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1. ÚVODNÍ SLOVO 

Výroční zpráva, kterou předkládám za příspěvkovou organizaci „Městský klub Litovel“, 

by měla zhodnotit naši činnost, hospodaření, ekonomický výsledek, spolupráci s jinými 

subjekty a také informovat o personálním obsazení, investicích, našich službách, novinkách a 

objektivně srovnat s lety předcházejícími. 

Z mého hlediska hodnotím rok 2016 pozitivně. Posláním naší práce (kulturního domu) je, 

aby naše město žilo kulturně a uspokojilo široké divácké spektrum všech věkových kategorií. 

Po stránce dramaturgické se snažím zařazovat nejen komerční pořady, které jsou populární a 

výdělečné, ale i ty nekomerční, žánrově zaměřené na užší skupinu, jako jsou např. koncerty 

vážné hudby, jazz, šanson, folk nebo world music, protože se domnívám, že i ty by měly ke 

kulturnímu obohacení a přehledu patřit. Nezapomínáme ani na místní kapely, soubory a 

zájmové útvary, protože také chtějí své celoroční nácviky někde prezentovat. Posláním naší 

práce za TIC (Turistické informační centrum) je poskytovat co nejvíce informací, zajistit 

průvodcovské služby a také prezentovat naše město i okolní region a přispívat k podpoře 

cestovního ruchu. Myslím si, že i na tomto poli jsme obstáli velmi dobře. Dle statistiky 

navštívilo naše TIC v tomto roce 12 873 českých i zahraničních turistů (v roce 2015 to bylo 

12 499 osob) a na radniční věž jsme vystoupili s 2097 osobami. O našem TIC se ví i díky 

široké nabídce suvenýrů a služeb a také díky reprezentativním prostorám. Veřejností jsou 

kladně hodnoceny zajímavé výstavy, které se snažíme odlišit od těch, které probíhají ve 

Výstavní síni MK. 

Naše práce obohacuje druhé, což si myslím, že je radostné a dostatečně motivující i 

přes to, že je to práce organizačně a časově velmi náročná a opravdu není pro každého. 

Proto si velmi cením svých zaměstnanců Městského klubu i TIC a také všech, kteří nám 

pomáhají. Mám na mysli všechny externí pracovníky, sponzory a samozřejmě hlavně 

našeho zřizovatele, kterým je Město Litovel. Bez finanční podpory našeho Města by byla 

Litovel o spoustu krásných kulturních akcí ochuzena.  

 

 

 

                                   Za kolektiv Městského klubu Litovel ředitelka Bc. Hana Vogelová 
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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 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) 
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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 2016 

a.  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

Rob Beckers: CAVEMAN  

pondělí 25. 1. 2016 

 

 

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. 

Dlouho u nás nevídanou! 

"Obhajoba jeskynního muže", kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje 

humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají 

často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště 

mnoha divadel v USA i v Kanadě. 

"Obhajoba jeskynního muže" byla poprvé 

uvedena na Broadwayi v divadle Helen Hayes 

26. března 1995 a po svém 399. uvedení 17. 

července 1996 se dočkala zápisu do 

divadelních kronik. Tehdy se "Obhajoba 

jeskynního muže" stala nejdéle hraným 

představením jednoho herce v historii 

Broadwaye. 

Hrál:  Jakub Slach
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Dario Fo a Franca Rame: 

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ 

duben 2016  

 

 

Zoufale jedovatá komedie o odvrácené 

straně lásky je věčným střetem mužského 

a ženského principu a groteskním 

bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří 

se při komicky neohrabaném hledání 

lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Především však diváci mohou 

prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do 

nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. 

Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru z pera italského dramatika 

Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu) a jeho ženy Franky Rame byla hereckou 

příležitostí pro dva vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena. 

 

Hráli: Karel Roden, Jana Krausová a Marian Roden 

 

Dany Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ 

květen 2016 

Místo plánovaného představení SBOHEM, ZŮSTÁVÁM (v hl.roli Iva Janžurová) jsme kvůli 

dlouhodobé nemoci hlavní představitelky zařadili představení DRAHOUŠKOVÉ (Komedie 

pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou fungování 

rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální a stále palčivější) 

Hráli: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout 
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Sébastien Thiéry: ZAČÍNÁME 

KONČIT   

říjen 2016 

 

Velmi populární hra nabídla unikátní 

hereckou příležitost pro Barboru 

Hrzánovou, která ztvárnila jednu ženskou 

hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje 

totiž nejen atraktivní ženu svého věku, ale 

také stejnou ženu tak, jak ji vidí její 

manžel, který je přesvědčený, že jeho 

manželka v poslední době příliš rychle 

stárne. Ale možná je za jejich manželským 

odcizením něco docela 

jiného…  Francouzská komedie výstižně 

vyprávěla o vztazích mezi muži a ženami, 

o plynutí času, strachu ze stárnutí a 

ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu.  

 

Hrálí: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová /  Miluše Hradská 

/ Johana Tesařová 

 

 

Ondřej Brzobohatý a L'ubomír Feldek: MUZIKÁL CYRANO  

listopad 2016 

 

Autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a 

L'ubomíra Feldeka. Nádherný historický 

příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy 

nezestárne! Cyrano - muž bez bázně a 

hany, je legendární postavou, symbolem 

cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule 

dlouhým nosem, který se na smrt 

zamiloval do své sestřenice Roxany. Své 

city se jí ale neopovažuje přiznat, a tak 

smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v 

krásném, ale hloupém Kristianovi... Touha 

a nenaplněná láska na pozadí válečných 

bojů... Silný příběh umocněný 

romantickými písněmi a famózní hudbou 

Ondřeje Brzobohatého.  

Hrál: Ernesto Čekan, David Gránský / 

Přemysl Pálek, Eva Burešová / Kateřina 

Velebová, Petr Vágner, Martin Sochor, 

Vojtěch Hájek, Petr Semerád, Michal 

Roneš, Vojtěch Efler, Tomáš Slavíček, 

Pavla Procházková, Dagmar Čárová, 

Pavlína Mourková
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Mimo divadelní předplatné jsme opět pozvali Divadlo Járy Cimrmana, což je záruka pro 

zcela vyprodané hlediště. Tentokrát přijeli s představením: 

 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 
pondělí 7. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 150 Kč, na místě +50 Kč 

Divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana 
 

V sezoně 2015/2016 si abonentku zakoupilo 189 osob, v 11. divadelní sezoně 2016/2017 to 

bylo 184 abonentů. 

Také letos byla divadelní sezona velmi úspěšná. Polovinu Velkého sálu nám zaplňují 

předplatitelé abonentek, za což jsme velice rádi. Na divadla k nám chodí nejen místní, ale 

registrujeme spoustu návštěvníků z Olomouce, Uničova a širokého okolí. Je mi líto, že u 

některých krásných divadelních představení, které bych ráda do Litovle pozvala, nesplňujeme 

jejich technické požadavky.  

Největší salvy smíchu vyvolalo představení CAVEMAN a tradičně Divadlo Járy Cimrmana. 

Herecký výkon diváci ocenili zejména u Báry Hrzánové, Radka Holuba, Pavla Zedníčka, Jany 

Paulové a Karla Rodena. 
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b. KONCERTY 2016 

KONCERT KAMILY SITTOVÉ a jejich hostů 
pátek 8. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 80 Kč, na místě 130 Kč 

Koncert litovelské rodačky a účastnice soutěže X Factor 2014 

 

DUO ADAMIS 
úterý 2. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč 

Populární duo je hvězdou televize Šlágr. Vhodné pro seniory. 
 

BRATŘI EBENOVÉ – ČAS HOLIN 
pondělí 22. 2., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předpr. 300, 350 Kč, na místě +50 Kč 
Koncert české hudební skupiny, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. Jejich písně jsou 

proslavené jako sofistikovaný folk s vybroušenými texty, které přetékají krásnými slovními hříčkami 

 

PROGRES 
sobota 12. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč 

Kapela Progres je známá především ze Šlágr TV, kde se stala jednou z nejoblíbenějších a nejhranějších kapel, 

vhodné zejména pro seniory 

 

ATMO MUSIC 
pátek 18. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 180 Kč 

Hip hop popová kapela z Liberce, jedná se o jednu z nejúspěšnějších mladých českých kapel, která boduje v 

rádiích s hity Andělé, Polety, Ráno… 

 

KAMELOT 
pátek 25. 3., Koncertní sál MK Litovel, 190 hod., vstupné v předp. 150 Kč, na místě 200 Kč 
Koncert folkové brněnské kapely s oblíbeným zpěvákem a leaderem skupiny Romanem Horkým 

 

PETR KOLÁŘ  
úterý 5. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 200 / 250 Kč, na místě +50 Kč 

Koncert populárního zpěváka, zazněly osvědčené hity Petra Koláře, ale také skladby z nové desky "A proč 

ne", která právě vyšla 

 

MY TŘI A… 
středa 20. 4., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 130 Kč 

Koncert hudební skupiny MY TŘI A … , jejich repertoár tvoří písničky Osvobozeného divadla  J.Ježka a 

V+W a vlastní tvorba 

 

MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY 
sobota 23. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 200 Kč, na místě 250 Kč 

Náhradní termín koncertu oblíbeného zpěváka s kapelou 
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FRAGILE- koncert v kostele sv. Marka 
úterý 24. 5., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč 
Slovenská vokální hudební skupina, která se věnuje interpretaci známých hitů, bez hudebního doprovodu se po 

loňském úžasném koncertu v Mladečských jeskyních vrátila do našeho kraje, tentokrát do krásného prostředí 

kostela sv. Marka 

 

KLÍČ 
úterý 20. 9. KOSTEL HUSŮV SBOR LITOVEL, 19.00 hod.,  

vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

Koncert folkové skupiny, jejíž písně jsou inspirovány středověkou a renesanční hudbou. 

 

KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH- JIŘÍ ERLEBACH 
pondělí 3. 10. Mladečské jeskyně u Litovle, 18.00 hod.  

vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

Koncert ĎÁBELSKÉHO HOUSLISTY JIŘÍHO ERLEBACHA. 

 

VLČNOVJANKA 
sobota 22.10. Velký sál Záložny v Litovli, od 19.00 hod., vstupné dobrovolné 

Slovácká krojovaná dechová hudba zahrála k poslechu i k tanci.  

Dárek k mezinárodnímu dni seniorů. 

 

PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI sv. JIŘÍ 
čtvrtek 27. 10., Kaple sv. Jiří v Litovli, 17.00 hod., vstupné dobrovolné 

Koncert violoncellistky MgA. Petry Machkové Čadové k výročí republiky a udělování ocenění "Osobnost 

Litovle". 
 

LACO DECZI & CELULA NEW YORK 
úterý 1. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 150 Kč, na místě 200 Kč 

Koncert slavného jazzového hudebníka (žijícího v Americe) s kapelou. 

 

VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND 
středa 7. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 390 Kč, na místě 440 Kč 

Jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček patřící ke stálicím naší rockové i populární hudby okouzlila svým 

nenapodobitelným sytým hlasem. 

 

VÁNOČNÍ KONCERT SENZAKORDU   
neděle 11. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné v předprodeji: děti do 15 let 60 Kč, dospělí 80 

Kč, na místě + 50 Kč 

Vystoupil pěvecký sbor SENZAKORD – Jiří Pavlica: MISSA BREVIS, hosté: PS Carmen Zábřeh, Komorní 

sbor a Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov řídila Hana Kaštanová 

 

VÁCLAV NECKÁŘ „MEZI SVÝMI“ 
úterý 13. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 300 Kč, na místě 350 Kč 

Vánoční koncert české popové legendy Václava Neckáře sklidil spoustu ovací ve stoje 
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VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY 
neděle 18. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15 hod., vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě 130 Kč 

Vánoční písně SPS Kantika pod vedením sbormistryně Ireny Blektové  

 

VÁNOCE S JÍROVCI   
středa 28. 12., kaple sv. Jiří, 18 hod., vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč 

Jírovci – aneb Advent a Vánoce 2016 s příležitostným sdružením absolventů a přátel Gymnázia Jana Opletala 

v Litovli 

 

Spousta koncertů se odehrála i v rámci jiných akcí, jako jsou Hanácké Benátky, Folkové 

Pomoraví, Vánoční náměstí, Open MIC, Farmářské trhy, (zařazených do kapitoly 3g.-„Ostatní 

akce“) 

 

VE SPOLUPRÁCI: 
 

POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ 

čtvrtek 28. 1., 17 hod., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel  

 

DÍVKA ROKU 

sobota 30. 1., 14 hod., Velký sál Záložny  

pořadatel: DDM Litovel 

 

KARAOKE DISCO PLES 

sobota 13. 2., 20 hod., Velký sál Záložny  

pořadatel: Pavlína Vykydalová  

 

JARNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT 

úterý 15. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 

čtvrtek 17. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

JARNÍ KONCERT 

středa 30. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel  

 

HUDEBNÍ VEČER 

čtvrtek 31. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: Senior klub Litovel 
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ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

středa 18. 5., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT MINIBAND ZUŠ 

středa 25. 5., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

MÁJOVÝ KONCERT 

čtvrtek 26. 5., Koncertní sál MK, 18 hod  

Májový koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná Litovel, sbormistryně Iveta 

Navrátilová. 

pořadatel: DPS Mládí a DPS Benjamínek při ZŠ Vítězná Litovel 

 

KONCERT ZUŠ 

středa 1. 6., 17 hod., Malý sál Záložny  

pořadatel: ZUŠ Litovel  

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 

středa 15. 6., 17 hod., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT MINIBAND ZUŠ 

úterý 21. 6., 17 hod., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

PODZIMNÍ KONCERT ZUŠ 

pondělí 21. 11., Koncertní sál MK, 17 hod., vstup volný 

pořadatel: ZUŠ Litovel. 

 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

čtvrtek 8. 12., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod. 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

ADVENTNÍ KONCERT V HUSOVĚ SBORU 

sobota 10. 12., 17 hod., vstup volný 

účinkovali: Hanácká mozeka a Hanácká ambasáda 

 

KONCERT DPS MLÁDÍ 

úterý 20. 12., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstup volný 

pořadatel: ZŠ Vítězná 
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 Snažíme se oslovit co nejširší veřejnost, proto je dramaturgickým cílem zařadit 

multižánrové koncerty pro různou věkovou kategorii. 

 Největší zájem veřejnosti a tudíž i téměř vyprodané sály, jsme zaznamenali u koncertů 

Michala Hrůzy, Věry Špinarové a Václava Neckáře. Největší zájem médií (rozhlasu i novin) 

vyvolal koncert Laco Decziho, Bratrů Ebenových a vokální skupiny Fragile v kostele sv.Marka.  

 Senioři ocenili kapely z jejich oblíbené TV Šlágr - Duo Adamis a Progres, teenageři 

potom koncert Michala Hrůzy, skupiny Atmo a Pavla Callty na náměstí. Nejvíc milovníků 

folkového žánru přišlo na koncert kapely Kamelot, rockerů zase na Petra Koláře a samozřejmě 

v rámci Hanáckých Benátek na kapely Tři sestry a Doga. 

 Koncerty pořádáme nejen v našich prostorách, ale také v kostele sv. Marka, varně 

pivovaru, v Mladečských  jeskyních nebo v kapli sv.Jiří. Tam se opět udělovaly u příležitosti 

státního svátku ČR ocenění osobností Litovle, které mají zásluhy na rozvoji a propagaci 

Litovle. Letos byli oceněni: Jaroslav Čamek za dlouholetou činnost v kuželkářském sportu, Jiří 

Zapletal za malířskou činnost, Viktor Korduljak za vedení úspěšného souboru bicích nástrojů 

(Crazy Sticks při ZUŠ Litovel), Stanislava Kulatá za mnohaleté vedení folklorního souboru 

Hanačka, Lubomír Faltus za aktivní činnost v senior klubu a Ladislav Vitoul, majitel 

mladečské vápenky, za finanční podporu kulturních, sportovních i jiných akcí. 

 

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2016 (dohody o reklamě):  
sponzor: Vápenka Vitoul, s.r.o.– 10 000 Kč na koncert Jiřího Erlebacha v Mladečských jeskyních 

3.10.2016  
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OSOBNOSTI LITOVLE 
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c. KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

 

leden:   

MATYÁŠ NOVÁK – klavír 

úterý 19. ledna 2016 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

únor: 

SMETANOVO TRIO 

Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello 

Beethoven, Šostakovič, Mendelssohn – Bartoldy 

pátek 12. 2. 2016 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

březen: 

GALANTNÍ DOTEKY SLADKÉ FRANCIE 

Hana Kimelová – cemballo, Robert Heger – flétna, Jiří Hošek – violoncello,  

Miroslav Kovařík – recitace  

úterý 22. 3.2016 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

duben: 

VIRTUOSIC STRINGS 

Lucie Kopsová – housle, Eva Procházková – kontrabas 

pondělí 25. 4. 2016 v 18:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč  

 

září: 

IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRO – housle, klavír 
sólový recitál – pocta J. Sukovi  

úterý 13. 9. 2016 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 
 

říjen 

TRIO AMADEUS - „ Humor v hudbě“  
KAREL DOHNAL – klarinet, FRANTIŠEK HLUCHÁŇ – klarinet, PETER HLUCHÁŇ – fagot 

pátek 7. 10. 2016 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 

 

listopad: 

„SYMFON KVARTET“ - „S písní napříč staletími“ 

pánské pěvecké kvarteto: VÁCLAV MAŠEK – Tenor, VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ – Tenor, JAN 

KUKAL – Baryton, JAN KOS - Bas 

čtvrtek 10. 11. 2016 v 19:00 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč 
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V sezoně 2015/2016 si abonentku zakoupilo 26 osob, v sezoně 2016/2017 to bylo 24 

předplatitelů. 

Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s Kruhem 

přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou. Tyto koncerty vážné hudby mají 

vysokou úroveň a našly si své diváky. Aby nebyly prodělečné, snažíme se získat 

mimorozpočtové příspěvky.  Každým rokem také žádáme o podporu Nadaci Českého 

hudebního fondu a další.  

Největší úspěch měl koncert houslového virtuosa Ivana Ženatého a také pěveckého kvarteta 

Symfon – čtveřice mladých mužů v netradičním prostředí varny Pivovaru Litovel měla pro 

diváky své kouzlo. Velkým zážitkem pro diváky byl také koncert velmi mladého nadějného 

klavíristy Matyáše Nováka. 

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2016  na koncerty KPH:  

Vápenka Vitoul, s.r.o. poskytla 12 000 Kč na koncert Virtuosic strings  (Lucia Kopsová housle, 

Eva Procházková kontrabas) v Mladečských jeskyních 25. 4. 2016 

 

Pivovar Litovel a.s. částkou 14 000 Kč podpořil koncert pěveckého kvarteta SYMFON, který se 

konal v divácky zajímavém prostředí varny Pivovaru Litovel 10. 11. 2016 k výročí 

založení Pivovaru Litovel. 

Nadace Český hudební fond poskytla 13 000 Kč na koncertní sezonu 2015/2016. 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 39 000 Kč 
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d. VÝSTAVY 

VÝSTAVY VE VÝSTAVNÍ SÍNI BUDOVY MK LITOVEL 
 

leden:  

STUDENTI - LIMITY 

výstava mladých výtvarníků KVV PdF UP Olomouc 

Vernisáž: středa 6. 1. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 29. 1. 

 

únor:  

JINDŘICH BUXBAUM 
výstava fotografií, člen fotoklubu Litovel      

Vernisáž: středa 3. 2. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 29. 2.  

 

březen:  

XXV. MIKOLOWSKIJE IMPRESJE 
výstava obrazů účastníků výtvarného plenéru v polském Mikolově  

Vernisáž: pátek 4. 3. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 17. 3. 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

ve spolupráci s DDM Litovel, prodejní výstava  

Výstava zpřístupněna od 21. 3. – 27. 3. 2016, Koncertní sál MK 

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

 

duben: 

JIŘÍ ZAPLETAL 
výstava obrazů  

Vernisáž: středa 6. 4. 2016 v 17 hod., výstava  zpřístupněna do 30. 4. 

 

květen: 

OLOMOUČTÍ VYSTAVUJÍ V LITOVLI 
výstava obrazů výtvarné skupiny „Olomoučtí“ 

Vernisáž: středa 4. 5. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 28. 5. 

 

červen:  

SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL  
výstava fotografií 

Vernisáž: středa 1. 6. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 6. 

 

září:  

Mgr. PETRA JOVANOVSKÁ: PRINCIP KRUHU 
výstava obrazů a koláží 

Vernisáž: 7. 9. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 9. 
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říjen:  

PAVEL ČUNDERLE: POHLED KOLEM SEBE 

výstava fotografií, fotoklub Litovel 

Vernisáž: středa 5. 10. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 27. 10. 

 

listopad:  

OLGA VOLFOVÁ: NÁVRATY 

výstava obrazů 

Vernisáž: 2. 11. 2016 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 11. 

 

prosinec:  

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK                                                   
Výstava bude zpřístupněna od 5. – 18. 12. 2016 (Výstavní síň MK)                   

Po – Pá 8.30 - 17 hod.,  So, Ne 12.30 – 16.30 hod. 

 

 

 

VÝSTAVY V PROSTORÁCH TIC a výstavy členů Fotoklubu Litovel a Studia 

Atelier mimo Litovel 

 
V prostorách TIC jsme v roce 2016 uspořádali celkem 6 výstav, podrobněji v samostatné 

kapitole TIC. Co se týče výstav, velmi dobře nás prezentují také členové našeho Fotoklubu 

Litovel a Studia Atelier. Jejich výstavy jsou prezentovány v celé republice. Podrobněji 

v kapitole 3k – „Zájmové skupiny MK“. 

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

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

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

obrazy, fotografie, sochy, v prostorách TIC potom zajímavé exponáty jiného charakteru.  

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 

místním nadějným umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. Patří jim velký dík. Již několikátým 

rokem, kdy probíhá spolupráce s polským Mikolowem, bývá Litovel také zastávkou putovní 

výstavy výtvarníků EU, kteří se zúčastnili letního výtvarného plenéru v Polsku. Výstava má 

velmi vysokou úroveň a vernisáž probíhá tradičně za účasti delegací z Mikolowa a Klimkovic. 

Vyzdvihla bych také výstavy členů našeho Fotoklubu Litovel: Jindřicha Buxbauma, Pavla 

Čunderleho a potom společnou výstavu všech členů Fotoklubu Litovel. Zajímavé fotografie 

zaujaly a bylo to také znát na vyšší návštěvnosti.  Velký úspěch, co se týče návštěvnosti, mají 

také obě prodejní vánoční výstavy. Naproti tomu velkou kritiku získala výstava studentů 

katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Tradičně, jako již několikátý rok, 

jsme jim v lednu dali prostor. Bohužel výstava byla tak nevkusná, že jsme se rozhodli 
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spolupráci ukončit, v dalším roce již s prezentací této katedry nepočítáme. V prostorách TIC 

měla největší návštěvnost výstava interaktivních prvků IQ Landia, na kterou přišly hlavně 

rodiny s dětmi.  Líbila se i výstava Historických cukráren, kterou nám hodně navštívily i místní 

školy a školky. Regionální noviny se zajímaly o výstavu turistických známek a o výstavu 

kulatých pohlednic. O nich v samostatné kapitole o TIC. 
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e. POŘADY PRO DĚTI 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: MŠ a I.stupeň 

 

středa 20. ledna 2016 - POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY 

MŠ, I. st. ZŠ 

 
 

 

Pohádky z mléčné dráhy tentokrát zavedly 

malé diváky až do dalekého vesmíru, kde se 

hlavní hrdina, druhý český kosmonaut Milan, 

setkává se dvěma mimo-zemskými bytostmi, 

tedy bytostmi žijícími mimo planetu Zemi. Ale 

kromě toho, že jsou obě bytosti tak trochu 

mimo, tak je s nimi parádní legrace. Jsou 

mnohem chytřejší než lidé, a tak si hrozně rádi 

hrají a vyprávějí pohádky, i když už jsou 

dávno dospělí! Veselá sci-fi pohádka pro 

nejmenší. Pohádka z dílny olomouckého 

divadla Tramtarie.  
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čtvrtek 17. března 2016 - ČERTŮV ŠVAGR 

MŠ, I. st. ZŠ 

 

 
Dětský muzikál na motivy pohádky B. 

Němcové. Petrovi umírá otec a zlá, vypočítavá 

macecha vyžene nevlastního syna z domu. 

Všude ho posílají ke všem čertům. Petr se za 

čertem do pekla nakonec vydá. Za službu u 

samotného Lucifera dostane bezedný měšec a 

navíc má říkat lidem, že je čertův švagr. Petr 

po službě v pekle vypadá také jako čert. Když 

je zpátky na zemi, dostane se do knížecího 

panství. Kníže má tři dcery. Dvě jsou 

namyšlené  a zlé, ta třetí je hodná a navíc 

krásná. Dívka souhlasí se svatbou s Petrem. 

Mladík se obává, že se dívce nebude líbit, ale 

Lucifer mu pomůže, v den svatby přiletí, 

odnese zlé sestry a nakonec je Petr skutečný 

čertův švagr. 

Jak sama ředitelka divadelního souboru Julie 

Jurištová říká, její soubor nabízí dětem zábavu 

zaměřenou na klasické výpravné pohádky 

obsahující morální poselství.  

 

 

 

 

 čtvrtek 14. dubna 2016 - POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ 

ZŠ (3. - 7. tř.) 

 

 
 

 

Hrátky s historií. Nezávislá divadelní scéna 

SemTamFór nově zpracovala České pověsti. I 

v dnešní přetechnizované době, kdy je 

nejčastějším společníkem počítač, se mohou 

dít věci neuvěřitelné a žádná hra nemůže 

nahradit zážitek ze skutečného setkání s 

praotcem Čechem, vojvodou Krokem i třemi 

sestrami (Libuší, Kazi a Tetou), Bivojem a 

kancem, Horymírem i Šemíkem nebo, ne zcela 

hodným, Křesomyslem.
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FILMOVÁ STŘEDA PRO DĚTI - MIMONI 
středa 11. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 50 Kč 

promítání pro školní družiny včetně veřejnosti 

animovaná komedie: MIMONI 

 

 

pondělí 6. června v 8.15 a v 10.00 hod. -  O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI. 

MŠ, I. st. ZŠ 
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Hudební EKO pohádka v podání Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka. Balynka, 

zatoulané pohádkové štěně, zabloudí do Květinové ulice. Zde bydlí parta veselých kamarádů. Ti 

společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, ve které čaruje kocour Robert. Vše by bylo 

pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit, protože v zahradě se opět a opět objevuje 

nepořádek. Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší. 

 

13. září 2016 v 10 hod. POHÁDKY DO KAPSY 

 

 

 

Interaktivní hudební pohádka Divadla SemTamFór pro děti od tří let. 

Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomoci Kašpárka, připomene nejmladším divadelním 

fanouškům ty nejhezčí pohádky jako jsou: Perníková chaloupka, Karkulka, Princezna na hrášku, 

Budulínek. 

"Nikdo neumí lépe vyprávět pohádky, než babička. Zvlášť, když má toho nejlepšího pomocníka, díky 

kterému se žádné dítě v pohádkách neztratí.  

 

FILMOVÉ PONDĚLÍ: ŘACHANDA 
pondělí 19. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod.,  

vstupné: děti do 3 let zdarma, děti i dospělí 50 Kč 

česká pohádka Řachanda. 
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14. října 2016 v 10 hod. ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA ZLOBILKA 

 

 

 

 

Veselá pohádka na motivy českých klasických 

pohádek. Volně ji upravil Drahomír Ožana. 

Účinkovali sólisté Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě a členové 

Slezského divadla v Opavě. 

9. listopadu 2016 v 10 hod. MALÁ ČARODEJNICE 

 

  

 

Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, 

je sto dvacet sedm let. Zdá se vám to hodně? 

Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší 

čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak 

mezi námi: když v utajení vyrazí na rej svých 

dospělých kolegyň, způsobí si tím pěknou 

polízanici. Nejenom, že ji odhalí a za trest 

seberou létající koště, ke všemu se musí za 

jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, 

že má svého mluvícího havrana a spoustu 

dobré nálady! 

Divadelní pohádka na motivy oblíbeného 

večerníčku.
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PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: II.stupeň a SŠ 

 

středa 10. února 2016 - R.U.R. 

II. st. ZŠ, SŠ 

 

 

 
 

 

Rossumovi univerzální roboti – R. U. R. Autorská divadelní adaptace slavného science fiction Karla 

Čapka, které obletělo svět.  

Vědeckofantastické drama o našem světě v blízké budoucnosti, kde vše lidské postupně nahradily 

stroje, tedy – roboti. Zkušený autorský tým z divadla Tramtarie, režiséra Vladislava Kracíka a 

dramaturgyně Lenky Jorníčkové, si po úspěšné Válce s mloky zvolil již podruhé za předlohu dílo 

Karla Čapka, na které tentokrát nahlíží prizmatem žánru antiutopie a filmů s robotickou tematikou.  
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čtvrtek 10. března v 8.15 a v 10.00 2016 -  RADIM UZEL – INTIMNÍ HOVORY 

A RIZIKA SEXU 

ZŠ (7. - 9. tř. ), SŠ 

 

 

 
 

 

Beseda pro žáky s Radimem Uzlem. Zábavnou formou prezentuje problematiku sexuální výchovy, 

hlavně prevenci nežádoucích jevů – nechtěná těhotenství a sexuálně přenosné nemoci. 

V besedě zaznělo několik důležitých stanovisek Světové zdravotnické organizace: Plánované 

rodičovství jako základní lidské právo, od potratu k antikoncepci – směr vyspělých zemí světa, 

zodpovědné sexuální chování jako prevence nemoci, tolerance sexuálním menšinám – generační 

problém a prevence sexuální kriminality. Byl prostor i na přímé nebo anonymní dotazy. 

 

 

14. duben 2016 - POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ 

ZŠ (3. – 7. tř.) 

Nové zpracování Českých pověstí Divadla SemTamfór 
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25. října 2016 v 10 hod. MOTANI – NEZKROCENÁ BRAZÍLIE 

II. st. ZŠ, SŠ 

 

 
 

Z RIA ZA MODRÝM PAPOUŠKEM                                                           

 

Nebezpečné a nejkrásnější město na světě Rio de Janeiro - tady začíná cesta napříč rozlehlou a 

nezkrocenou zemí. Nádherná příroda Pantanalu a Amazonie, úchvatný vodní svět, nejmohutnější 

vodopády světa, hluboké pralesy, spousty zajímavých zvířat, slaňování do jeskyně znepříjemní zápas 

s těžkou nemocí. Na tyto a jiné závažné potíže nacházíme spolehlivý lék - sambu! 

 

22. listopadu 2016 v 10 hod. TOULKY SVĚTEM- BESEDA S VÁCLAVEM 

ARNOŠEM 
I, II. st. ZŠ 

- 2    představení v Malém sále Záložny 

-  
 

Beseda se známým cestovatelem panem Václavem Arnošem – povídání s fotoprojekcí o tom 

nejzajímavějším co viděl a zažil na cestách po Asii a Africe.                
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POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 

 

MILUJ – ROMEO A JULIE  
neděle 24. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč,  děti do 15 let 75 

Kč, na místě příplatek +50 Kč 

Novocirkusové představení na motivy nejznámější Shakespearovy hry, párová akrobacie na šále a 

další artistické kousky 
VHODNÉ I PRO DĚTI! 

 

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 
neděle 7. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod.,  

vstupné v předprodeji dospělí 70 Kč, děti od 4 do 15 let 50 Kč, děti do 3 let zdarma 

Divadelní zpracování legendárního večerníčku. Tento pohádkový příběh milují děti jakékoliv 

generace. 

 

FILMOVÁ NEDĚLE PRO DĚTI 
neděle 20. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné: děti do 2 let zdarma, děti i dospělí 50 Kč 

Ovečka Shaun ve filmu 

 

GULLIVEROVY CESTY pro nemoc se představení nekonalo 
neděle 10. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 16.00 hod. 

vstupné v předprodeji děti i dospělí 50 Kč, na místě +50 Kč, děti do 3 let zdarma 

Velká nedělní pohádka Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů, u nichž se dokonale kloubí humor, 

dobrodružství a neotřelá filozofie 

 

FILMOVÁ NEDĚLE PRO DĚTI 
neděle 25. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné: děti do 3 let zdarma, děti i dospělí 50 Kč 

Animovaná pohádka Alvin a Chipmunkové. 

 

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK 
neděle 6. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné v předp. 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 3 

let zdarma 

Divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy večerníčku České televize. 
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5. prosince 2016 v 15 hod. POPLETENÉ VÁNOCE 

 

VSTUP ZDARMA - POHÁDKA  NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA – 

V RÁMCI SLETU ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ.   

                                          

Veselá hudební pohádka o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice Mikuláš, Andělka a 

Čert popletou své přípravy na Vánoce a jaké z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice. 

Děti určitě pobaví líný a věčně nabručený Čert Brbla, který by nejraději celou zimu i Vánoce prospal 

v nějakém teplém pelechu. Nebeské Andělce zase děti určitě pomůžou s nácvikem a zpěvem 

známých koled a vánočních písní. Všichni pak společně přivítáme a budeme se těšit na příchod sv. 

Mikuláše, který všechny zmatky vyřeší a svou moudrostí smíří i Brblu s Andělkou, kteří se mezi 

sebou pořád handrkují, pošťuchují a vymýšlejí na sebe různé zábavné lumpárničky. Nakonec se 

všechny přípravy podaří stihnout. Stromeček je nazdobený, dárky zabalené, koledy nacvičené, 

všichni se mají rádi a usmívají se na sebe a Vánoce opravdu mohou začít. Pohádka díky své tématice 

i přítomným nebeským bytostem (Mikuláš, čert, Andělka) nabídla ideální propojení s následnou 

vánoční nadílkou.
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VE SPOLUPRÁCI: 

 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

sobota 5. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel CK BAVI A ODS 

 

JARNÍ KARNEVAL 

neděle 13. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: DDM 

 

PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A I. ST. ZŠ  

úterý 26. 4., Koncertní sál MK 

2 představení, pro MŠ a ZŠ 

pořadatel: HONZA KREJČÍK 

 

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

a výchovné. Jako každý rok, zaznamenáváme zájem hlavně místních mateřských školek 

a I. stupně základních škol. Návštěvnost žáků II.stupně, učiliště a gymnázia je daleko 

nižší, proto se zaměřujeme hlavně na představení pro malé děti.   

Velmi oblíbené jsou víkendové dětské pořady, proto jsme jich zařadili více než 

předchozí roky. Nově jsme začali ve Velkém sále promítat filmové pořady zaměřené 

hlavně pro družiny. 

Některé zajímavé pořady jsme uspořádali dopoledne pro žáky II. stupně a středních 

škol a večer i pro veřejnost. Byla to představení s promítáním: cestovatelská beseda 

s videoprojekcí manželů Motani a beseda cestovatele Václava Arnoše (pro děti 

přizpůsobený pořad toho nejzajímavějšího z cest po Asii a Africe, večer pro dospělé o 

Indii a Nepálu) 
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f. KURZY 

FITNESS LATINO PRO ŽENY 

pondělí 21. 1. – 24. 3.,  Velký sál Záložny v Litovli, 18.30 hod. 

Pod vedením profesionálního lektora z taneční školy v Olomouci, 18 účastnic 

 

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ 

pondělí 11. 1. – 14. 3.,  Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod. 

Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 22 účastníků 

 

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY - MLÁDEŽ 

pátek 2. 9. -11.11., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hod. 11 lekcí 

Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 61 účastníků. 

 

SALSA PRO ŽENY 
čtvrtek 15. 9.- 3.11., Koncertní sál MK Litovel, 17.30 hod. 8 lekcí 

Pod vedením profesionálního lektora z taneční školy v Olomouci, 37 účastnic 

 

CELOROČNĚ 

 

CARAMBA 

 

Náplní kurzu je výuka latinsko-amerických tanců (samba, cha 

cha cha, rumba, jive a paso doble).  

Účastní se a doplňují program různých akcí a plesů.  

Vedoucí: Pavla Vydrželová 

V roce 2016 tento kurz navštěvovalo 8 účastníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZTLESKÁVAČKY   
 

 Skupinu GOLDEN BEES tvořilo 15 dívek ve věku od 7-12 let. Skupina vystupovala 
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při různých akcí města Litovle – Městský ples, školní plesy, zahájení turistické sezony, 

Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, rej čarodějnic, Silácká soutěž G.Frištenského, 

zúčastnila se i plesů v blízkém okolí ( Střelice, Bílá Lhota). Vystoupení děvčata zakončila 

přehlídkou mažoretek a roztleskávaček v Libině. 

  

 Skupinu HAPPY BEES tvořilo 9 maminek, které cvičí pro radost a zábavu. 

Vystoupily na plesech v Litovli, Střelicích, Bílé Lhotě, Silácké soutěži G.Frištenského, 

Litovelských slavnostech a přehlídce mažoretek a roztleskávaček v Libině. 

 

 V září 2016 vznikla nová skupina DANGEROUS BEES na žádost dívek. Skupinu 

tvoří 9 dívek a snaží se do svého vystoupení dát co nejvíce složitých prvků. 

 

Trenérky: Miroslava Tchírová 

                 Lenka Bohuslavová 

 

 

     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 a jsou plně obsazené, instruktoři z taneční školy Coufalových z Olomouce 

jsou velmi oblíbeni. O „Taneční pro dospělé“ byl letos malý zájem, proto tento kurz 

plánujeme otevřít až v příštím roce.  Oblíbený je také kurz latino tanců pro ženy, vede 

ho pan Pavel John. 
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g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, 

KINA A OSTATNÍ AKCE 

NEZNÁMÝ TCHAJ-WAN 

úterý 12. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 50 Kč 

Beseda s cestovatelem Václavem Arnošem 

 

BESEDA O AMAZONII 

čtvrtek 21. 1., Malý sál Záložny, 18:00 hod 

 

TRAVESTI SHOW KOČKY 

čtvrtek 11. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 200 Kč, na místě 250 Kč 

Při jejich programu zábava zaručena. Pestré a okázalé kostýmy se snoubí s propracovanou 

choreografií a kultivovaným ostrovtipem moderátorských vstupů. 
 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 24. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné  

Pořad pro přátele hanáckého nářečí, na téma: "DĚKOJEM ZA KAŽDY RÁNO" 

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 
 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI 

sobota 16. 4., nám. Př. Otakara v Litovli, 9 hod., vstup volný 

Otevření památek a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, muzeum, 

knihovna, muzeum harmonik a Dům přírody), doprovodný program: "Skotačení se skřítkem 

Lesánkem", cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce (po trase soutěže pro děti), procházky po 

Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, plavba po Nečízu, atrakce pro děti, občerstvení 
 

FILMOVÁ NEDĚLE  

neděle 17. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč 

Úspěšný český film: DOMÁCÍ PÉČE (Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová 

a další…) 

 
VLADIMÍR HRON 

středa 4. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 

Zábavný pořad - narozeninová tour k 50. narozeninám imitátora a baviče Vladimíra Hrona, 

vystoupila s ním Lucie Černíková 

 
CO NÁM TĚLO NEMOCÍ NEBO BOLESTÍ ŘÍKÁ 

pátek 6. 5., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč 

Přednáška o zdraví s Ing. Miroslavem Hrabicou, pohlazení slovem, představení knih, 

odpovědi na dotazy 

 
FILMOVÁ STŘEDA - PADESÁTKA 

středa 11. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 80 Kč 

Oblíbená česká komedie: PADESÁTKA  
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JIŘÍ KOLBABA - „Fotograf na cestách-splněný sen“ 

úterý 17. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 180 Kč, na místě 230 Kč 

Diashow se známým cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou 

 
GALA FASHION SHOW  
čtvrtek 19. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč 

Modely od návrhářky Marty Musilové z Olomouce a dalších firem předvedly známé modelky, 

váženým hostem byla PharmDr. Jana Doleželová, MISS ČR 2004 a další osobnosti, večerem 

provedl moderátor rádia RUBI Honza Sedláček, k vidění byla kadeřnická show, vystoupil 

finalista SuperStar Martin Šafařík a další hosté 

 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 16. 6.,  Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné: dobrovolné  

Pořad pro přátele hanáckého nářečí 

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 
BESEDA S PANEM STAROSTOU 

čtvrtek 15. 9., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstup zdarma 

Beseda s občany nad aktuálními problémy města. 

 

FILMOVÉ PONDĚLÍ: TEORIE TYGRA 

pondělí 19. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 90 Kč 

Úspěšná česká komedie Teorie Tygra. 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 22. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

Téma: „OD KAŽDYHO TROCHO“ 

Host: Hanácká mozeka Litovel 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

KOPA STREJCŮ Z HANÉ A JEDEN STREJČEK Z PRAHY… 

... aneb verše, povídky, pověsti, balady, morytáty a písně v podání hanáckých autorů i 

špičkového interpreta    
čtvrtek 13. 10., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 130 

Kč                                                                                                                                                                      

Hudebně poetický pořad, účinkující: Alfréd Strejček: divadelní a filmový herec, moderátor a 

recitátor, kapela Střemkoš, prof. Milan Valenta, Ruda Beran, Petr Linduška ,dr.Pavel 

Svoboda, Miroslav Demel. 

 

MINIPÁRTY 

čtvrtek 20. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 250 Kč na místě 

300 Kč 

Zábavná talk show, která je volným pokračováním úspěšného televizního pořadu 

Všechnopárty, baviče a moderátora Karla Šípa, host pořadu J. A. Náhlovský. 
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MOTANI: NEZKROCENÁ BRAZÍLIE 

úterý 25. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 

150 Kč 

Velmi pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI napříč rozlehlou 

Brazílií. 

 
OPEN MIC 

středa 16. 11.,  prostory TIC při MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

Volná možnost krátkého veřejného vystoupení, výjimečná příležitost pro písničkáře nebo 

básníky všeho druhu, vítány jsou i jiné umělecké formy. 

 
INDIÍ DO NEPÁLU A ZASE ZPĚT 

úterý 22. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné 50 Kč 

Beseda s fotoprojekcí s panem Václavem Arnošem. 

 

19. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 25. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 16 hod. 

SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí 

při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli zajišťují prodej 

vánočních květin. Výtěžek jde na pomoc těžce nemocným dětem 
 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 

sobota 26. 11., Velký sál Záložny v Litovli, od 13 hod., vstupné: 100 Kč 

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

v ceně vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru k zakoupení na místě. 
 

VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLA 2016 

pondělí 28. 11., náměstí. Př. Otakara, 16 hod., vstup volný 

Vánoční kamion Coca-Cola přivezl do Litovle chvíle plné radosti. Od 16:00 program pro děti 

kde se naučili společně s moderátorem kouzelný tanec. V 16:30 příjezd Vánočního kamionu 

na náměstí, kde všichni společně přivítali Santu a jeho skřítky. Každý měl možnost se s ním 

společně vyfotit nebo si něco koupit v Santově obchodě – výtěžek z prodeje byl věnován 

Charitě Litovel. Svítící kamion Coca-Cola všichni znají z TV. 
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

čtvrtek 1. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15.00 hod, volný vstup 

Účinkující: děti z místních mateřských a základních škol, SPS Senzakord,  

nechyběla JEŽÍŠKOVA POŠTA. 
 

X. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 

pondělí 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 14:45 hod., volný vstup 

dramatický kroužek ZŠ Jungmannova,  

POPLETENÉ VÁNOCE (div. pohádka), tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a 

dospělé, v 16 hod. vyhodnocení a předání cen nejlepším maskám, NELLY ŘEHOŘOVÁ 

s kapelou, malování na obličej, taneční kroužky DDM, 

Mikulášské soutěže a hry pro děti, zapisování hříchů u LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA i 

s Mikulášem, na závěr OHŇOVÁ SHOW, bohaté občerstvení bylo zajištěno 

16 – 18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.) 
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ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT PAVLA CALLTY 

středa 14. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup 

V 16 hod. vystoupení Pavla Callty, v 17:30 hod. vystoupení PS Palora, v 18 hod. zpívání 

koled s Olomouckým deníkem a s PS Palora 

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

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

  

FARMÁŘSKÉ TRHY 

pátek 16. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14 hod., volný vstup  

Farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních farmářů  

koncert MICHALA ZAPLETALA – vánoční písně a písně z nového alba ODI ET AMO a 

koncert kapely CIMBAL HELLBAND (folklor beatová kapela) 

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

 
VE SPOLUPRÁCI: 

 

MEDITACE 
Klubovna 1: 2. 1., 30. 1., 27. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.,  

pořadatel: paní Marková 

 

DÍVKA ROKU 
30. 1., Velký sál Záložny 

pořadatel: DDM 

 

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

4. 6., areál ZŠ Jungmannova 

 

MISSIS MODELS 

26. 6., Velký sál Záložny 

pořadatel: agentura DL 

 

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD 
27. 6., Koncertní sál MK 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ LITOVEL 
1. 9., Koncertní sál MK 

 

 

Náměstí nám opět zaplnily velké vánoční akce. Kdy se i na takto velkém prostoru 

„nedalo pohnout“, bylo při akci „Vánoční kamion Coca-cola“. Takto obrovský zájem 

jsme opravdu nečekali. Do „Rozsvícení vánočního stromu“ se zapojily místní sbory 

s pásmem koled. Děti opět využily oblíbenou Ježíškovu poštu a Ježíškovy dílničky. Letos 

byl vánoční strom obzvlášť krásný a dokonce vyhrál soutěž Olomouckého deníku. 

Kolektiv DDM vyrobil slaměný Betlém v téměř životní velikosti. 5.prosince jsme 

připravili tradiční, již desátý ročník „Sletu čertů, Mikulášů a andělů“ se soutěží o 

nejlepší masku. Zařadili jsme tam vánoční pohádku a také koncert mladičké herečky a 

zpěvačky Nelly Řehořové. Vše zakončila velká ohňová show. Na náměstí byla také 
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spousta čertovských soutěží a her. Vše doplněno o stánky s punčem a různým 

občerstvením. Další akcí, kterou jsme se pro velký zájem rozhodli opakovat, je 

celorepubliková- „Česko zpívá koledy“. 6 nejznámějších koled si společně zazpívalo se 

sborem Palora celé náměstí. Vše bylo doplněno o koncert známého zpěváka,Pavla 

Callty, který nadchl hlavně teenagery. Další akcí byly “Farmářské trhy“, vánoční písně 

s doprovodem kytary zahrál místní písničkář Michal Zapletal, vystřídal ho 

temperamentní folklorbeat kapely Cimbal Hellband. Myslím si, že jsme uspokojili a 

vánočně naladili všechny generace. Jsem velmi ráda, že se o tyto akce zajímal tisk i 

rozhlas a měly velkou mediální podporu. 

Oblíbenou akcí, hlavně pro turisty, je „Zahájení turistické sezony“. Zapojuje se do 

ní několik spolupracujících subjektů. Zpřístupnili jsme tradiční památky i přírodní dům 

na Šargouně, kde si všichni mohli opéct špekáčky a příjemně zakončit svůj výlet. Krásné 

počasí k tomu vybízelo. Pro děti jsme připravili několik stanovišť. Další info 

v samostatné kapitole TIC. 

Adventní tvoření mělo tradičně výbornou atmosféru a pro velký zájem jsme ho opět 

uspořádali v prostorách Velkého sálu Záložny.  

Uspořádali jsme také několik zajímavých cestovatelských přednášek. Novinkou 

letošního roku byl první ročník OPEN MIC. Cílem je neformální setkání jednotlivců 

nebo dvojic, a to hudebníků a básníků, kteří mají k vlastí prezentaci prostor max 3 písně 

(básně). Akci jsme uspořádali v prostorách TIC a byl to velmi zajímavý a příjemný 

večer.  

Své návštěvníky, většinou z řad seniorů, mají také zábavné pořady Hanácké 

Ambasády (přátel hanáckého nářečí) „Přendite si splknót“. Vtipné historky místních 

vypravěčů jsou hudebně doplněny Hanáckou mozekou. 

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. 
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h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

 

MĚSTSKÝ PLES s ochutnávkou španělské hudby a španělského jídla 
pátek 15. 1., Velký a Malý sál Záložny, 19.30 hod., vstupné: předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč 

program Velký sál: 

- hrála šternberská skupina GAMA 

- silová akrobacie HANDSTAND (balancování na židlích a další vystoupení) 

- taneční skupina AIRES DEL SUR s vášnivým flamencem 

- tradiční Polonéza ZŠ Jungmannova a roztleskávačky Golden Bees  

 

program Malý sál: 

- hrála španělská hudba NO SEAS PERRO 

- připraveny byly speciality španělského kuchaře 

 

občerstvení a tombola zajištěny 

 

XXX. HANÁCKÉ BÁL 
pátek 19. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 20:00 hod., vstupné: v předpr. 120 Kč, 

 na místě 170 Kč  

zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky 

S programem „Pochování basy“. Hrála: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), 

HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý sál), vystoupil: Folklorní soubor HANAČKA. 

 

1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY 
pátek 7. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč (s místenkou), 50 Kč (bez 

místenky)  

 

ZÁVĚREČNÁ KOLONA 
sobota 11. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 120 Kč, bez místenky 50 

Kč 

 

VE SPOLUPRÁCI: 

 

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

pořadatel:  RS při ZŠ Jungmannova 

 

SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Vítězná 
5. 2., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při ZŠ Vítězná 

 

KARAOKE DISCO PLES  
13. 2, Velký a Malý sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  Pavlína Vykydalová  
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SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel 
27. 2., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při GJO Litovel  

 

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

pořadatel:  CK BAVI 

 

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MOTORS 
27. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: Zuzana Saparová 

 

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

pořadatel:  Klub seniorů 

 

FIREMNÍ VEČÍREK PAPCEL 
1. 4., Velký sál Záložnyl 

pořadatel: PAPCEL 

 

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA A TANEČNÍ ODPOLEDNE 
1. 12., Koncertní sál 

pořadatel: Klub seniorů 

 

RETRO SILVESTR 
31. 12., Velký sál Záložnyl 

pořadatel: Bavi 

 

 

Na Hanáckém bále tradičně hraje jiná plesová kapela na Velkém sále, v Malém sále 

potom místní Hanácká mozeka. Zkusili jsme zařadit druhou kapelu i na Městský ples. 

Na větší návštěvnosti se to bohužel neodrazilo.  
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i. HANÁCKÉ BENÁTKY 2016  
sobota 11. června 

celoměstská akce od 10:00 do 22:00 hod. 

 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ 

 

9.30-9.45 hod. zahájení, mažoretky LINETBELLS BABY a LINETBELLS GIRLS  

9.45-10.30 hod. MINI BAND LITOVEL 

10.30-11 hod. roztleskávačky GOLDEN BEES, taneční vystoupení TS MINI KASTER 

zdravice hostů  

11-12 hod. LEGENDY SE VRACÍ 

12-12.30 hod. taneční vystoupení CARAMBA- latinsko-americké tance 

12.30-13.30 hod. HAPPY TO MEET 

13.30-14 hod. taneční vystoupení SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER,  Wushu 

Olomouc (čínské bojové umění) 

14-15.00 hod. MIRO ŠMAJDA 

15-15.30 hod. roztleskávačky HAPPY BEES (ženy), taneční vystoupení TS KASTER  

Ladies  

15.30-16.30 hod. NEBE 

16.30-17 hod. mažoretky LINETBELLS LADIES, LINETBELLS GIRLS, 

LINETBELLS MISS  

17-18 hod. DE BILL HEADS 
18-18.30 hod. Wushu Olomouc (čínské bojové umění) 

18.30-19.30 hod. DOGA 

19.30-20.15 hod. taneční vystoupení 

20.15-21.45 hod. TŘI SESTRY 
ATRAKCE PRO DĚTI: aktivní centrum BAGR - ZDARMA! 
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Vstupné: 

Od 11 let v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč 

děti do 10 let a ZTP/P 50 Kč, děti do 5 let ZDARMA 

 

Doprovodný program: 

Park Míru a před muzeem – dobová a dětská scéna: 

10:00 – 18:00 FARMÁŘSKÉ TRHY 

10:00 – 17:00 hopsadla „Pony“ pro děti ZDARMA!  

10:00 – 17:00 IQ PARK - Stanoviště dětských zábavných her  

13:00 – 16:00 miniZoo z DDM Litovel  

 

 Školní dvůr ZŠ Jungmannova: 

10:00 – 12:00 „JUNGMANKA PRO LITOVEL“ - soutěže a překvapení pro děti,                                                                                                                                                                    

       

MUZEUM LITOVEL - VÝSTAVA 

9:00 – 17:00 KÁVA - oblíbený nápoj jak ho známe i neznáme, ve spolupráci s panem 

Petrem Rajtem, majitelem pražírny kávy 

 

10:00 – 15:00 zpřístupnění kaple sv. Jiří  

PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY) – VÝSTAVA 

 

9:00 – 17:00 VÝSTAVA KRONIK MK LITOVEL A PLAKÁTŮ UPLYNULÝCH 

ROČNÍKŮ HANÁCKÝCH BENÁTEK  

11:00 – 19:00 výstupy na radniční věž (vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 10 let 20 Kč)  

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

 

PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮ HANÁCKÝCH BENÁTEK 

Další Hanácké Benátky jsou za námi. Tentokrát jsme trochu přitvrdili a vsadili na rockové 

fanoušky. I když bylo v okolí opět spousta akcí, mile nás překvapila účast téměř 3 tisíc 

návštěvníků, kteří se doufám dobře bavili.  

Touto cestou chci poděkovat především svým kolegům, zaměstnancům Městského klubu 

Litovel, kteří zvládli celou akci i v početně malém obsazení připravit a zorganizovat a to i za 

kolegyni, která onemocněla. 

Děkuji také všem účinkujícím a to nejen profesionálním, ale také všem místním 

zájmovým útvarům. Vystoupení si připravil MINIBAND ZUŠ Litovel, mažoretky 

LINETBELLS BABY, LINETBELLS GIRLS, LINETBELLS LADIES, LINETBELLS 

MISS, roztleskávačky GOLDEN BEES a HAPPY BEES, TK CARAMBA Litovel, TS MINI 

KASTER, TS TRIPS a TS KASTER a skupina čínského bojového umění WUSHU Olomouc. 

O to, aby akce neprobíhala jen v centru, ale také v okolních částech, se zasloužila mimo jiné i 

ZŠ Jungmannova, DDM Litovel a MAS Moravská cesta.  

Velké poděkování patří také všem lidem „ze zákulisí“, moderátorovi, zvukařům, 

pyrotechnikům, šternberským vodákům a SDH Tři Dvory.  
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Akce by se nemohla uskutečnit bez štědrých sponzorů, kteří Hanácké Benátky nejen 

finančně podporují, ale většinou se jí i osobně zúčastní. Velmi si cením podpory 

Olomouckého kraje, Města Litovel a všech institucí, hlavně těch, kteří jsou vstřícní při 

schvalování všech nutných povolení k realizaci této akce.  

Velmi děkuji těmto hlavním sponzorům: Pivovar Litovel a.s., BM Parks (Maniola 

Company), Tera Montáže, s.r.o. (Kofra Děčín, s.r.o.), Hotel Skalka, Pacifik, a.s., HOPAX 

s.r.o., PAPCEL a.s., N.F.I. Metall s.r.o., SITA CZ a.s., Kimberly-Clark, s.r.o., ORRERO a.s., 

Machovský mapy s.r.o. 

Akci podpořili také: PW interier Jaroslav Horák s.r.o., EUROPASTA SE divize Adriana, 

LITOLAB s.r.o., Vodohospodářská společnost  ČERLINKA s.r.o., AMS-intes s.r.o., Městská 

teplárenská společnost a.s. Litovel, MODOS spol.s.r.o., Apartmány Pekin, Jaroslav Skála – 

Autoškola, Kooperativa pojišťovna, a.s. a FCC Litovel, s.r.o. 

Atrakce pro děti zdarma mohly být díky firmě HTM Sport s.r.o. (HEAD), na občerstvení 

pro účinkující se podílely firmy:  Hanácká kyselka s.r.o. a Sacer Gape, s.r.o., na bezpečnost 

všech dohlížela ochranka a místní policie, za úklid během i po akci vděčíme Technickým 

službám Litovel. 

Mediálními partnery, kteří výrazně podpořily propagaci této akce, byly: Rádio Rubi, 

Radio Čas, Radio Haná, Český rozhlas Olomouc, Hitrádio Orion, Litovelské noviny, Oáza, 

Olomoucký deník a MF Dnes. 

Největší poděkování patří Vám všem, kteří jste na naši akci přišli a tím nás i podpořili. 

Další - 15.ročník  Hanáckých Benátek proběhne 10. června 2017. Těším se na Vás i v příštím 

roce nebo třeba i na jiných akcích, které pro Vás během roku pořádáme. 

 

   Za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel Bc. Hana Vogelová,  

    

V tomto roce proběhl již čtrnáctý ročník této celoměstské akce. Probíhá 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 2 ročníky 

byly zaměřené pouze dobově a program zajišťovali místní dobrovolníci a amatérské 

kapely. Návštěvnost byla velmi nízká a přišli zejména obyvatelé Litovle. V současné 

době se snažíme, aby tato akce prezentovala naše město, aby byla nejen pro místní, ale 

stala se atraktivní i pro okolní region. Zda se to podařilo, nechám na posouzení jiných, 

ale vzhledem k tomu že se o akci zajímají regionální noviny, rozhlas i televize s kladným 

ohlasem, věřím, že náš malý tým dělá svou práci dobře.  

 

 

Seznam sponzorů Hanáckých Benátek 2016: 

Pivovar Litovel a.s.    45 000 Kč  

MANIOLA COMPANY SE  20 000 Kč  

KOFRA Děčín s.r.o.    20 000 Kč    

HTM Sport s.r.o.     18 000 Kč  

HOPAX s.r.o.     15 000 Kč  

N.F.I. Metall s.r.o.   15 000 Kč 
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PAPCEL a.s.     15 000 Kč  

SITA CZ a.s.     10 000 Kč  

Penzion Pacifik   10 000 Kč  

OSŽ Slovakia Hotel Skalka  10 000 Kč  

Brazzale Moravia a.s.     6 000 Kč  (dříve ORRERO a.s.) 

PW interier Jaroslav Horák s.r.o.   5 000 Kč  

EUROPASTA SE divize Adriana   3 000 Kč  

Městská teplárenská spol. a.s.   3 000 Kč  

VHS Čerlinka s.r.o.       3 000 Kč  

AMS-intes s.r.o.     3 000 Kč  

MODOS s.r.o.             3 000 Kč  

LITOLAB spol. s r.o.     3 000 Kč  

Martina Pekařová Apartmány Pekin    1 500 Kč  

SacerGape s.r.o.     1 000 Kč  

Autoškola Jaroslav Skála               1 000 Kč 

Celkem příjmy z reklam           210 500 Kč 

 

Finanční dar na Hanácké Benátky:  

Kimberly-Clark s.r.o.    10 000 Kč  (dar) 

+ 

Grant Olomouckého kraje  50 000 Kč 

 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky činila  

v roce 2016 – 270 500 Kč  ( v  r. 2015: 287 963 Kč, v roce 2014 - 239 370 Kč, v r. 2013: 

282 992,30 Kč, v r. 2012: 401 454,70 Kč, v r. 2011 to bylo 416.604,50 Kč). Z uvedených 

čísel je patrné, že se každoročně snižuje podpora Olomouckého kraje, která v letech 2011 a 

2012 činila 200 000 Kč, v roce 2013 - 100 000 Kč, v roce 2014 pouze 60 000 Kč a v roce 

2015 i 2016 jen 50 000 Kč.)  
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j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 
pátek 1. 7., restaurace AMAZONKA, 18:00  hod,. vstupné v před. 150 Kč, na místě 200 Kč 

Minifestival živé hudby, účinkovali: NOACO, RADEK PÍĎA BARTOŠ, MARIEN 

 

HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU: 
 

NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL, VŽDY V 19 HOD.,  

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 

DRAJV - koncert se kvůli vydatnému dešti nekonal 

sobota 2. 7., české i zahraniční písničky 

 

RAMAHE BAND 

pátek 8. 7., pop, rock, folk, disco 

 

SVL ROCK 

sobota 9. 7., rockový večer 

 

VINNÝ STŘIK 

pátek 22. 7., rockový večer 

 

STŘEMKOŠ 

sobota 23. 7., blues a chanson 

 

MODRÁ ROSA 

pátek 29. 7., večer s country rockovou kapelou 

 

JEN - TAK 

sobota 30. 7., country večer 

 

 

LETNÍ KINO: 
 

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NÁMĚSTÍ PŘ. OTAKARA V LITOVLI, 

ZAČÁTEK VŽDY VE 21:30 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 

SEDMERO KRKAVCŮ 

pátek 15. 7.  

pohádka pro celou rodinu Alice Nellis 
hráli: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Zuzana Bydžovská a další… 

 

ŽIVOT JE ŽIVOT 

sobota 16. 7.  

komedie Milana Cieslara 
hráli: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Miroslav Táborský, Kristýna Peláková a další… 
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GANGSTER KA 

neděle 17. 7.  
krimi/drama režiséra Jana Pachla  

hráli: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško a další… 

 

GANGSTER KA: AFRIČAN 

pondělí 18. 7.  
krimi/drama režiséra Jana Pachla 

hráli: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Vlastina Svátková, Brian Caspe a další… 

 

Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro návštěvníky zdarma nebo se 

vstupným dobrovolným. Jedenáctý ročník Folkového Pomoraví jsme uspořádali v 

areálu restaurace Amazonka. Krásné prostředí venkovní zahrádky, bohatá nabídka 

občerstvení a k tomu klidné melodie folkových kapel všechny přítomné pozitivně 

naladilo.  

Večerní koncerty s občerstvením na nádvoří Městského klubu jsou příležitostí pro 

místní amatérské kapely různých žánrů, které nemají příliš možností k prezentaci.  

Největší zájem diváků přilákalo letní kino Kinematografu bratří Čadíků. 

Dobrovolné vstupné, které Kinematograf vybral, bylo opět použito na dobročinné účely. 

Tato akce má tedy význam i charitativní. 

  



Výroční zpráva  2016
 

 48  

 

k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 

2016 - 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) Změny 

K žádným zásadním změnám  za rok 2016 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 19 a 20 století a nově 

už i několik skladeb naprosto současných - ze století 21.  

 

3) Zaměstnanci 

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, případně ti kteří se 

přestěhovali za prací, nebo za životními partnery. Sbor je třeba doplňovat neustále novými 

zpěváky.  V roce 2016 nedošlo k výraznějším změnám ohledně personálního složení sboru. 

Stále pociťujeme potřebu mužských  hlasů – tenor a bas, ale sbor by uvítal i kvalitní posilu v 

sopránu.  

 

4) Výsledky 

Výsledky roku 2016 byly velmi dobré, celkem bylo po celé republice předvedeno: 

 

1 koncert   -  Tříkrálový koncert Chudobín 

1 koncertní pásmo -  Choltice 2016  – 2 koncerty 

1 koncert    -  Ostrava 

1 koncert   -  vánoční pásmo Litovel 

 

Celkem tedy 4 vystoupení, velké ocenění bylo sboru vysloveno v Cholticích (Pardubický 

kraj), ale i v nedalekém Chudobíně, kde byl odborníky vysoce ceněn předvedený kvalitní a 

hlasově velmi vyrovnaný výkon. V Cholticích byla  vyzvednuta práce umělecké vedoucí a 

dirigentky sboru, paní Ireny Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský projev a výtečný 

výběr skladeb, které byly vybrány přesně podle hlasových a rytmických schopností sboru. 
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Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen porotou, ale především i vlastními posluchači, 

kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes našeho sboru. Z výše uvedených důvodů obdržel 

náš sbor pozvání na vystoupení i následujících letech. 

 

5) Výhled na další období 

Kantika do roku 2017 plánuje účast minimálně na 2 koncertních pásmech v následujícím 

roce.  Ačkoliv byla přislíbena možnost vystoupení v partnerském městě - Mikolowo  – dosud 

není z Polské strany žádná odezva, což nás nesmírně mrzí, protože realizace byla již 

Mikolowem přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno. 

 Dále jsou v jednání další 2 koncerty s okolními farními úřady a máme poptávky na 

vystoupení z okolních obcí – např. Chudobín. Množí se hlasy na možnost pořádání další 

koncertní přehlídky – Kantikum. Pořádání této přehlídky je náročné nejen organizačně, ale 

zejména finančně a smíšený pěvecký sbor si pořádání této přehlídky nemůže dovolit.  

V roce 2017 dále předpokládáme uspořádání koncertního pásma na počest zakládajícího 

dirigenta sboru – pana Vlastimila Nedomy u příležitosti jeho 90 narozenin – pravděpodobně 

22.4.2017 od 16 hod. Nebráníme se ani spolupráci s dalšími sbory na větších hudebních 

projektech – např. Palora, Uničovský smíšený pěvecký sbor…. 

Sbor si pro rok 2017 klade za cíl posílit členskou základnu v hlasech – Bas, Tenor, 

Soprán. Altová sekce se jeví jako zcela naplněna a není nyní potřeba jejího dalšího posilování. 

 

Částka finančního daru – 2 000 Kč od společnosti SEV Litovel s.r.o. určená pro Smíšený 

pěvecký sbor Kantika byla využita na příspěvek na dopravu na koncert do Choltic 18.6.2016. 

 

Zpracoval dne 26.1.2017 

 

Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika 
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Zpráva o činnosti fotoklubu při MK Litovel za rok 2016 

 

      V úvodu zprávy se budu nejprve zabývat všeobecnou situací, která má přímý i 

nepřímý vliv na veškerou naši zájmovou činnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o léta 

úspěšný fotoklub v ČR a tím pádem i s velkým množstvím kontaktů s ostatními fotokluby, lze 

srovnávat dění v různých regionech. 

      Když pomineme průzkumy různých agentur, má negativní vliv na činnost klubů, 

politická i hospodářská situace. Informace o průměrné mzdě je sice pěkná, ale tuto mzdu 

nemá podstatná část občanů. Mnoho lidí má druhé zaměstnání, což je vyčerpává a stále se 

zvyšující ceny, nutí občany, aby šetřili. Lidé by se rádi věnovali svým koníčkům, ale když 

jsou večer unaveni, tak raději sednou k televizi a sledují pořady, které jsou většinou vzdáleny 

uměleckým hodnotám. Ve školách se zrušily nebo omezily předměty, které alespoň trochu 

mohly zapůsobit na duševno a vést k umění všeho druhu. Vznikl další fenomén tzv. " Práva 

dítěte ", ale zapomnělo se, že kromě práv, má každý ještě povinnosti. 

      A tak nám vyrůstá generace, které chybí základní lidské vlastnosti, jako je 

ohleduplnost, porozumění, cit a láska. Z lidí se vytrácí pravá hodnota života. Stoupající 

tendenci mají zhoršují se mezilidské vztahy na kterých se podepisují vrcholní politikové, kteří 

hledí na své zájmy, neznající, jak skutečně funguje život běžného občana. Stoupá tak 

nenávist, pomlouvačství, agresivita a další negativní jevy.  

      My fotografové se snažíme hodně cestovat po světě a zaznamenávat život a krajinu. Je 

mnoho ukázek, jak velké firmy přetvářejí ráz krajiny k horšímu. Na jedné straně je zájem 

hospodářský a finanční, jak co nejvíce vyrobit a co nejvíce prodat. Přeplněné obchody 

zbožím, jsou důkazem této politiky. Právě tato chamtivost vede ke zhoršování životního 

prostředí, kdy je sice snaha řešit důsledky, ale pravé příčiny asi nikdo nezkoumá. Zapomíná 

se, že veškeré vytěžené suroviny a následná výroba je závislá na dopravě a na energiích, až po 

likvidaci odpadů. O množství vyrobených nekvalitních výrobků ani nemluvě a i tyto výrobky 

spotřebovávají suroviny a energie. Potom jsme svědky zoufalých opatření tzv. ekologů, kdy 

se krátkodobě  omezuje doprava a pod.    

      Velký rozvoj fotografického průmyslu způsobil, že téměř každý má fotoaparát, nebo 

mobilní telefon s fotoaparátem a tak všichni cvakají, kdekoliv a cokoliv a nezabývají se 

skutečným fotografováním, které má svá pravidla a o umělecké stránce ani nemluvě. 

Vydavatelé novin postupně ruší reportážní fotografy a získávají potřebné fotografie pomocí 

laiků na internetu, kde vypovídající hodnota snímku je mizivá a komentář neodpovídá 

skutečnosti.                                       

      Další kapitolou je výstavnictví. Majitelé galerií obvykle platí velké nájemné a tak si 

nemohou dovolit dávat prostor začínajícím umělcům, nebo těm, kteří to mají jako svou zálibu, 

neboť tato skupina již vložila velké finanční částky do své tvorby a nemá další tisíce na 

pronájem galerie. Sponzorování nebo dotace tak zůstávají jen snem. Píši o tom proto, že 

všechny tyto faktory mají vliv na veškerá dění . 

      V tomto neutěšené prostředí potom působí jako zázrak, že se v Litovli dokáží scházet 

2x v měsíci členové fotoklubu na svých schůzkách. V roce 2017 uplyne již 70 let od jeho 

založení.  Tyto schůzky jsou zaměřeny nejen na ukázky fotografické tvorby jednotlivých 
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členů, ale aktuálně i na probíhající dění ve světě fotografie a samozřejmě i na probíhající 

fotografické a kulturní akce v Litovli a v celé ČR.  Tyto akce jsou dle povahy a rozsahu 

následně navštěvovány. Na mnohých akcích se náš klub aktivně podílí. 

      Klubovna, která je zároveň jako ateliér, slouží ke ztvárňování  výtvarných představ a 

zkoušení různých metod v ateliérové tvorbě při různých způsobech nasvícení. Tyto aktivity 

slouží k rozvoji výtvarného cítění v oblasti nejen fotografie, ale i v ostatních oborech 

výtvarného umění, včetně architektury. Členové v menších skupinkách pořádají během roku 

fotovycházky a zúčastňují se různých setkání fotografů po celé republice, které pořádají 

organizace celorepublikového působení pod záštitami městských úřadů a některých 

ministerstev. Jeden z našich členů je členem Židovské obce v Olomouci, která spolupracuje se 

Židovským muzeem v Praze. Za podpory Židovských obcí v Brně, Praze a Olomouci, bylo 

uspořádáno několik výstav v Synagogách několika měst.  Klub je zapojen v celostátním a 

mezinárodním „Mapovém okruhu“ . Při každé výstavě a fotografické akci je kladen důraz na 

propagaci města Litovel, jako např. na Fotofestivalu v Mor. Třebové nebo na Open-air FOTO 

Festivalu v Č. Krumlově. Závěrem je třeba si uvědomit, že veškeré náklady spojené s 

fotografováním, tj. tisk fotografií, adjustáž, návrhy a tisky pozvánek, plakátů a dopravu včetně 

veškeré fototechniky si hradí členové ze svých prostředků. Výjimkou je užívání klubovny, 

výstavní síně a tisk pozvánek na výstavy ve výstavní síni MK Litovel, které hradí MK. 

 

                                                  

Přehled akcí jednotlivých členů 
 

Výstavy 
J. Buxbaum:  " Divadelní svět" a " Život Chasidů v Londýně " - MK Litovel 

                        " Po stopách hrdinů " - Husův sbor v Kladně 

                        " Jeruzalém - Sv. město " - kostel svatého Ducha V Ostravě Zábřehu 

                        " Ješiva - židovská škola dnes " - Light Cube Gallery Brno 

                        " Život v DIASPOŘE " - Galerie v Č. Těšíně a festival žid. kultury v Holešově  

                        " Chasidé v Mikulově " - Muzeum v Boskovicích 

                        " Židovská škola dnes a Ješiva v Kijevě " - FF UP Olomouc 

 

P. Čundrle:  " Pohled kolem sebe " - MK Litovel (autorská výstava k 70tinám ) 

  

P. Dačický:     "Kyrgyzstán - země hor, jezer a divokých koní " - Regionální centrum 

                  Olomouc.   

 

R. Opluštil:  2 x výstava fotografií v betlému J. Beneše v Lošticích. 

                       Expozice fotografií na velikonoční výstavě, na podzimní výstavě  

                        a na vánoční výstavě v KD v Lošticích. 

                                          

J. Petráš:   Stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích ( průběžně aktualizovaná ) 

                        Stálá výstava Klubu přátel hudby v Pňovicích ( průběžně aktualizovaná )  

                                         

M. Pinkava:   Trvalá výstava retro fotografií Litovle v restauraci " Záložna ". 

                 

M. Vykydalová: " Litovelské Pomoraví " - restaurace ve Třech Dvorech. 
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L. Zapletalová:   Itálie a karneval v Benátkách - Restaurace ve Třech Dvorech. 

  

Fotoklub:      Fotofestival v Mor. Třebové - J. Buxbaum, P. Dačický, P. Dolinský, 

                         P. Forst, J. Gottfried, J. Novák, R. Opluštil, J. Petráš, M. Pinkava,  

   E. Ullmann, M. Vykydalová a L. Zapletalová. 

 

                        FOTO SALON v Otrokovicích -  P. Čundrle, P. Dačický, P. Forst,                        

R. Opluštil, J. Petráš,  M. Pinkava, E. Ullmann, P. Vojanec, M. Vykydalová,                

L. Zapletalová . ( Organizoval Fotoklub Beseda v Otrokovicích, kde jsme 

vystavovali jako jejich hosté ). 

                                   

 

Přednášky a komentované promítání 
P. Dačický:    Himálaj a Káthmandú, Glamour - setkání seniorů v Ostružné 

                       Šumava, Glamour+akt - Brumov-Bylnice. 

                       Yellowstonský NP a glamour - setkání cestovatelů Prachatice 

                       Kyrgyzstán -  Arcidecézní muzeum v Olomouci. 

                       Aljaška a Kanada - celorepublikové setkání fotografů na Pancíři - Šumava 

                       Severozápad USA - setkání cestovatelů N. Hůrka na Šumavě 

 

J. Gottfried: 2 x ukázka fotografií doplněná promítáním s komentáře z cest po Indii v 

                      klubu seniorů v Cholině. 

    

M. Pinkava: 3 x prezentace fotografií a promítání v klubu seniorů v Cholině.  

                      Prezentace z vlastních fotografií ze zaniklé TESLY Litovel pro 

                      litovelské muzeum o výrobě gramofonů. 

     

Soutěže 
J. Buxbaum: 3. místo v Československé fotografii 

                                        4. místo v Slovak Press foto 

P. Dačický: " Komunikace " - 2. místo FotoŠkoda Praha    

 

Ostatní činnost 
P. Čundrle: Tvorba a vedení kroniky fotoklubu. 

                     Fotografie pro regionální obecní zpravodaj a pro fotoročenku – Pňovice 

  

J. Petráš: Fotodokumentace včetně tisků fotografií pro "Kruh přátel hudby" v Pňovicích. 

 

R. Opluštil: Výroba kalendářů pro malíře P.A. Taťouna a pro město Loštice. 

 

M. Pinkava: Vydání nástěnného kalendáře Litovle pro rok 2017.  

 

 

                            Zpracoval :  Ing. Pavel Dačický – předseda fotoklubu Litovel 
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Zpráva o činnosti studia ATELIER při MK Litovel za rok 2016 

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 se tak jako keramička Miluše Hlavinková, zúčastňuje jarmarků po celé republice. O 

jejich umělecké výrobky je velký zájem. Oba se zúčastnili také „Novoměstského krajáče“- 

setkání držitelů regionálních značek z celé republiky. Pan Tomanec také získal ocenění 

v extra kategorii za „Hodiny“ na 35. Hefaistonu (setkání uměleckých kovářů na hradě 

Helfštýn). Velkou autorskou výstavu šperků měl pan Tomanec v „Zeleném domečku“ 

v Kostelci na Hané. 

 

Zpráva o činnosti KINEMAKLUBU (kabelová televize) při MK Litovel za 

rok 2016 

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

Nejaktivnějšími členy, s kterými Městský klub Litovel často spolupracuje, je pan Jaromír 

Hlavinka st., Jiří Hrozek a Jaromír Hlavinka ml. 

 

Zpráva o činnosti HANÁCKÁ AMBASÁDA (přátelé „hanáckého nářečí“) 

při MK Litovel za rok 2016 

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

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

Linduška Petr, Hlavinka Jaromír 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. V předvánočním 

adventním čase je Hanácká ambasáda zvána k účasti do programu Hanécké Mozeke  v kostele 

Husův sbor v Litovli.  

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 jeden z členů - knihkupec Petr Linduška, ze 

zábavných historek prezentovaných při těchto pořadech, vydává knihu parafrází na 

hanácké pověsti, svérázných fejetonů, úvah, roztomilých básní, to vše kořeněné 

hanáckým zemitým humorem.  
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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 2016 

 

Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: 

ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích MK) 

 

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 ul., 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 (koncerty v kostele, pomoc při instalaci výstav) 

 

MUZEUM (spolupráce s TIC, výměna suvenýrů) 

 

CHARITA LITOVEL 

 

KNIHOVNA 

 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ (zpřístupnění Domu přírody na Šargouně) 

 

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

 

.FCC LITOVEL, s.r.o. 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO RUBI 

 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.  
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m. Turistické informační centrum  

Litovel 

 

 
 

Provozní doba: 

 

Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod. 

Sobota: 9.00 – 15.00 hod. (polední přestávka 12.00 – 12.30 hod.) 

Hlavní letní sezóna: červen – září otevřeno denně od 9 – 17 hod. (so – ne: polední přestávka 

12.00 – 12.30 hod.) 

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

WWW (oficiální) : www.tic.litovel.eu 

E-mail (oficiální) : tic@litovel.eu  

Adresa: Turistické informační centrum  

náměstí Přemysla Otakara 762 

Litovel, 784 01 

GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E 

Kontaktní osoba: Kateřina Gelová 
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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 (sýrárny G Tři 

Dvory, Pivovaru Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, keramika Miluše 

Hlavinkové…) 

 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) 

zájemcům zdarma 

 Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí 

 Prodej vstupenek sítě Ticketstream a Moravské divadlo 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  

 Prohlídka radnice s průvodcem - 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 

 o možnostech ubytování v Litovli a okolí 

 o místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách 

v Litovli 

 o cyklotrasách  

 o půjčovně kol 

 o půjčovně lodí a koloběžek  

 o Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti 

 Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny 

 Kopírovací a skenovací služby 

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

 Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu 

 Úschovna kol a zavazadel 

 Cylindrické vložky do bezpečnostních zámků na stojany na kola 

https://mail.mestolitovel.cz/owa/redir.aspx?C=_RkfPm8OR06akH5zeaX06JWfUjeo69AIkUYQJZHlBS7KILBiY8SUbkl2ysrH35yVYOI7zdt498I.&URL=http%3a%2f%2fwww.litovel.eu%2fcs%2fturistika%2fprochazka-litovli%2f
https://mail.mestolitovel.cz/owa/redir.aspx?C=_RkfPm8OR06akH5zeaX06JWfUjeo69AIkUYQJZHlBS7KILBiY8SUbkl2ysrH35yVYOI7zdt498I.&URL=http%3a%2f%2fwww.litovel.eu%2fcs%2fturistika%2fprochazka-litovli%2fdum-soukenickeho-cechu-knihovna.html
https://mail.mestolitovel.cz/owa/redir.aspx?C=_RkfPm8OR06akH5zeaX06JWfUjeo69AIkUYQJZHlBS7KILBiY8SUbkl2ysrH35yVYOI7zdt498I.&URL=http%3a%2f%2fwww.litovel.eu%2fcs%2fturistika%2fprochazka-historickou-litovli%2fkaple-sv-jiri.html
https://mail.mestolitovel.cz/owa/redir.aspx?C=_RkfPm8OR06akH5zeaX06JWfUjeo69AIkUYQJZHlBS7KILBiY8SUbkl2ysrH35yVYOI7zdt498I.&URL=http%3a%2f%2fwww.litovel.eu%2fcs%2fturistika%2fprochazka-historickou-litovli%2fmuzeum-harmonik.html
https://mail.mestolitovel.cz/owa/redir.aspx?C=_RkfPm8OR06akH5zeaX06JWfUjeo69AIkUYQJZHlBS7KILBiY8SUbkl2ysrH35yVYOI7zdt498I.&URL=http%3a%2f%2fwww.litovel.eu%2fcs%2fturistika%2fprochazka-litovli%2fmuzeum.html
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NOVINKY V ROCE 2016 

 

 Tvorba letáků – Stravovací kapacity v Litovli, tvorba měsíčních, čtvrtletních a ročních 

Přehledů akcí konajících se v Litovli a okolí 

 Tvorba nových pohlednic (Litovel, Pozdrav z Litovelska) 

 Nové suvenýry – magnetky, buttony, štítky na hole s motivem Svatojánského mostu 

 Nově dřevěné šperky Miloslava Tomance 

 Rozšířená nabídka časopisů, které jsou k dispozici zdarma: OL4you, 5plus2 

 

 

 
 

Účast TIC na veletrzích 

 
14. – 17. 1. 2016 – REGIONTOUR BRNO  

22. 1. 2016 – TOURISM EXPO 

Členství v ATIC 

 
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 ATIC se informační centrum v dubnu zúčastnilo odborného semináře infocenter 

v Čechách pod Kosířem, Ostravě, Olomouci a dále dvoudenního Členského fóra, které se konalo 28. – 

29. 4. 2016 v Hradci nad Moravicí. 
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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 (mimosezóna (říjen – květen) - pondělí - pátek – 8.00 – 17.00 hod., sobota – 9.00 

– 15.00 hod., hlavní sezóna (červen – září) – 9.00 – 17.00 hod.), 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. 

 

 

VÝSTAVY V TIC 

SVĚT KULATÝCH POHLEDNIC 

4. 1 – 31. 3. 2016  

Výstava kulatých pohlednic ze soukromé sbírky pana Petra Lindušky.  

Výstava zpřístupněna po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 15 hod. Vstup zdarma. 

 

 
 

KRONIKY MĚSTSKÉHO KLUBU A HANÁCKÉ BENÁTKY 

14. 4. – 11. 6. 2016 

Výstava vztahující se k minulým ročníkům tradiční celoměstské akce a dále nabízející pohled do 

kronik Městského klubu Litovel. Vzpomínka na uplynulé ročníky, na zajímavé tváře a hvězdy, nejen 

ze světa hudby. Výstava zpřístupněna po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 15 hod., červen: po – ne: 8 – 17 hod. 

Vstup zdarma. 
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EXPONÁTY Z IQLANDIA 

13. 6. – 31. 7. 2016 

Naučná interaktivní výstava z IQ Landia Liberec ze světa vědy a techniky, plná experimentů a chytré 

zábavy. Výstava zpřístupněna po – ne: 9 – 17 hod., so a ne: polední přestávka 12 – 12:30 hod. Vstupné 

dobrovolné. 

 
 

VÝSTAVA TURISTICKÝCH ZNÁMEK 

3. 8. - 31. 8. 2016 
Výstava 1250 ks turistických známek ze soukromé sbírky pana Jana Hejny, doplněna o další produkty 

firmy Turistické známky z Rýmařova. Výstava zpřístupněna po – ne: 9 - 17 hod., so a ne: polední 

přestávka 12 – 12:30 hod. Vstupné dobrovolné. 
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HISTORICKÉ CUKRÁRNY 

5. 9. – 4. 11. 2016 
Výstava o vývoji cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren v Českých zemích. 

Výstava zpřístupněna: září po - ne 9- 17 hod. (so – ne: polední přestávka 12:00 - 12:30) 

říjen a listopad po – pá: 8 – 17 hod., so: 9 – 15 hod. (polední přestávka 12:00 - 12:30). Vstup volný. 

 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 

5. – 17. 12. 2016 

Prodejní výstava litovelských výtvarníků. Výstava zpřístupněna: po – pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 15 

hod. (polední přestávka 12:00 - 12:30). Vstup volný. 
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DALŠÍ VYUŽITÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR TIC 

7. 11. 2016 od 8 - 16 hod. -  prodej levných knih (pronájem) 

16. 11. 2016 v 19 hod. – 1. ročník festivalu autorské tvorby – OPEN MIC Litovel (Koncert písničkářů, 

básníků a dalších. Vystoupili: Michal Zapletal, Duo Petr a Veronika, Marty Walker a hostem večera 

byl Honza Žamboch, člen kapely Žamboši) 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2016 
V sobotu 16. dubna byla v Litovli zahájena nová turistická sezóna. Hezké počasí přilákalo na bohatý 

program, který byl určen pro všechny generace. 

Ani letos nechybělo vystoupení tanečních skupin Trips a Kaster, roztleskávaček Golden Bees a 

mažoretek Linetbells. Zábavné pásmo bylo ukončeno „Skotačením se skřítkem Lesánkem“ a 

následoval odjezd na Lesánkovu cyklostezku, kde na děti čekaly zábavné úkoly s odměnami. Letos 

byla nově možnost opékání špekáčků v areálu informačního střediska CHKO Litovelské Pomoraví 

(Dům přírody na Šargouně). V rámci programu byly také oblíbené projížďky na loďkách po Nečízu a 

chybět nemohly ani cyklovýlety a vycházky pro pěší, které připravil Klub českých turistů. 

Průvodkyně v dobovém oblečení provedly zdarma zájemce nejvýznamnějšími památkami města 

(výstupy na radniční věž, budova radnice od sklepů po půdu, kaple sv. Jiří, historická budova 

knihovny, městské muzeum i muzeum harmonik). Ke shlédnutí bylo také hned několik výstav – 

výstava Kronik MK a Hanácké Benátky v informačním centru , Výstava Náklo v prostorách 

městského muzea a výstava obrazů Jiřího Zapletala ve Výstavní síni Městského klubu. 

Na závěr několik statistických zajímavostí z KČT. Nejstarší účastník byl z Olomouce (rok narození 

1936), nejmladší byli z Litovle (rok 2015), nejvzdálenější účastníci byli z Trenčína, Prahy a Semil a 

odhad celkového počtu účastníků byl kolem 550 osob. 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA 2016 

 

 

 
STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE 2016 

    Měsíc Dospělé vstupy/částka 
celkem 

Dětské vstupy/ částka 
celkem 

Částka 

Leden 37 / 1480 Kč 5 / 100 Kč 1 580 Kč 

Únor 14 / 560 Kč  3 / 60 Kč 620 Kč 

Březen 81 / 3240 Kč 21 / 420 Kč 3 660 Kč 

Duben 29 / 1160 Kč  58 / 1160 Kč 2 320 Kč 

Květen 83 / 3320 Kč 38 / 760 Kč 4 080 Kč 

Červen 108 / 4320 Kč 101 / 2020 Kč 6 340 Kč 

Červenec 232 / 9280 Kč 108 / 2160 Kč 11 440 Kč 

Srpen 210 / 8400 Kč 136 / 2720 Kč 11 120 Kč 

Září 112 / 4480 Kč 47 / 940 Kč 5 420 Kč 

Říjen 14 / 560 Kč 26 / 520 Kč 1 080 Kč 

Listopad věž zavřena - - 

Prosinec 5 / 200 Kč 146 / 2920 Kč 3 120 Kč 

Celkem 925 / 37 000 Kč 689 / 13 780 Kč 1614 / 50 780 Kč 

2016 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

 Čeští turisté 531 491 649 678 826 1356 

 Zahraniční turisté 8 17 12 15 90 30 

 Výstava 154 74 120 82 111 428 

 Veřejný internet 12 10 17 15 11 10 

 Telefonáty 3 12 14 24 30 23 

 Úschovna kol 0 0 0 0 2 1 

 Úschovna zavazadel 0 0 0 0 0 0 

 Celkem turistů - čeští + 
zahraniční + telef. 542 520 675 717 946 1409 

 
2016 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

CELKEM 
2016 

Čeští turisté 2503 2200 1165 667 516 594 12176 

Zahraniční turisté 47 61 66 41 21 8 416 

Výstava 696 344 412 191 54 111 2777 

Veřejný internet 16 17 27 19 10 14 178 

Telefonáty 47 27 25 29 22 25 281 

Úschovna kol 7 3 0 0 0 0 13 

Úschovna zavazadel 2 0 0 0 0 0 2 

Celkem turistů - čeští + 
zahraniční + telef. 2597 2288 1256 737 559 627 12873 
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Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné výši odvedeno Městu Litovel a není 

zahrnuto v příjmech TIC. Město Litovel uhradilo mzdy průvodců radniční věže ze svého 

rozpočtu.  

V rámci „Zahájení turistické sezony“ (258 návštěvníků) a „Dnů evropského 

dědictví“ (225 návštěvníků) byla věž zpřístupněna pro veřejnost zdarma. Celkem 483 

návštěvníků. Celkem věž za rok 2016 navštívilo 2097 osob. 

TIC  - ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ 

Informační centrum nabízí možnost zajištění odborné praxe studentům středních a 

vysokých škol. Této možnosti využila Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o. p. s. 

Uničov pro 4 měsíční praxi studentky a Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol 

s.r.o. Prostějov pro týdenní praxi studentky. 

 

 
DOTAČNÍ PROGRAM   

PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH 

INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 

Na provoz TIC Litovel finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 30 000 Kč. 

 

SPECIÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ PROHLÍDKOVÁ NABÍDKA 

1. PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM 
Informační centrum každou středu během července a srpna nabízelo zdarma hodinový prohlídkový 

okruh městem, při kterém měli návštěvníci možnost shlédnout nejvýznamnější památky Litovle. 

2. VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ 
Komentované prohlídky radniční věže denně v 10, 11, 13, 14 ,15 a v 16 hod. 

2. CYKLOPROHLÍDKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  
Cykloprohlídky s průvodcem, panem Miroslavem Pinkavou, v termínech 10., 19., 26. a 31. 7. a 9., 14., 

16. a 28. 8. 2016. Pro zájemce zdarma. 

 

3. ZÁJEZD DO CHUDOBÍNSKÝCH KOSTELŮ 
2.7. pořádalo TIC zdarma zájezd do chudobínských kostelů. Pro účastníky byly připraveny 

komentované prohlídky všech tří kostelů. Zájezd byl hrazen z dotace Olomouckého kraje. 
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PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE V TIC 

1. VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ ČT PRO CELOU RODINU 
TIC bylo součástí prázdninové soutěže ČT „ZASTAVTE ROBOTY“, kde úkolem soutěžících bylo 

získat tři hesla (z celé ČR) a následně je vložit na webové stránky a „odvirovat“ svět. Soutěž nalákala 

návštěvníky i z dalekého okolí. 

2. KŘÍŽOVKA MEIS 

TIC ve spolupráci s MEIS Litovel pořádalo v červenci a srpnu soutěž pro děti i dospělé. 

Zájemci vyplnili krátkou soutěžní křížovku, za jejíž úspěšné vyřešení byli odměněni drobnou 

odměnou. Každá křížovka byla dále slosovatelná, po ukončení soutěže byli vylosováni tři 

výherci, kteří obdrželi fleecovou deku s logem MEIS. 

 

ZÁŽITKOVÁ KARTA LITOVEL 
Karta, která opravňuje jejich držitele získat zvýhodněné vstupné na významné atraktivity v Litovli. Do 

projektu byli zapojení: TIC, Muzeum Litovel, Koupaliště Litovel a Muzeum harmonik. Podmínkou je 

zakoupení 1 plné dospělé vstupenky, po zakoupení získává návštěvník zvýhodněné vstupné na další 

atraktivity. 

  



Výroční zpráva  2016
 

 66  

 

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2016 

a. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE 

Karaoke bar (užívání prostor  k 31. 12. 2016 ukončeno) 

Advokátní kancelář JUDr. Calábkové 

Pedagogicko-psychologická poradna (užívání prostor klubovny k 30.9.2016 ukončeno) 

Folklórní soubor Hanačka 

Prodejna MOZAIKA -  Petr Hájíček 

Prodejna Rakola – Radek Kohoutek 

Kapela Cokoliv – Robert Anderle 

Senzakord, z. s. 

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

 

b. 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 2016 maximální. 
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5. PERSONÁLNÍ OBLAST 

a. ZAMĚSTNANCI MK 

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

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

Ředitelka 

1 asistentka a 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 studentů zajišťující 

provoz o víkendech a o dovolené. 

 

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 
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- 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 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. 

Vzhledem k odchodu provozní pracovnice byla od 1. 9. 2016 přijata nová pracovnice. 

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

Za stávající období byl hlášen jeden pracovní úraz (pád technika ze žebříku). 
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6. HOSPODAŘENÍ 

 Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku 2016, podrobný 

přehled čerpání rozpočtu za rok 2016 a plánovaný rozpočet na rok 2017. 

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 téměř stejný a že dopad finanční krize se 

samozřejmě odráží také v potencionální návštěvnosti našich akcí. 

 Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2016, který celkově 

činil zisk po zdanění plus 215 193,77 Kč (viz čerpání rozpočtu 2016). 

 

GRANTY 
Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016“ poskytl Krajský úřad 

Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky:       50.000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:      50.000 Kč 

 

b. NADACE  
Nadace Český hudební fond poskytla MK v roce 2016 příspěvek 13 000 Kč na koncerty KPH 

(27. 1. a 10. 2. 2015) 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:     13.000 Kč 

 

c. DOTACE 
Příspěvek Olomouckého kraje na provoz TIC:        30.000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:      30.000 Kč 
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d. HLAVNÍ SPONZOŘI 
Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů: 210 500 Kč na Hanácké 

Benátky 2016,  dále 22 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v Mladečských 

jeskyních a Pivovaru Litovel byla přefakturována částka 14 000 Kč nákladů na koncert ve 

varně uspořádaný k výročí založení pivovaru. 

Finanční dary:  2 000 Kč od společnosti SEV Litovel s.r.o. na Smíšený pěvecký sbor 

Kantika 10 000 Kč od společnosti Kimberly – Clark Harfa Office na Hanácké Benátky 

2016 a 500 Kč na městský ples poskytl pan Evžen Stehlík. 

Celkově se nám podařilo mimo příspěvku zřizovatele získat 352 000 Kč. 

   

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

klubem nebo poskytli dary do tomboly. 

Městský ples  15.1.2016 - přehled sponzorů: 

Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák 

Autoškola Skála Litovel 

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel 

Město Litovel 

místostarosta Viktor Kohout 

Střední odborná škola Litovel 

.A.S.A. Litovel 

Bc. Zdeněk Jančí 

VHS ČERLINKA s.r.o., Litovel 

ALIBONA a.s. Litovel 

Litovelská cukrovarna, a.s. 

fa BENEŠ, Jana Benešová, Unčovice 

Zlatnictví Lenka Zabloudilová 

NOVÁ lékárna Litovel - MUDr. Andrea Dostálová 

Kadeřnictví Vladímíra Mindeková Litovel 

Salón Nany - Žaneta Zavadilová 

Ovoce a zelenina H. Homoláková Litovel 

Galanterie, dekorativní kosmetika Litovel 

Café restaurant Záložna Litovel 

Obchod s alkoholem, cigaretami Litovel 

Masáže a Turbo solárium Petr Gottfried Litovel 

Kadeřnictví VERA Litovel 

kolektiv Studia Moniqe Litovel - Monika Hustá 
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Marie Valouchová, Řeznictví Litovel 

Mona Lisa - Pavlína Holická Chytilová 

MIX Fashion Silvie Molnárová 

Obec Olbramice 

Obuv KATKA Litovel 

Mobilní telefony Balák Litovel 

Libros Litovel 

Doubravský dvůr 

MOZAIKA Hájíček interiéry Litovel 

PM Studio - papírák Litovel 

Hostinec Modrá hvězda Litovel 

TK TAXI Litovel 

Zdenka Radvanská, Litovel 

Maková panenka 

 
HOPAX Červenka 

Kofra a TeraMontáže Litovel 

PIVOVAR Litovel 

PAPCEL a.s. Litovel 

ORRERO Tři Dvory 

Zemědělské družstvo Haňovice 

Veseta Nasobůrky 

Apartmány PEKIN Litovel 

DUNAJ Bramborárna Červenka 

GENERALI Pojišťovna, ag.kanc. Litovel 

Autokomplex Hlaváček Litovel 

CK BAVI Litovel 

Optika Ullmann Litovel 

Ing. Karel Zmund, Litovel 

Svatební servis Litovel - Z.Sedláčková 

Komerční banka, a.s., Litovel 

Dům květin Pinie Litovel 

Jiří Vaněk, Litovel, prodej hutního materiálu 

BENU lékárna Litovel 

TaK ložiska a příslušenství Litovel 
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C-BAR Litovel 

Železářství Novák Litovel 

DAVCOM Litovel 

PK Color Litovel 

Oděvy Pospíšilová Litovel 

EURONICS Litovel 

AMS - intes, s.r.o., Litovel 

Výživový poradce - Bc. A. Resnerová, DiS. 

Zlatnictví Eva Všetýčková Litovel 

RaKoLa Kohoutek Litovel 

Růžová Darka 

Drogerie TETA Litovel 

VoVo-Voříšek Litovel 

Gianprimo Cremaschini 

Kavárna Modrá kočka Litovel 

Obchodní dům FREEDOM Litovel 

soukromí dárci 

 

XXX. Hanácké Bál 19.2.2016 - přehled 
sponzorů: 

 
 

 Vladislav Haberman, Litovel HOPAX Červenka 

MĚSTO LITOVEL Autoškola Skála Litovel 

Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák Prodejna PEON Litovel 

místostarosta Viktor Kohout PAPCEL a.s. Litovel 

MUDr. Hana Váňová, Litovel EUROPASTA SE, divize Adriana 

ALIBONA a.s. Litovel PIVOVAR Litovel 

VHS ČERLINKA s.r.o., Litovel Litovelská cukrovarna, a.s. 

Veseta Nasobůrky ORRERO Tři Dvory 

Zemědělské družstvo Senice na Hané Optika Ullmann Litovel 

Doubravský dvůr  Apartmány PEKIN Litovel 

Sady Vilémov GENERALI Pojišťovna, ag. kanc. Litovel 

Loštická tvarůžkárna - A.W. spol. s r.o., Loštice Café restaurant Záložna Litovel 

Muzeum olomouckých tvarůžků Loštice Machovský - Mapy s.r.o. 

Restaurace U Šmoldasů Litovel TaK ložiska a příslušenství Litovel 

Lékárna u Alberta, Litovel TK TAXI Litovel 
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Auto-Hlaváček Litovel M.J. Final Litovel 

Auto-moto Čáp Litovel Libros Litovel 

STIHL VoVo - Voříšek Litovel Fr.Balák -mobilní telefony Litovel 

Jiří Vaněk, Litovel, prodej hutního materiálu Šárka - galanterie a textil Litovel 

Květinářství u Alberta Litovel Euronics Litovel 

Evžen Stehlík, Litovel Petra Všetýčková, zlatnictví Litovel 

Dům květin Pinie Litovel Železářství Novák Litovel 

Masáže Petr Gottfried Litovel Oděvy Pospíšilová Litovel 

PM Studio - papírák Litovel Bramborárna DUNAJ Tři Dvory 

MOZAIKA - Hájíček interiéry Litovel Bc. Anežka Resnerová,DiS., Olomouc 

Bc. Věra Myslíková, Litovel Studio Visage Olomouc 

SpokojenyPapoušek.cz Velkoobchod Krňávková Šternberk 

babička Maruška Růžová Darka 

Martin Dolének, Bystrovany Milan Vybíral, Hanácká mozeka 

RaKoLa Kohoutek Litovel Řeznictví Marie Valouchová, Litovel 

Hrachový panáček Maková panenka 

Folklórní soubor Hanačka Hanácká mozeka 

soukromí dárci Planeo elektro Dostál Litovel 

 
   

  Městský klub Litovel děkuje všem sponzorům za podporu. 
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7. REKONSTRUKCE A INOVACE  

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

- podlaha v Klubu mladých 

- oprava velké tiskárny v TIC 

- výmalba 1. i 2. patra schodiště budovy MK a klubovny Kantiky 

- výmalba Výstavní síně 

- drobné opravy 

 

Město Litovel  

- rekonstrukce a protivlhnoucí omítky ve Výstavní síni 

 

  Nákup dlouhodobého drobného majetku 

- 2 počítače v TIC 

- dataprojektor 

- 3 bezdrátové mikrofony 

- licence systému pro účetnictví 

- 2 mobilní telefony 

 

 Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky a 

zároveň přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 
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8. VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

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

základní údržby počítat s: 

- výstavbou technického výtahu na Záložně (nutné) 

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

technika) 

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

- rekonstrukce WC v prodejně Mozaika (nájemce MK) a přízemí budovy MK  

- opravou dvorního traktu včetně výměny oken a výměny dveří (hlavně u Fotoklubu) 

- vymalováním Malého sálu Záložny a schodiště (až po rekonstrukci elektrorozvodů) 

- výměnou opon ve Velkém a Malém sále Záložny 

- výměnou okenních zatemňovacích závěsů 

- výmalbou zbytku kluboven 

- osobním výtahem pro vozíčkáře 
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9. ZÁVĚR  

Městský klub Litovel uspořádal v roce 2016 celkem 203 akcí, kterých se zúčastnilo 

cca 31 000 návštěvníků. Z toho: 6 divadelních představení, 37 koncertů (+ 5 koncerty 

Kantiky mimo Litovel), 7 koncertů KPH, 17 výstav (+ 3 výstavy Studia Ateliér, 21 

výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK a 11 přednášek s komentovaným 

promítáním), 26 pořadů pro děti, 3 kurzy společenského tance, 1 kurz FITNESS 

LATINO pro ženy, 1 kurz SOLO SALSY PRO ŽENY, 1 kurz latinsko-amerických 

tanců Caramba, 3 kurzy roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím 

rámci 8 koncertů a doprovodné akce pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové 

Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty), 7 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, 

promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 14 plesů, zábav a tanečních večerů a 33 

zábavných pořadů a ostatních akcí. 

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

úklidem a jinou přípravou na 81 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

V tomto roce nám přišla kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny a kontrola z Okresní 

správy sociálního zabezpečení (kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění 

povinností v oblasti pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění). Obě dopadly 

dobře. Ve vyúčtování grantu Olomouckému kraji ohledně Hanáckých Benátek i dotace pro 

TIC nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Byla zde také veřejnosprávní kontrola finančního 

odboru MěÚ Litovel, která namátkově zkontrolovala stav pokladny naší příspěvkové 

organizace. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Všechny protokoly jsou k nahlédnutí v kanceláři 

MK.  Naproti tomu na podnět Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, která 

upozornila na nedostatky a nevyhovující prostory ve sklepních prostorách budovy MK 

pronajímané KARAOKE BARU (provozovatel Pavlína Vykydalová) a na základě řízení 

s Odborem výstavby MěÚ Litovel, jsme ukončili „Smlouvu o podnájmu nebytových prostor 

uzavřenou mezi Městským klubem Litovel a Sdružením Smýkal-Vykydalová, Bar-Karaoke, a 

to ke dni 31.12.2016. 

Také letos se nám podařilo naplánovaný rozpočet dodržet, a to i přes neustále 

rostoucí ceny kulturních pořadů a poplatků OSA.  

 Kvalita a počet akcí souvisí s výší finanční podpory našeho zřizovatele-Města Litovle, 

s prostředky získanými ze sponzoringu, nadací a grantů, s prostředky získanými z pronájmů 

(které lze však velmi těžko odhadnout) a samozřejmě souvisí také s počtem návštěvníků, 

který je nevyzpytatelný. Proto je velmi důležité trefit se do momentálního vkusu diváka. 

Věřím, že se nám to v tomto roce podařilo. Spokojenost návštěvníků, zájem médií a ovace 

v hledišti, byly pro nás největší odměnou.  

 

Ještě jednou děkuji Vám všem, kteří kulturu v Litovli podporujete.  
 

Za kolektiv Městského klubu Litovel se na setkávání s Vámi těší ředitelka Bc. Hana Vogelová 


