.000 Kč. 

 

 

 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/35753-vojtech-dyk/
http://www.csfd.cz/tvurce/1452-krystof-hadek/
http://www.csfd.cz/tvurce/18667-jiri-madl/
http://www.csfd.cz/tvurce/60479-eva-josefikova/
http://www.csfd.cz/tvurce/11231-filip-blazek/
http://www.csfd.cz/tvurce/1123-ivana-chylkova/
http://www.csfd.cz/tvurce/11368-vojtech-kotek/
http://www.csfd.cz/tvurce/26927-miroslav-krobot/
http://www.csfd.cz/tvurce/1464-ondrej-vetchy/
http://www.csfd.cz/tvurce/1482-ludek-sobota/


 

   

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 
 

  

Smíšený pěvecký sbor MK Litovel  - KANTIKA 
 

K žádným zásadním změnám za rok 2013 nedošlo. Rámec základního repertoáru 

zůstává stejný a nemá žádné žánrové omezení. Repertoár se neustále rozšiřuje o nově 

nacvičené sklady. Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr 

dobrovolných 20 řádných členů, z toho 15 žen a 5 mužů. Sbor postupně opouští věkově 

nejstarší členové, případně ti kteří se přestěhovali za prací, nebo za životními partnery. Proto  

je třeba sbor doplňovat novými  zpěváky.  V roce 2013 takto odešly 2 členky a nové 2 členky 

posílily náš sbor. Stále pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas. Nicméně na kvalitě 

přednesu se pokles členské základny neprojevil a posluchačům byl vždy předveden kvalitní a 

hlasově velmi vyrovnaný výkon.    

Výsledky roku 2013 byly nad očekávání dobré a celkem bylo po celé republice předvedeno: 

1 koncertní pásmo – PíseňFest Odry 2013 

1 koncertní pásmo – Bzenec 2013 

1 koncertní pásmo – Klimkovický podzim 2013  

2 koncerty  -  Česká vánoční mše s Palorou  (Písařov, Litovel) 

3 koncerty – Česká vánoční mše pod vedením p. Cíby + SPS Šternbek + Uničov + 

Mor.  Filharmonie   ( vystoupení - Šternerk, Uničov, Štěpánov) 

 

1 koncert – Nové Zámky 

 

1 koncert – Luká 

Celkem 10 vystoupení 

Sbor hodnotí nejvýše vystoupení se sborem Palora, kdy se jevil zvuk smyčcového 

kvarteta, varhan i výkony zpěváků v naprosté rovnováze. Největší ohlas jsme měli na 

vystoupení na pěvecké přehlídce, kterou pořádal SPS JAROSLAV – Bzenec   (Jitka 

Jablonická, Rostislav Valenta). Byli jsme dokonce pozváni i na několikadenní vystoupení do 

Francie, nicméně byli jsme velmi opatrní v tom, abychom cokoliv slibovali, neboť je nám 

jasné, že zejména doprava je finančně velmi náročná.   

Na přehlídce pěveckých sborů v Odrách a Klimkovicích byla odbornou porotou 

konstatována nadprůměrná kvalita přednesu i šíře předváděného repertoáru. 

Ve Šternberku byla Kantika pozvána ke spolupráci na příští rok na projektu 

s Moravskou filharmonií. 

Kantika plánuje účast minimálně na 2 koncertních pásmech, případně i zájezd do 

Polska (Mikolowo). Dále jsou již v jednání 2 koncerty v Luké a Náměšti na Hané.  



 

   

Další vystoupení dosud nejsou potvrzena, nicméně máme poptávky na vystoupení 

nejen z okolních obcí a nebráníme se ani spolupráci s dalšími sbory na větších hudebních 

projektech. 

Sbor si pro rok 2014 klade za cíl posílit členskou základnu ve všech hlasech. 

 

Kantika: Částka získaná z mimorozpočtových položek za rok 2013: 800 Kč vystoupení 

na Nových Zámkách a příspěvek 3.255 Kč od MKZ Uničov na dopravu na vánoční koncerty. 

Kantika: Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 4 055 Kč 

 

 

FOTOKLUB PŘI MK LITOVEL – skupina fotografů místního regionu 

 

Přehled výstav a akcí Fotoklubu Litovel za rok 2013 

Snímky Jindřicha Buxbauma                           Židovské muzeum v Praze    leden                 

Turecko-Orient na dosah ruky    Radek Opluštil      Dům soc. služeb Mor. Třebová      únor           

Ješiva  v Kyjevě   Jindřich Buxbaum     Hagibor  Praha                  březen    

Expedice po jihozápadu USA Pavel Dačický      Čajovna  Kratochvíle Olomouc   duben    

„Ohlédnutí“ autorská výstava Miroslav Pinkava     MK Litovel                  červen    

Fotografie J. Buxbauma  festival Židovské kultury     Holešov                      červenec                      

Putování po Jihozápadu USA Pavel Dačický      Zámek v Hranicích             červenec                   

Ješiva v Kyjevě   J. Buxbaum      Židovský obecní dům Boskovice      září                           

Autorská výstava                J. Buxbaum      MK  Litovel         září                       

Mazal TOV !   J. Buxbaum      Synagoga Loštice       říjen                          

Facelifting   Johanka Francesco     Té and café  Olomouc       říjen                         

Kyjevská Ješiva                J. Buxbaum      Městská knihovna Šumperk              listopad                        

Šalom Izrael ve fotograf ii       J. Buxbaum      Knihovna UP v Olomouci      říjen                           

Putování po Aljašce  Pavel Dačický      Té and Café Olomouc               listopad                      

Máme rádi zvířata                Jan Novák      MK Litovel                listopad                          

Mazal TOV !   J. Buxbaum      Brněnské Židovské muzeum             prosinec                         

„Postřehy“   Pavel Čundrle      Měst. divadlo Bruntál              prosinec                         

Zvířata kolem nás  Jan Novák      Dům soc. služeb Mor. Třebová             prosinec 

 

Ocenění a společné výstavy členů Fotoklubu 

MAS Moravská cesta – fotosoutěž „Cesty na Moravské cestě“ 1. místo Miroslav Pinkava                                        

e-MO, 2. Ročník celostátní soutěže fotoklubů – 2. místo.    

Fotografcká soutěž města Bruntálu „ Lidé Bruntálska“ Pavel Čundrle 1. místo  

                     

Trvalé výstavy členů fotoklubu v restauracích „U dvou císařů“ v Uničově a ve Třech 

Dvorech.         

 Účast na fotofestivalu v Moravské třebové – květen.     

 Účast na Open – air Foto festivalu v Českém Krumlově 8. - 9. června. Velký soubor 

fotografií.  



 

   

STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve 

výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice.  

Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia Atelier - výrobce šperků pan Jiří 

Tomanec, který tak jako keramička Miluše Hlavinková, se zúčastňuje jarmarků po celé 

republice. O jejich umělecké výrobky je velký zájem. 

 

KINEMAKLUB – kabelová televize  

 Díky aktivním členům může veřejnost shlédnout záznamy z našich kulturních 

akcí.  

 

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“ 

Činnost nadšenců v uplynulém roce byla zaměřena především na vystoupení v 

Koncertním sále MK Litovel. Opět vystoupili se zábavnými pořady v Hanáckém nářečí pod 

názvem PŘÊNDITE SI SPLKNÓT. Tento pravidelný program mluveného slova v 

hanáckém nářečí, bývá kombinován v součinnosti s „Hanáckó mozêkó“ a měl v 

uplynulém roce průměrnou návštěvnost kolem 50 diváků. Jsou provedeny i záznamy na 

CD v plném rozsahu. 

Stálými členy jsou: Zdeněk Braný, Jaromír Hlavinka st., Petr Linduška, Miloslava 

Flášarová, Miloslava Calábková (dočasně nezapojená) a Karel Vinkler. V programech po 

dohodě vystupují i hosté, povětšinou členové z kapely, nebo získaní „vypravěči“ v hanáčtině 

(Iveta Navrátilová, školák Josef Havlíček). 

 Za zmínku určitě stojí i to, že jeden z členů - knihkupec Petr Linduška, ze 

zábavných historek prezentovaných při těchto pořadech, každoročně vydává knihu 

parafrází na hanácké pověsti, svérázných fejetonů, úvah, roztomilých básní, to vše 

kořeněné hanáckým zemitým humorem. Po knihách „Tož tak“, „Tož bať“ a „Tož deť“, 

to byla kniha „Hanácká konverzace“. 

 

 Podporujeme: 

 

HANAČKA – folklórní soubor 

SENIORKLUB 

SENZAKORD o. 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).  

 

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V R. 2013 
 

 

Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: 

 

ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích MK) 

TIC LITOVEL (předprodej vstupenek na akce MK, propagace) 

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

vystoupení tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách aj.) 

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

ŠKOLNÍ JÍDELNA (občerstvení) 

ZŠ 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) 

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

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

MUZEUM 

CHARITA LITOVEL 

KNIHOVNA 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

EKO-KOM, a. s. (ekologické hry pro děti) 

.A.S.A., a. s. 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS 

aj. 

 

 



 

   

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2013 

 

 

 
POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE 

 

Karaoke bar 

Advokátní kancelář JUDr. Calábkové 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Folklórní soubor Hanačka 

Prodejna MOZAIKA -  Petr Hájíček 

Prodejna Rakola – Radek Kohoutek 

Kapela Cokoliv 

Senzakord, o. s. 

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

 

 

 

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 2013 maximální. 

 

 

 

 

 



 

   

5. PERSONÁLNÍ OBLAST 

 

ZAMĚSTNANCI MK 

 

 Městský klub zaměstnává sedm stálých pracovníků, což je značný radikální pokles 

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

 

Ředitelka 

Asistentka a propagační pracovnice 

Provozní a organizační pracovnice 

Technik – údržbář 

Technik – elektrikář a zvukař 

Uklízečka a provozářka 

Ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky 

 

Mimo jiné vykonávají 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, Kdy-kde-co INFO 

Olomouc 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 

- 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 

 

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. 

Vzhledem k přidělení Turistického informačního centra pod Městský klub Litovel, bude 

od ledna 2014 přijata informační pracovnice na plný úvazek + další pracovník na ½ 

úvazek. 

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 uzávěrku 2013, podrobný přehled 

čerpání rozpočtu za rok 2013 a plánovaný rozpočet na rok 2014. 

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 

naplánovaný rozpočet plníme i přes to, že se ceny kulturních pořadů, DPH a energií neustále 

zvyšují a přitom náš rozpočet zůstává již několik let stejný, a že dopad finanční krize se 

samozřejmě odráží také v potencionální návštěvnosti našich akcí. 

     

 Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2013, který činil zisk 

po zdanění  7.046,84 Kč (viz. čerpání rozpočtu 2013). Hlavní činnost je ztrátová a ztráta 

je kryta doplňkovou hospodářskou činností tj. příjmy z reklamy a nájmů. 

  

 

GRANTY 

 

Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013“ poskytl Krajský úřad 

Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky: 100.000 Kč 

Grant Města Litovel na akce „Vánoce na náměstí“: 100.000 Kč 

 

NADACE 

 

Nadace Český hudební fond poskytla MK v roce 2012 částku 13.000 Kč na koncerty 

koncertní sezony 2012/2013 a v roce 2013 příspěvek 12.000 Kč na 

koncerty, které se budou konat v roce 2014 (5. 2. a 14. 5. 2013) 

Nadace Bohuslava Martinů poskytla MK příspěvek 3.000 Kč na koncert Otvírání studánek  

(20. 4.2013)  

a 3.000 Kč v roce 2013 na koncert KPH 14.1.2014 

Nadace Leoše Janáčka podpořila částkou 2.000 Kč koncert KPH v Mladečských jeskyních 

(22. 4. 2013) 



 

   

DOTACE 

 

Dotace – příspěvek na hospodaření od zřizovatele činil 4.230.000 Kč, z toho nevyčerpaná  

částka na odpisy ve výši 1.263 Kč byla vrácena zřizovateli. 

Investiční dotace na zprovoznění TIC v budově Záložny činila 580.000 Kč, k 31. 12. 2013 

bylo vyčerpáno 327.289,50 Kč,  jedná se o uhrazené faktury za stavební práce, topení, 

sádrokartonářské práce a malování.  Faktura za podlahy ve výši 99 868 Kč je čerpána a 

uhrazena až v lednu 2014, také další úpravy budou prováděny a čerpány v roce 2014. 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI 

 

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů: 182.995,30 Kč na akci Hanácké 

Benátky 9. 6. 2013 -  hlavními sponzory byly: Pivovar Litovel a. s., Papcel a. s.,                           

HTM Sport, s. r. o. 

Dalším významným sponzorem byla Vápenka Vitoul, s.r.o., přispěla 10.000 Kč na 

koncert KPH v Mladečských jeskyních 22. 4. 2013 – účinkovali: Kateřina Šmídová 

Kalvachová soprán, Pavel Švingr bas, Miroslav Sekera klavír. 

 

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

klubem nebo poskytli dary do tomboly.  

                                                                             

H.T.Y. Litovel      Starosta Města Litovel  

 Vladislav a Alena Habermanovi   Ing. Zdeněk Potužák 

MĚSTO LITOVEL     Místostarosta Města Litovel 

        Petr Šrůtek 

MVDr. Vojtěch Grézl, Litovel   Autoškola SKÁLA Litovel   

 

 Tera Montáže s.r.o. Litovel        Vodohospodářská.společnost                                                                                                                                                                                                            

 Květuše Kožušníčková    ČERLINKA s.r.o. Litovel 

EURONICS Litovel     GECOM Martin Geprt, Litovel 

 

 PIVOVAR Litovel     .A.S.A. odpady Litovel 

EUROPASTA SE, divize ADRIANA  ORRERO Tři Dvory 



 

   

HAJDO s.r.o. Litovel   PAPCEL a.s. Litovel  

  

Městská teplárenská společnost, a. s. Litovelská cukrovarna 

 

VESETA Nasobůrky    DUNAJ bramborárna Červenka 

 

ALIBONA Litovel    AMS-intes, s.r.o., Pavel Pěruška 

 

Zemědělské družstvo Unčovice   Střední odborná škola Litovel  

 

Optika Ullmann Litovel   Lékárna U Alberta, Litovel   

 

EUROOPTIK Litovel   MUDr. Hana Váňová 

 

Fremlova aphoteca Litovel   Nová lékárna Litovel 

 

BENU lékárna Litovel   Jan Vitoul, Nová Ves 

 

Apartmány PEKIN Litovel   CARMAN-HOME Litovel 

   

Drogerie TETA Litovel   Klenotnictví EVA Litovel 

 

Tomáš Varmuža, Litovel   HOPAX Červenka   

  

Obecní úřad Cholina   Hanačka Litovel  

 

Cafe restaurant ZÁLOŽNA  JANTAR caffé s.r.o. Litovel 

 

Kavárna Modrá Kočka   Restaurace Ve sklípku, Pouzdřany 

 

Česká spořitelna a.s. Litovel  ČSOB a.s. Litovel 

 

Sádrokartony ZA-KA Litovel  RaKoLa - Radek Kohoutek   

 

Květinka SEN Litovel   Galanterie,dekorativní kosmetika  

 

 paní Studená     Soňa Rašnerová  

  

Dům květin PINIE Litovel   Jiří Dostál - elektro   

 

Levné oděvy a hračky,   PM Studio - Pavel Macháček 

 Z.Radvanská, Litovel 

 

Zelenina Homoláková   Mozaika Litovel   

  

VoVo Voříšek a syn Litovel   PRO-SPORT Litovel  

 

Libros Litovel - železářství    Železářství Petr Novák, Litovel 

 a domácí potřeby 

 



 

   

TaK ložiska Litovel    Hutní materiál - Jiří Vaněk  

 

Lenka Krejčířová - LEJKR Mohelnice N.F.I. Metal - Robin Látal, Litovel 

 

Kadeřnictví Hana Mezeiová, Litovel Nehtové studio Olga Jarošová 

  

Salón NANY Litovel    Perfect studio J&G Litovel 

 

Miroslava Mazáková, Střelice  CK HOME TRAVEL,   

       Home Expert, s.r.o. Praha 8 

 

Růžová DARKA Litovel   Papírnictví Vašíčková Litovel 

   

Mobilní telefony BALÁK    Viktor Kohout BAVI  

      

Auto Hlaváček Litovel   Automoto ČÁP Litovel 

 

MONA LISA Pavlína Chytilová  MIX fashion Silvie Molnárová  

  

ŠÁRKA textil Litovel   Fotoateliér U Bílého Koníčka  

 

ETA Litovel - p. Zatloukal   Martin Heblák, Litovel 

 

Knihkupectví Petr Linduška  Svatební servis Litovel 

 

Studio INDY - Litovel    Obuv Mojdl Litovel 

 

Andrea Vymazalová, Bouzov  Marián Coufal, Litovel 

 

C-bar - Petr Gottfried   Vinotéka - Karel Bureš 

 

Pizzerie,bowling Litovel   Herna-bar ALIBABA Litovel 

 Gabriela Pavelková    Tomáš Přikryl 

 

Herna-bar HVĚZDA   Ing. Karel Zmund, Litovel  

 Oldřich Hut 

 

Klenotnictví Petra Všetýčková  pan Mlčoch - Litovel  

  

Nam Nouven Thi, Litovel   Tran Mank Thang, Mohelnice 

   

 

       Všem sponzorům děkujeme. 

 

 

 



 

   

7. REKONSTRUKCE A INOVACE  

 

V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů MK: 

- výměna počítačové techniky 

- výmalba Velkého sálu Záložny včetně balkonu a lóží 

- stavební práce na zprovoznění TIC v budově Záložny 

- markýza na nádvoří MK 

 

Město Litovel  

- výměna oken na Záložně – v prostorách nového TIC 

- zateplení stropu 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. 

 

 

8. VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

 

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

základní údržby počítat s: 

- zajištěním statiky šaten a jeviště (řeší p. Polívková a statik) - nutné 

- inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny (hlavně nutná jevištní 

technika) 

- výstavbou technického výtahu na Záložně (nutné) 

- výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny (velký únik tepla) 

- opravou dvorního traktu včetně výměny oken a opravy střechy 

- vymalováním přístupového schodiště ke Klubu mladých a chodby ve 2. patře 

- vymalováním Malého sálu Záložny a schodiště 

- osobním výtahem pro vozíčkáře 

- výměnou opon ve Velkém a Malém sále Záložny 



 

   

- výměnou okenních zatemňovacích závěsů 

- výmalbou zbytku kluboven 

- výměnou dveří do vestibulu MK v 1. patře 

- vyřešit vlhnutí zdí v přízemí MK 

- rekonstrukce WC v prodejně Mozaika a Karaoke baru (nájemce MK) 

- výměnou dveří do fotokomory 

- rekonstrukce Nečízu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

9. ZÁVĚR 

 

 

Městský klub Litovel uspořádal v roce 2013 celkem 171 akcí, kterých se 

zúčastnilo cca 29 000 návštěvníků. 

Z toho: 6 divadelních představení, 30 koncertů (+ 9 koncertů Kantiky mimo Litovel), 6 

koncertů KPH, 14 výstav (+ 15 výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK), 16 pořadů 

pro děti, 16 besed, 2 kurzy společenského tance, 1 kurz orientálních tanců, 2 kurzy latinsko-

amerických tanců pro děti Caramba, 3 kurzy roztleskávaček, 5 kurzů tvoření, 1 celoměstskou 

akci Hanácké Benátky (v jejich rámci 9 koncertů a 25 akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival 

Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty), 8 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, 

promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 12 plesů, zábav a tanečních večerů a 20 zábavných 

pořadů a ostatních akcí. 

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

úklidem a jinou přípravou na 267 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

 

Výroční zpráva je pro naši příspěvkovou organizaci dokumentem, který 

umožňuje srovnávat naši práci s výsledky dosaženými v letech minulých. Jejím 

základem jsou nejen informace o všech kulturních akcích, které jsme během roku 

uspořádali, ale také informace o hospodaření. To je závislé na mnoha aspektech. Kvalita 

a počet akcí souvisí s výší finanční podpory našeho zřizovatele – Města Litovle a s 

prostředky získanými ze sponzoringu, nadací a grantů. Samozřejmě souvisí také 

s počtem návštěvníků (proto je velmi důležité trefit se do vkusu diváka). Příjmy 

z doplňkové činnosti (pronájmy) lze těžko odhadnout. Neustále rostou ceny kulturních 

pořadů, energií i DPH a poplatků OSA. Přetrvávající finanční krize našich obyvatel se 

též projevuje v návštěvnosti kulturních akcí. I přes tyto problémy mohu konstatovat, že 

se nám daří dodržet naplánovaný rozpočet a že jsme ani letos návštěvníky akcí 

nezklamali.  

Závěrem chci poděkovat svým zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům za 

náročnou práci při přípravě a realizaci všech akcí v uplynulém roce. Již nyní chystáme 

sezonu roku 2014. Těším se, že nám zachováte přízeň a také v tomto roce se budeme 

společně setkávat na akcích, které pro Vás náš malý kolektiv uspořádá. Naší největší a 

většinou jedinou odměnou je spokojenost diváků a vystupujících umělců…. 

Za Městský klub Litovel Bc. Hana Vogelová, ředitelka 

 

 
 


