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1. ÚVODNÍ SLOVO 

Tato výroční zpráva Vás seznámí s kulturními a jinými akcemi, které jsme uspořádali 

samostatně i ve spolupráci, informuje o činnosti našich zájmových skupin, o výsledku 

hospodaření naší příspěvkové organizace, o personálním obsazení, investicích i zhodnocení 

přidělených prostor. Hodnotí také práci Turistického informačního centra, které je součástí 

Městského klubu Litovel od roku 2014.  

Rok 2018 byl 26. ročníkem existence této příspěvkové organizace a ze svého hlediska ho 

hodnotím pozitivně, nejen proto, že se nám podařilo dodržet plánovaný rozpočet. Našim 

hlavním cílem bylo zajistit plnohodnotný, žánrově pestrý a obohacující kulturní život 

občanům všech věkových kategorií a z hlediska cestovního ruchu co nejvíce zviditelnit a 

zpropagovat naše město. Zda se nám to podařilo, nechám na posouzení jiných. Uspořádali 

jsme soustu akcí, které doufám, že uspokojily široké divácké spektrum. Svědčí o tom vysoká 

návštěvnost a také časté ovace ve stoje, které nás nesmírně těší, protože dokládají, že naše 

práce má smysl. Těší nás také zájem návštěvníků okolních měst, kde je konkurence akcí 

velmi vysoká. Přesto do Litovle váží cestu. Zatím si nemůžeme stěžovat ani na nezájem 

regionálních médií, což dokládá zvýšený počet článků hlavně v Olomouckém deníku, které 

archivujeme. Často se na nás obrací i regionální rádia a jsem velmi ráda, že nás sami zařazují 

do kulturních tipů a zajímavostí.  

Honoráře za kulturní pořady neustále rostou, čemuž musíme přizpůsobovat ceny 

vstupného. Aby byly přijatelné, snažíme se získat dotace, příspěvky z nadací, oslovovat 

sponzory. Velké poděkování patří našemu zřizovateli, kterým je Město Litovel. Bez jeho 

finanční podpory bychom byli o spoustu krásných akcí ochuzeni. Poděkování patří také 

všem zaměstnancům Městského klubu Litovel, pro které je naše práce posláním.  

 

 

 

                                 Za kolektiv Městského klubu Litovel Bc. Hana Neumanová, ředitelka  

  



Výroční zpráva 2018 

 

5  

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Kontaktní údaje 

 

Název: Městský klub Litovel 

Právní forma: příspěvková organizace 

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

IČ: 00849341 

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

e-mail: klub@mklitovel.cz 

web: www.mklitovel.cz  

odpovědná osoba: Bc. Hana Neumanová, ředitelka 

 

Zřizovatel 

 

Název: Město Litovel 

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

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Potužák, starosta 

Statutární zástupce od 1. 11. 2018: Viktor Kohout, starosta 

 

 

Městský klub Litovel  

 

Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. O jeho 

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

               

 

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

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

jeho činnosti.  

 

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

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

připojených obcí.  

 

 

Předmětem hlavní činnosti je zejména: 

 

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

• podpora činnosti zájmových skupin 

• kurzovní činnost  

• spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcích 

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

• vydavatelská činnost 

• provoz turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti 

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

 

• poskytování reklamních služeb  

• zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností 

• poskytování pronájmů 

• hostinská činnost 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

spravuje:  

 

• Koncertní sál - budova MK  

• Klubovny, učebny, zkušebny - budova MK  

• Výstavní síň – budova MK 

• Velký sál - budova Záložny  

• Malý sál - budova Záložny 

• prostory TIC - budova Záložny  

  

 

             

 Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám 

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

souborům a skupinám zájmové činnosti. 
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3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2018 

a. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Teennessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
22. února 2018 

Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal 

americký autor Tennessee Williams se 

silně autobiografickými prvky ze své 

vlastní rodiny. 

 S humorem i dojetím a s tou největší 

upřímností líčí život opuštěné matky 

Amandy, která svou láskou a touhou 

udělat své děti co možná 

nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou 

paseku. Postava syna Toma je 

zosobněním samotného Tennessee 

Williamse a jeho sestra Laura je 

původně jeho pravá sestra Rose.  Tato 

rodinná tragikomedie je o nás, o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich 

směšných rodinných kotrmelců.  Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty 

nejhorší věci. Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem, se 

smějeme i pláčeme sami nad sebou. 

 

Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/ Filip Cíl, Kamila Trnková/ Andrea 

Daňková, Karel Heřmánek jr./ Adam Vacula  

Jaroslav Sypal: „KŠANDA“ 

21. března 2018 

 

„Nelétej příliš vysoko, všimnou si 

toho…“ 

http://www.komedieksanda.cz/media/k2/items/cache/6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_XL.jpg
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Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím 

se snaží získat hodně peněz a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho 

realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta Kšandu. 

Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý vrchol kariéry a pak jimi nastražená past 

sklapne.  Olezlé s Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové 

sny o bohatství se začínají plnit. Ale všechno je nakonec úplně jinak… Příběh o lidské 

hrabivosti má nečekané rozuzlení. 

Komedie „Kšanda“ je nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy ostré jako bič a 

strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou patří 

„Kšanda“ mezi  nejlepší české komedie roku 2014.  

 

Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Tereza Šefrnová, 

Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek / Petr 

Jančařík 

 

Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JADRANU  
27. března 2018 

Komedie o stanování v chorvatském 

kempu, lásce 

po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, 

prázdninovém opalování, šnorchlování  

a koloběhu života nejen 

na Jadranu.  

Manželé Eva a Bob si vyjedou 

připomenout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se každodenní důchodové 

soužití. Vydrží čelit tak velkému množství společně tráveného volného času? Budou si 

mít ještě vůbec co říct? A jakou roli během jejich dovolené sehrají mladí milenci, kteří 

si v kempu postaví stan vedle nich? 

Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl, Marika Šoposká, Štěpán Benoni  
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FANNY AGENTURA 

Jakub Zindulka: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK  

16. října 2018 

Hrají: Dana Homolová, Michaela 

Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous 

 

Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži 

a ženami, komedie o životě, který všichni dobře 

známe a který nás přesto znovu a znovu dokáže 

překvapovat. 

Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli 

manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve 

stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. 

Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče 

proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se 

s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou 

sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů.  

 

DIVADLO UNGELT 

Lionel Goldstein: PAN HALPERN A PAN JOHNSON 
6. listopadu 2018 

 

Hrají :  

Petr Kostka a František Němec 

Setkání dvou naprosto rozdílných mužů, kteří 

milovali jednu ženu. Výjimečné představení plné 

anglického humoru. 
 

 

 

 

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

zcela vyprodané hlediště. Tentokrát přijeli s představením: 
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ČESKÉ NEBE 
9. března 2018 

Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: od 150 Kč, na místě +50 Kč 

 

 

Divadelní předplatné 

 
V divadelní sezoně 2016/2017 i 2017/2018 si abonentku zakoupilo 184 osob v divadelní 

sezoně 2018/2019 186 osob.   

Trvalý zájem o divadelní předplatné nám předem zaručuje z poloviny vyprodaný sál. Do 

Litovle se naučili jezdit lidé i z okolních měst a obcí, což nás vzhledem ke konkurenci okolních 

divadel nesmírně těší. Diváci mohli shlédnout výborné výkony Simony Stašové, Evy Holubové, 

Boba Klepla, Michaely Badinkové, Petra Kostky, Františka Němce i herců oblíbeného Divadla 

Járy Cimrmana. 

Úplně vyprodaný sál včetně balkonu a ovace ve stoje byly u představení „Líbánky na 

Jadranu“ a „České nebe“. Osobně se mi nejvíce líbilo zmiňované představení „Líbánky na 

Jadranu“ a „Pan Halpern a pan Johnson“ s neuvěřitelnými výkony výborných herců. 

 

 

b. KONCERTY 2018 

 

ANDREA KALIVODOVÁ & Moravské klavírní trio  
středa 24. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 300/350 Kč,  

na místě příplatek +50 Kč 

koncert přední české operní pěvkyně-mezzosopranistky za doprovodu Moravského klavírního tria 

doplnil italský pěvec Martino Hamerle Bortolotti 

 

LENKA FILIPOVÁ 
středa 7. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 300/350 Kč, na místě + 50 Kč 

největší hity v netradičním hudebním aranžmá se smyčcovým souborem BRNO STRINGS 

 

WOHNOUT 
pátek 23. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod. vstupné v předprodeji od 220 Kč, na místě + 50 Kč 

akustický koncert kapely WOHNOUT, předkapela: GINGERHEAD 
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DUO JAMAHA 
čtvrtek 12. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

koncert hvězdy Šlágr TV 

 

LUBOMÍR BRABEC 
čtvrtek 19. 4., Kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 230 Kč 

koncert kytarového virtuosa v kostele sv. Marka v Litovli 

 

PAVEL DOBEŠ 
čtvrtek 3. 5., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč 

koncert jednoho z našich nejoriginálnějších a nejznámějších písničkářů Pavla Dobeše 

s doprovodným kytaristou Tomášem Kotrbou 

 

JARNÍ OPERETNÍ KONCERT 
pátek 18. 5., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč 

koncert nejkrásnějších operetních melodií, účinkovali přední sólisté Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková a Peter Svetlík, slovem provázel Petr Miller, klavírní 

doprovod Nenko Slavov 

 

KONCERT PS SENZAKORD 
neděle 27. 5., Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč  

vystoupil PS SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové a jako host komorní sbor ALTER EGO 

z Bystřice pod Pernštejnem 

 

LÁĎA KERNDL S ORCHESTREM 
středa 19. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji od 280 Kč, na místě +50 Kč 

koncert českého hudebníka s orchestrem, světové evergreeny, filmové melodie, jazzové a swingové 

skladby 

 

KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH:  PETR LÜFTNER 
pondělí 24. 9., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

koncert sympatického českého písničkáře 

 

KOZLAŇÁCI 
úterý 2. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vst. 160 Kč, Seniorklub Litovel, vst. dobrovolné 

Koncert kapely známé ze Šlágr TV. Blahoslav Frank - klávesové nástroje, zpěv, Roman Vaculčík - 

akordeon, zpěv a Vladimír Ostřížek - bicí nástroje a zpěv.   

 

KONCERT 50 LET SPS KANTIKA 
sobota 20. 10., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstupné dobrovolné 

koncert SPS Kantika k 50 letům vzniku pěveckého sboru. Host Smíšený pěvecký sbor Uničov  
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KERN – rockový koncert 
sobota 20. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 200 Kč, na místě 250 Kč 

Koncert k 40. výročí založení kapely, nejznámější hity.   

 

VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARKA  

středa 31. 10., kostel sv. Marka v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč, na místě: 130 Kč 

koncert k výročí republiky v podání Karla Martínka 

 

INÉ KAFE  

sobota 17. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 280 Kč, na místě 330 Kč 

koncert oblíbené slovenské punkrockové skupiny 

 

HANÁCKÝ BIGBÍTOVÝ VEČER PO BRNĚNSKU 
středa 21. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 19:30 hod., předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 

kapely SVL (Olomouc) a Souperman (Brno) 

Pořadatel: SVL 

 

JAKUB SMOLÍK 

pondělí 3. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč 

vánoční koncert oblíbeného českého zpěváka 

 

ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A JEHO HOSTŮ 
neděle 9. 12., kostel sv. Marka, 15.30 hod., předprodej: děti do15 let 60 Kč, dospělí 80 Kč,  

na místě 130 Kč 

účinkovali: PS Senzakord pod vedením Hany Kaštanové, Hudební soubor ZUŠ pod vedením Petry 

Machkové Čadové 

 

VÁNOČNÍ KONCERT  
neděle 16. 12., kostel sv. Marka v Litovli, v 15 hod., předprodej: 80 Kč, na místě 100 Kč 

SPS KANTIKA pod vedením Ireny Blektové 

 

 

KONCERTY VE SPOLUPRÁCI 

 

POLOLETNÍ KONCERT 

středa 31. 1., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod. 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

KLAVÍRNÍ KONCERT 

pondělí 19. 2., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

OKRSKOVÁ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ 

čtvrtek 22. 2., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel  
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JARNÍ KONCERT 

čtvrtek 22. 3., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod. 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA AKORDEONŮ A KEYBORDŮ 

úterý 17. 4., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

KONCERT KYBORDŮ 

čtvrtek 10. 5., 17 hod., Malý sál Záložny 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

úterý 22. 5., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

KONCERT MINIBANDU 

středa 30. 5., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

MÁJOVÝ KONCERT DPS MLÁDÍ A DPS BENJAMÍNEK 

čtvrtek 31. 5., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstup volný 

pořadatel: ZŠ Vítězná  

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 

pondělí 18. 6., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel  

KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ 

středa 20. 6., 17 hod., Koncertní sál MK 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ K VÝROČÍ REPUBLIKY 
čtvrtek 25. 10., Koncertní sál MK, 17 hod., vstup volný 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

úterý 4. 12., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstup volný 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

úterý 11. 12., Malý sál Záložny, 17 hod., vstup volný 

pořadatel: ZŠ Vítězná 
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SHRNUTÍ  

 

Opera, folk, pop, klasika, opereta, sborové písně, hudba pro seniory, dětské písničky, 

jazz, filmové melodie, rock i punkrock. Všechny tyto žánry jsme vystřídali na koncertech 

během roku 2018. Prostor jsme dali profesionálním umělcům, ale i místním. Volili jsme 

koncerty komerční i nekomerční (ty samozřejmě nejsou tak výdělečné, ale do kultury dle mého 

názoru také patří). Prostory našich krásných sálů jsme vystřídali i s netradičními, jako je 

kostel, varna pivovaru, jeskyně, náměstí, venkovní prostor restaurace Amazonka a jiné (viz 

kapitola Hanácké Benátky, koncerty KPH, Litovelské kulturní léto, Ostatní akce). Zkrátka, 

pevně věřím, že si z naší multižánrové nabídky mohly vybrat všechny věkové kategorie.  

Největší ohlasy jsme zaznamenali u těchto koncertů: milovníci opery tleskali Andree 

Kalivodové a houslovému virtuosovi Jiřímu Jahodovi, rockoví fanoušci vyprodali sál při 

koncertu Iné kafe, seniory zaujalo oblíbené Duo Jamaha a koncert Jakuba Smolíka netradičně 

doplněný i obrazovou dataprojekcí. Téměř vyprodaný sál byl také u koncertu Lenky Filipové a 

kapely Wohnout. Velmi úspěšný byl písničkářský recitál Petra Lüftnera v Mladečských 

jeskyních a klasická kytara Lubomíra Brabce v kostele sv. Marka. Největší fanouškovskou 

základnu měly koncerty v rámci Hanáckých Benátek (o nich v jiné kapitole). 

 

 

 

 

 

Získané mimorozpočtové prostředky na koncerty v roce 2018 (dohody o reklamě) 

dle sponzorů 

 
Vápenka Vitoul, s.r.o. – 10.000 Kč na koncert „PETR LÜFTNER“ v Mladečských jeskyních  

24. 9. 2018  

 

Sociální odbor Města Litovel přispěl na koncert „KOZLAŇÁCI“ (2.10., jako dárek ke Dni 

seniorů) částkou 10 000 Kč. 
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c. KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

leden:   

Bennewitzovo kvarteto 
Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal - violoncello 

úterý 9. 1. 2018 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 
 

únor: 

Kinsky Trio  Prague 
Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello, Veronika Böhmová - klavír  

úterý 20. 2. 2018 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 

 

březen: 

Matyáš Novák - klavírní recitál 
středa 28. 3. 2018 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 
 

květen: 

Vokální kvintet Ensemble Frizzante 
Eva Daňhelová, Antonín Libicher, Veronika Slavíčková, Martin Kotulan, Petr Pytlík 

pondělí 28. 5. 2018 v 18:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné 120 Kč  
 

září: 

Ivan Ženatý a Stanislav Bogunia  
housle a klavír 

úterý 4. 9. 2018 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč 
 

říjen: 

Martina a Jan Schulmeisterovi  
klavír a housle 

úterý 23. 10. 2018 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč  
 

listopad: 

Kateřina Englichová a Karolína Bubleová-Berková 
harfa a mezzosoprán 

čtvrtek 8. 11. 2018 v 19:00 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné: 120 Kč 

 

 

V sezoně 2018/2019 si abonentku zakoupilo 29 osob, v sezoně 2017/2018 to bylo 25 

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 návštěvnost měly koncerty v netradičních prostorách 
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Mladečských jeskyní a varny pivovaru. Zvýšenou návštěvnost jsme zaznamenali u koncertů 

houslového virtuosa Ivana Ženatého a mladičkého klavírního virtuosa Matyáše Nováka. 

 

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2018 na koncerty KPH 

dle sponzorů 

 

Vápenka Vitoul, s.r.o. – 12 000 Kč na koncert v Mladečských jeskyních 28. 5. 2018 vokálního 

kvintetu ENSEMBLE FRIZZANTE  

Pivovar Litovel a.s. částkou 26 840 Kč podpořil koncert Kateřiny Englichové (harfa) a Karolíny 

Bubleové-Berkové (mezzosoprán), který se konal v divácky zajímavém prostředí 

varny Pivovaru Litovel   8. 11. 2018 k výročí založení Pivovaru Litovel. 

Nadace Český hudební fond poskytla 13 000 Kč na koncertní sezonu 2017/2018 a 13 000 Kč na 

sezonu 2018/2019, které budou využity na koncerty v roce 2019. 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 51 840 Kč 

  



Výroční zpráva 2018 

 

17  

 
 

 

 

d. VÝSTAVY 
VE VÝSTAVNÍ SÍNI BUDOVY MK LITOVEL 

leden: MILUŠE HLAVINKOVÁ 

keramika, host: fotografka Blanka Lamrová 

Vernisáž: středa 10. 1. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 1. 

 

únor: JAROSLAV PETRÁŠ – ČERNOBÍLE Z DOMOVA I Z CIZINY 

výstava fotografií  

Vernisáž: pondělí 5. 2. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 28. 2.  

 

březen: XXVII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY 

prestižní výstava obrazů umělců z EU 

Vernisáž: čtvrtek 1. 3. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 21. 3. 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

ve spolupráci s DDM Litovel  

Výstava zpřístupněna od 26. 3.do 1. 4. 2018, Po – Pá 8 - 17 hod., So 9 – 13 hod. 

 

duben: ADAM DOSTÁL A HOSTÉ 

výstava obrazů, kreseb a objektů 

Vernisáž: středa 4. 4. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 27. 4 

 

květen: vPOHLEDY 2  

výstava obrazů Jakuba Holého a fotografií J.H. Krokyna 

Vernisáž: středa 2. 5. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 5 

 

červen: SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL  

výstava fotografií 

Vernisáž: středa 6. 6. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 6. 

 

září: PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ A ZAKLADATEL 

putovní výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého krále 

Vernisáž: středa 5. 9. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 27. 9. 

 

říjen: TOVÁRNY  

výstava velkoformátových fotografií studentů školy PhotoGenia společně s Jindřichem Štreitem 

Vernisáž: středa 3. 10. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 10. 

 

listopad: STŘETY S KRÁSAMI SVĚTA 

výstava fotografií k životnímu jubileu Pavla Dačického 

Vernisáž: 7. 11. 2018 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 28. 11. 

 

prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK                                                   

Výstava zpřístupněna od 3. do 15. 12. 2018; Po – Pá 9 - 17 hod.,  So, Ne 10 – 16 hod. 
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V PROSTORÁCH TIC  

 a výstavy členů Fotoklubu Litovel a Studia Atelier mimo Litovel 

 
 

V prostorách TIC jsme v roce 2018 uspořádali celkem 8 výstav, podrobněji v samostatné 

kapitole TIC. Velký úspěch a zájem i místních škol a školek jsme zaznamenali u interaktivní 

výstavy „Oči nevidomých, uši neslyšících“.  

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 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. 

Vyšší návštěvnost vernisáží sledujeme u místních umělců, než u zcela neznámých autorů. 

Oblíbená je také prodejní vánoční výstava. 
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e. POŘADY PRO DĚTI 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: MŠ a I.stupeň 

 

KŘOUPAT ZDRAVĚ – DÁ SE HRAVĚ! 

15. ledna 2018 v 10 hod. 

 

Představení Michaely Dolinové a Milana Duchka 

(Ladislava Ondřeje). 

Netradiční pohled na Jeníčka a Mařenku, kteří byli u 

Ježibaby šťastní, protože mohli konečně jíst, co jim  

maminka zakazovala. To že ztloustli do neuvěřitelné 

šířky, svědčí o tom, jak je přejídání nezdravé. Pomocí 

písniček, velkých maňásků 

a soutěže bylo dětem zábavnou formou vysvětleno 

co a jak „papat“, aby to tělíčku prospívalo. 

Pořad  vhodný pro 4 až 9 - leté děti. 

 

 

 

SŮL NAD ZLATO 

13. února 2018 v 10 hod.

 

Výpravné představení s písničkami, scénickou 

hudbou a pěti herci. Klasická pohádka podle 

Boženy Němcové  vyprávěna jazykem 

srozumitelným i pro malé diváky. Pohádka určena 

pro děti od čtyř do deseti. Aby autorka přiblížila 

příběh dnešním dětem, polidštila poněkud strnulé 

postavy klasické pohádky a oblékla je do kabátů 

normálních lidí s dobrými i špatnými vlastnostmi, které potkáváme i dnes.
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DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA 

– div. společnost Julie Jurištové 

12. března 2018 v 10 hod.  

 

Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na 

kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, 

nejvíce však víla Malvína. Jemu to 

ale nestačí. Chtěl by se stát 

vodnickým králem a bydlet v rybníku 

Svět. Vydá se tedy na cestu, která se 

změní v jedno velké dobrodružství. 

Velká výpravná pohádka 

 

 

POJĎTE PANE BUDEME SI HRÁT 

11. dubna 2018 v 10 hod.  

 

Scénář nabitý úžasnými humornými příběhy dvou medvědích brášků, kteří si 

hrají napůl mezi skutečností a fantazií. 

Velký medvěd má vypečené hry a 

malý medvěd neztrácí důvěru v nové 

nápady. Když se nedaří, pomůže 

hromada výborných bonbónů... V 

pestrém představení jsme viděli 

příběhy Potkali se u Kolína, Nazdar 

kedlubny a Držte si klobouk! Kromě 

malého medvídka a jeho vypečeného 

brášky jsme obdivovali opravdového kouzelníka Grina a artistu Evžena Hájka. 

 

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY ANEB CESTA TAM A ZASE 

ZPÁTKY 

17. května 2018 v 10 hod. 

 

Dětský 

dobrodružný  muzikálek  Divadla 

KAPSA  Andělská Hora 

Už se vám jistě stalo, že když jste si v 
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zimě postavili sněhuláka, tak vám s příchodem jara roztál. Zbyly z něj jenom 

loužičky a starý rozbitý hrnec. 

 Napadlo vás někdy, kam se ten sněhulák vlastně poděl? Jestliže vás ne, tak 

malého Vlastíka ano. Při putování za ztracenou kapkou  jsme se ocitli i na 

severním pólu, setkali se s Polární září a dokonce ztroskotali na pustém ostrově, 

a pak se jako zázrakem vrátili zpět na louku, na začátek celého putování. 

 

PAVEL NOVÁK - „O ZVÍŘATECH“ 

17. října 2018 v 10 hod.  

 

Tentokrát jsme se spolu s Pavlem Novákem vypravili do světa fantazie. Hudební 

vystoupení pro děti „O zvířatech“ 

zavedlo malé kluky a holky do světa 

živočichů a mohli se aktivně zapojit do 

zábavného dění na pódiu. Seznámili se se 

základy hudební výchovy, jako jsou 

zpěv, tanec a tleskání, dále pak s 

melodickými a rytmickými dovednostmi 

a životním prostředím a se vším, co 

k přírodě patří. Součástí tohoto vystoupení jsou pohádkové příběhy, veselé 

kostýmy, speciální rekvizity, scénky a projekce.  

 

DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE 

22. listopadu 2018 v 10 hod. 

 

„Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé                               

nic, do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár 

černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to 

psisko a protože jsme si přáli psí holčičku, dali 

jsme jí jméno Dášenka.“ 

Jedna z nejoblíbenějších českých dětských knížek,                        

z pera spisovatele Karla Čapka, vznikla už před 

více než 80 lety a Malá scéna Zlín  nastudovala 

divadelní představení podle knižní předlohy. 

Krásné zpracování a skvělé herecké výkony 

pobavily nejen děti, ale i dospělé.   



Výroční zpráva 2018 

 

22  

 

LOUSKÁČEK 

17. prosince 2018 v 10 hod. 

 

Klasické divadlo zpracované formou 

současného tance v provedení Moravské 

taneční školy z Přerova. Louskáček, 

příběh plný kouzel, lásky a dramatu, 

odehrávající se  

o Vánocích. Malá dívenka je 

obdarována dřevěným louskáčkem, 

kterého jí záhy její zlé sestry rozbijí. 

Opraví jej až strýček a nezbedné dívky 

potrestá tím, že je vyhodí pryč z pokoje. 

Dívenka s nadšením Louskáčka ukládá 

k sobě do postýlky a usíná s vojáčkem v 

náručí. Probudí ji divné zvuky, útočí na 

ni armáda myší i s jejich králem a snaží 

se jí hračku vzít. Louskáček ožívá a 

společně nepřítele poráží. Vzápětí se promění v prince a odvážnou dívenku provede 

svým kouzelným královstvím.  
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PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: II.stupeň a SŠ 

 

MOTANI – ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE 

6. února 2018 v 10 hod.  

 

POBŘEŽÍ KOSTER, DIAMANTY A 

ČERVENÍ ČERNOŠI  

Červená Namibská poušť, unikátní 

přírodní poklady, život v poušti, pusté a 

obávané Pobřeží koster, kolonie 

lachtanů, diamanty a diamantová města, 

pouštní sloni, žirafy, nosorožci, damani a 

další africká zvířata, stromové aloe a jiné 

zvláštní rostliny, nadmíru zajímavé 

africké kmeny. Putování napříč 

nádhernou a záhadnou Namibií, veselé, napínavé, tragické i strašidelné příběhy.  

 

 

TOULKY SVĚTEM 3 - BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM 

10. října 2018 v 10 hod. 

 
 

 

Beseda se známým 

cestovatelem panem Václavem 

Arnošem – povídání s fotoprojekcí o 

tom nejzajímavějším co viděl a zažil 

na cestách. Tentokrát jsme viděli 

zajímavosti ze zemí: Laos, Tchaj-wan, 

Thajsko, Jižní Korea, Myanmar, 

Albánie a Filipíny.               



 
 

POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 

 

KINO: HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
středa 10. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné: 40 Kč  

promítání pro školní družiny včetně veřejnosti 

 

KÁŤA A ŠKUBÁNEK 
sobota 13. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  

předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma 

velká divadelní pohádka podle známé večerníčkové předlohy o flekatém pejskovi Škubánkovi 

a jeho paničce Kátě 

 

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 
sobota 21. 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 

Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků 

 

KINO – JÁ PADOUCH 3 
středa 25. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč / žák 

úspěšný americký rodinný animovaný film, promítání pro školní družiny včetně veřejnosti 

 

KINO: KRÁLÍČEK PETR 
úterý 25. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné: 40 Kč/žák 

Úspěšný americký rodinný animovaný film, promítání pro školní družiny včetně veřejnosti  

 

MAXIPES FÍK  
sobota 3. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, 

děti do 3 let zdarma  

Divadelní představení Divadla Krapet, podle knihy Příhody Maxipsa Fíka autorů Rudolfa 

Čechury a Jiřího Šalamouna 

 

LOUSKÁČEK – TANEČNÍ POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
úterý 18. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč 

taneční divadelní představení současného tance o dívce, která zažije díky rozbitému 

vánočnímu dárku, Louskáčkovi, noc plnou dobrodružství, v podání Moravské školy tance 

Přerov (35 vystupujících) 

 

 

VE SPOLUPRÁCI 

 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

sobota 3. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel CK BAVI A ODS 

JARNÍ KARNEVAL – TANEČNÍ SOUTĚŽ 

neděle 18. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: DDM LITOVEL 



Výroční zpráva 2018 

 

25  

 

DIVADLO KREJČÍKA HONZY – pro MŠ 

19. 4., Koncertní sál MK v Litovli 

pořadatel: Jan Vávra 

SÍLA LIDSKOSTI: NICOLAS WINTON – film a beseda pro ZŠ a SŠ  

pondělí 12. 11., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: Zdeněk Tulis 

 

 

SHRNUTÍ  

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 pohádky a také promítání pro družiny ve 

Velkém sále Záložny. Nejzajímavější scénu a téměř vyprodané hlediště jsme 

zaznamenali u víkendové pohádky Maxipes Fík v podání Divadla Krapet. 
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f. KURZY 

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ 
každý čtvrtek od 18. 1. Velký sál Záložny, 17:30 hod., 8 lekcí / 1200 Kč / os. 

taneční kurz pro pokročilé pod vedením lektorů z TS Coufalových z Olomouce 

TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ  
pátek 7. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod., 12 lekcí / 1000 Kč 

taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
pátek 7. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: dospělí ve 20.15 hod., 10 lekcí / 1200 Kč 

taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových 
 

KURZ ŘECKÝCH TANCŮ 

4. 10., Koncertní sál MK Litovel, 17:30 hod., kurzovné: 800 Kč (8 lekcí) Naordinoval Vám 

lékař radost? Ne? Tak si ji naordinujte sami! Protancujte se k radosti a zdraví! Kurz vedla 

Miroslava Stroupková 

 

 

 

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. Kurz probíhá celoročně (září-

červen), a to každý pátek v Koncertním sále 

MK. 

Vedoucí: Pavla Vydrželová 

V roce 2018 tento kurz navštěvovalo 

6 účastníků. 
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ROZTLESKÁVAČKY   
 
 Skupinu GOLDEN BEES tvořilo 11 dívek ve věku od 7-12 let. Skupina vystupovala 

při různých akcí města Litovle a okolí. Kurz probíhá celoročně (září-červen) v úterý 

v Koncertním sále MK. 

  

 Skupinu HAPPY BEES tvořilo 7 maminek, které cvičí pro radost a zábavu.  

 

 Skupinu DANGEROUS BEES tvoří 9 starších dívek. Nácviky probíhají celoročně 

(červen-září) v úterý v Koncertním sále MK. 

 

Roztleskávačky mají nácviky v prostorách Městského klubu, který je také podporuje.  

Účastní se tanečních soutěží a různých akcí i jiných pořadatelů. Tento rok vystupovaly: 19.1. 

na Městském plese Litovel, 26.1. na plese ZŠ Jungmannova, 27.1. na plese v Bílé Lhotě, 2.2. 

na plese ve Střelicích, 14.4. při Zahájení turistické sezony v Litovli na náměstí, 21.4. na 

soutěži o Erb Litovle (skupina DANGEROUS BEES se umístila na 4. místě, skupina 

GOLDEN BEES obsadila 5. místo), 27.4. vystoupily na akci Pálení čarodějnic, 1.5. na 

Dětském dnu v Parku Míru, 9.6. na Hanáckých Benátkách a 16.6. na přehlídce v Libině 

 

Trenérky: Miroslava Tchírová 

                 Lenka Bohuslavová 

 

 
 

 

SHRNUTÍ  

 

V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především 

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

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

jsou velmi oblíbeni. 

Letos jsme zařadili také kurz řeckých tanců. Vytvořila se výborná „parta“ 

nadšených tanečnic. Uvažujeme o zopakování i v dalším roce. 
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g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, 

KINA A OSTATNÍ AKCE 

 

KINO: DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 

středa 10. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč 

promítání úspěšné romantické komedie, hráli: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey 
 

NA STOJÁKA 

čtvrtek 11. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč 

live stand up comedy show, účinkovali: Lukáš Pavlásek, Petr Vydra a Arny 

(představení není vhodné pro děti do 15 let) 
 

MOTANI: ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE 
úterý 6. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč 

jedinečná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI napříč tajemnou 

Namíbií 
 

JAK TRÉNOVAT IMUNITU 
pondělí 12. 2., Koncertní sál MK, 18 hod., vstupné v předp. 50 Kč, na místě 80 Kč 

Proč přibývá alergií a autoimunních nemocí? Jak tento stav zlepšit přednáší MUDr. Hana 

Váňová - praktická lékařka se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu a homeopatii 
 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 29. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí, na konci programu křest knihy Jaromíra Hlavinky - 

"Hanácky nebe", host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI 
sobota 14. 4., nám. Př. Otakara v Litovli, 9:30 hod., vstup volný 

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

sv. Filipa a Jakuba, muzeum, knihovna, muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně), 

doprovodný program: "Skotačení se skřítkem Lesánkem", cyklovýlet po Lesánkově 

cyklostezce (na trase soutěže pro děti), procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, 

plavba po Nečízu 
 

DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA 
pondělí 16. 4., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč 

přednáška MUDr. Hany Váňové o tom jak léčit běžné zdravotní problémy šetrně a efektivně 
 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
pátek 11. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 

II. ročník úspěšné módní show. Módní přehlídky společenské a svatební módy: Helena 

Bedrnová - street collection, Svatební salon Sen, klobouky Marie Mazánkové, ukázka 

vlasového stylingu a další…. 
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AKAKOR – BESEDA S PROMÍTÁNÍM FILMU 
středa 16. 5., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč 

Cestovatelská beseda pana V. A. Slámy a světová premiéra filmu o hledání šíleného náčelníka 

Tatunci v Amazonii 
 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 21. 6., Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 20. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

téma: „Sto let našé republikê“, host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 

JIŽNÍ KOREA – BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM  
středa 10. 10., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné 50 Kč 

Beseda s fotoprojekcí. Nádherná příroda, úžasné chrámy v horách, park penisů, obrovská čistá 

města se skvěle fungující dopravou, výborné jídlo, přátelští lidé, to je Jižní Korea, země, která 

je stále ve válečném stavu 
 

ZÁBAVNÁ TALKSHOW IVO ŠMOLDASE 
pátek 19. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 180 Kč, na místě 230 Kč 

Zábavný pořad Ivo Šmoldase, hosté Marie Formáčková - spisovatelka a novinářka                                

a Andrea Andrei - italský zpěvák 
 

OSLAVA 100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY  
pátek 26. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné dobrovolné  

Udělení ocenění „Osobnost Litovle“ a křest knihy „Litovel - velké dějiny města“, za 

hudebního doprovodu Richarda Pogody a žáků ZUŠ Litovel 
 

AUTOIMUNITA – UČME SE OD VČEL 
úterý 13. 11., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč 

Zamyšlení, porozumění, praktické rady. Přednáší MUDr. Hana Váňová, praktická lékařka se 

zaměřením na akupunkturu, ajurvédu a homeopatii 
 

POVÍDÁNÍ O NEPÁLU – JAKUB FRANK 
pondělí 26. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 70 Kč 

Jaké je cestovat bez peněz? Jaké je slyšet nejkrásnější ticho hor? Jak vypadá Nepálská 

Highway? Jaké je zakusit tvrdý život místních lidí? Na to vše odpověděl cestovatel Jakub 

Frank.  
 

21. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 30. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 16 hod. 

Pořádalo SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 

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

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
pátek 30. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup 
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účinkují: děti z místních mateřských a základních škol, PS SENZAKORD, JEŽÍŠKOVA 

POŠTA, JEŽÍŠKOVY DÍLNIČKY DDM LITOVEL, VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ 

VĚŽĚ 
 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
sobota 1. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné: 100 Kč 

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

v ceně vstup a základní materiál, přízdoby dle vlastního výběru bylo možno zakoupit na místě 
 

XII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 
středa 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

dramatický kroužek ZŠ Jungmannova, HRÁTKY S ČERTY A MIKULÁŠEM se známým 

kouzelníkem JIRKOU HADAŠEM (hudebně zábavná show), vystoupení MARTINA 

ŠAFAŘÍKA – finalista SuperStar, tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, 

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

i s Mikulášem, na závěr PŘEDSTAVENÍ S OHNĚM – skupina Adorea 

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

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A BALONKOVÝ DEN 
středa 12. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

od 15 hod. BALÓNKOVÝ KLAUN, v 15:30 hod. VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ (ve spolupráci 

se ZŠ Jungmannova), hudební skupina A.M. Úlet, 17:00 hod. ANDĚLSKÁ KAPELA NA 

CHŮDÁCH, v 17:30 hod. vystoupení PS PALORA a v 18 hod. zpívání koled s Olomouckým 

deníkem a PS Palora (celorepublikový projekt, všichni si společně zazpívali pět 

nejznámějších českých koled) 

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

TRADIČNÍ ČESKÉ LADOVSKÉ VÁNOCE  
pondělí 17. 12., náměstí Př. Otakara, v 16 hod., vstup volný 

multimediální kamion s Ladovskými motivy vytvořil nenapodobitelnou atmosféru, ve které 

nechyběli čertíci, andílci, sněhulák, vánoční stromečky, kapříci, vánočky a v neposlední řadě 

zpívání vánočních koled a hrátky pro celou rodinu 
 

 

VE SPOLUPRÁCI 

ŠKOLENÍ K VOLBÁM 

3. 1., Velký sál Záložny 

pořadatel: Město Litovel 

PŘEDNÁŠKY DONNY JÍCHOVÉ 

8.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3, 12.4., 19.4., 26.4., 10.5., 17.5., 24.5., Klubovna 1  

pořadatel: paní Donna Jíchová 

VOLBA PREZIDENTA ČR  

12. 1., 13. 1., Výstavní síň 

pořadatel: Město Litovel 
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MEDITACE 

27. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 22. 9., 27. 10., 24. 11., 15. 12., Klubovna 1 

pořadatel: paní Jiřina Marková 

DÍVKA ROKU 

3. 2., Velký sál Záložny 

pořadatel: DDM LITOVEL 

ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE  

14. 4., Koncertní sál MK  

pořadatel: TJ TATRAN LITOVEL 

PŘEDNÁŠKY DAMARIS WENDTOVÉ 

13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 

Klubovna 1 

pořadatel: paní Damaris Wendtová 

PŘEDNÁŠKA PÉČE O DŘEVINY 

19. 3., Klubovna 1 

pořadatel: Spolek ekologická organizace PagoPago 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

10.3., Koncertní sál MK  

pořadatel: Český rybářský svaz 

ŠKOLENÍ BOZP 

3.4., Klubovna 1  

pořadatel: Jaroslav Hubička 

10 LET ČINNOSTI SENIORKLUBU 

5.4., Koncertní sál MK  

pořadatel: Seniorklub Litovel 

SCHŮZE PIVOVAR LITOVEL 

6. 4., Velký sál Záložny 

pořadatel: Pivovar Litovel 

DEN UČITELŮ 

27. 4., Malý sál Záložny 

pořadatel: ZŠ VÍTĚZNÁ 

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

3. 6., dvůr ZŠ Jungmannova a centrum města 

pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel 

Jungmannova 

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD 

6. 6., Koncertní sál MK 

pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova 
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VALNÁ HROMADA TJ TATRAN 

13. 6., Koncertní sál MK 

pořadatel: Tatran Litovel 

SVATBA 

25. 8., Velký sál Záložny 

pořadatel: Romana Coufalová 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ LITOVEL 

3. 9., Koncertní sál MK 

pořadatel: SOŠ Litovel 

ŠKOLENÍ K VOLBÁM 

13.9., 18. 9., Velký sál Záložny 

pořadatel: Město Litovel 

ŠKOLENÍ KIMBERLY - CLARK 

3. 10., 17.10., Koncertní sál MK 

pořadatel: KIMBERLY – CLARK 

VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH SBORŮ 

5. 10., 6. 10., Výstavní síň 

pořadatel: Město Litovel 

PŘEDNÁŠKA ZEPTER 

30.10.,  Klubovna 1 

pořadatel: ZEPTER INTERNATIONAL 

SETKÁNÍ SENIORKLUBU S VEDENÍM MĚSTA 

27.11., Koncertní sál MK  

pořadatel: Seniorklub Litovel 

 

SHRNUTÍ 

Letos jsme uspořádali spoustu akcí k výročí oslav 100 let republiky. Největší akce se 

konala v pátek 26. října 2018. V odpoledních hodinách byla položena kytice k pomníku 

T. G. Masaryka. U Domova důchodců představitelé Města zasadili společnými silami náš 

národní strom – lípu. V 18 hodin byla ve Velkém sále Záložně slavnostně pokřtěna 

dvousvazková publikace Litovel – Velké dějiny města a dále byly oceněny významné 

osobnosti našeho města. Oceněnými se stali: Mgr. Zdeňka Frištenská, Marie Hrubá, in 

memoriam Jiří Tomanec, Jaroslav Winiarský a Ing. Karel Zmund. Speciální cena byla udělena 

Smíšenému pěveckému sboru Kantika. Ocenění město uděluje již od roku 2012 a to 

osobnostem, které výraznou měrou ovlivňují život v našem městě a to nejen na poli kulturním 

či sportovním, ale třeba i v oblasti školství, zdravotnictví, v podnikání a dalších. 
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Představme si oceněné osobnosti: 

Mgr. Zdeňka Frištenská získala cenu za dlouholetý přínos v oblasti muzejnictví a významnou 

propagaci litovelského siláka Gustava Frištenského. Paní Frištenská již obdržela významné 

ocenění od Asociace muzeí a galerií České republiky cenu Gloria musealis právě za 

zbudování nových expozic gramofonů a o Gustavu Frištenském. 

Cenu města získala dále paní Marie Hrubá za významné působení v oblasti regionální historie 

a za dlouholetý přínos v letopisecké a publikační činnosti. Od roku 1996 je paní Marie Hrubá 

součástí Litovelských novin jako dopisovatelka článků, ale také jako jazyková korektorka. 

Město Litovel udělilo cenu in memoriam panu Jiřímu Tomancovi za celoživotní dílo v oblasti 

umění a za dlouholetou aktivní činnost vedoucího Studia ateliér. Cenu převzala jeho manželka 

Bohumila Tomancová. 

 

Město Litovel udělilo cenu Jaroslavu Winiarskému za příkladné celoživotní nasazení při práci 

dobrovolného charakteru pro hasičskou obec a komunitu místní části Nasobůrky a Litovelska. 

Pan Winiarský vychoval k dobrovolné činnosti spoustu hasičů. 

Město Litovel udělilo cenu Ing. Karlovi Zmundovi za dlouholetý rozvoj města v oblasti 

sportu a házené a za výchovnou činnost dětí a mládeže. Jeho trenérské úspěchy od roku 1978 

do roku 2012 dosáhly nadprůměrných výsledků. 

Speciální cenu udělilo město Litovel pěveckému sboru Kantika za dlouholetou společenskou 

činnost v oblasti sborového zpěvu a za významnou reprezentaci města Litovel. Cenu za SPS 

Kantika převzala její sbormistryně paní Irena Blektová. 

 

Tradičně jsme uspořádali několik předvánočních velkých akcí na náměstí, které se 

těší velkému zájmu.  Do akce „Rozsvícení vánočního stromu“ se zapojily místní sbory 

s pásmem koled. Děti opět využily oblíbenou Ježíškovu poštu a Ježíškovy dílničky (ty ve 

spolupráci s DDM Litovel), pouštěly si skořápkové lodičky. Také letos jsme uspořádali 

dobročinnou akci „Strom splněných přání“ pro děti z Dětského domova Litovel. Děti si 

napsaly přání a lidé s dobrým srdcem měli možnost dárek koupit a donést do našeho 

TIC. Hromadně jsme předali Dětskému domovu.  

Opět proběhl, letos již dvanáctý ročník „Sletu čertů, Mikulášů a andělů“ se soutěží o 

nejlepší masku. Zařadili jsme tentokrát kouzelnickou show pro děti, vystoupil finalista 

SuperStar, vše zakončila ohňová show skupiny Adorea. Mikuláš s čertem rozdávali (za 

básničku) na náměstí sladkosti. Na náměstí byla také spousta čertovských soutěží a her. 

Vše doplněno o stánky s punčem a různým občerstvením. 

Další rodinnou akcí byla akce „Česko zpívá koledy a Balónkový den“, kdy se na 

náměstí rozdaly barevné balonky a ve stejný okamžik je hromadně pustily k nebi. 

Balónkoví klauni vyráběli balonková zvířátka a obdarovali všechny přítomné děti. Po 

celou akci vánočně laděné písně zahrála kapela A.M.Úlet.  Pro velký zájem jsme se 

rozhodli zopakovat také celorepublikovou akci „Česko zpívá koledy“. 5 nejznámějších 

koled si společně zazpívalo se sborem Palora celé náměstí.  
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Nejzajímavější akcí letošního vánočního náměstí byly „Tradiční české Ladovské 

vánoce“. Multimediální kamion, velká LED obrazovka, spousta efektů, dárků pro děti, 

soutěže, písničky, Ladovské kulisy.  

Jsem velmi ráda, že se o tyto akce zajímal tisk i rozhlas a měly velkou mediální 

podporu. 

Oblíbenou akcí je také „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 besed a nově i přednášky 

MUDr. Váňové.  

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

onkologicky nemocných dětí. Ve vestibulu Městského klubu proběhl prodej vánočních 

hvězd. 

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. 

Téměř vyprodaný sál jsme měli u zábavného pořadu „Na stojáka“ a také u zábavné 

talkshow Ivo Šmoldase, kdy vtipné historky střídaly všem známé italské hity v podání 

rodilého Itala Andrea Andrei – zpíval s ním celý sál. 

Tradiční akcí je i Zahájení turistické sezony - o té v samostatné kapitole TIC. 
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h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

 

MĚSTSKÝ PLES  
pátek 19. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč 

program: 

- hrála skupina DRAJV 

- polonéza ZŠ Jungmannova  

- roztleskávačky Golden Bees, Happy Bees a Dangerous Bees 

- vystoupil ADELE TRIBUTE BAND 

občerstvení a tombola zajištěny 
 

XXXII. HANÁCKÉ BÁL 
pátek 16. 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 

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

vystoupil: Folklorní soubor HANAČKA 
 

I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU  
pátek 12. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč  
 

ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU 
sobota 24. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 120 Kč, 

bez místenky 60 Kč 

Do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!!! 

 

 

VE SPOLUPRÁCI: 

 

SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Jungmannova 
26. 1., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova 

 

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

pořadatel: RS při ZŠ Vítězná 

 

PLES FOTBALISTŮ 
10. 2., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: TJ TATRAN 

 

SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel 
24. 2., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: RS při GJO Litovel  

 

XXIV. PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY CK BAVI 
3. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: CK BAVI 

 

 



Výroční zpráva 2018 

 

36  

 

PLES TJ TATRAN 
17. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: TJ TATRAN 

 

MATURITNÍ PLES RS při GJO Litovel 
7. 12., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: RS při GJO Litovel  

 

VÁNOČNÍ VEČÍREK KIMBERLY - CLARK 
20. 12., Velký sál Záložny 

pořadatel: KIMBERLY – CLARK 

 

SILVESTR CK BAVI 
31. 12., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: CK BAVI 

 

 

 

Městský ples opět zahájil plesovou sezonu v Litovli krásnou polonézou žáků ZŠ 

Jungmannova a vystoupením roztleskávaček MK Litovel. Hosté tančili za doprovodu 

kapely DRAJV, ale také při vystoupení kapely ADELE TRIBUTE BAND, revivalové 

regionální kapely. 

Na plese v lidovém stylu – „Hanáckém bále“- tradičně hrála oblíbená plesová kapela 

z jižní Moravy ve Velkém sále, v Malém sále potom místní Hanácká mozeka.  
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i. HANÁCKÉ BENÁTKY 2018 
sobota 9. června 

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

 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ 

 

10.00 hod. zahájení, LINETBELLS MINIKADETKY, TS KASTER 

10.15-11.20 hod. LEGRÁCKY A ŠPRŤOUCHLATA S TOMEM A 

JERRYM 

11.30-12.00 hod. GOLDEN BEES, DANGEROUS BEES, ZDRAVICE HOSTŮ 

12-13 hod. SEBASTIAN (z důvodu nemoci Sebastiana vystupovala kapela NEBE) 

13.00 -13.30 hod. SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER 

13.30-14.30 hod. ADAM MIŠÍK 

14.30-15.00 hod. SHOW DANCE TRIPS 

15-16.30 hod. TUBLATANKA 

16.30-17 hod. CARAMBA, LINETBELLS KADETKY 

17-18 hod. ARRHYTHMIA 

18-18.30 hod. HAPPY BEES 

18.30-19.30 hod. ANNA K. 

20.00-21.30 hod. O5 A RADEČEK 

 

22:00 – OHŇOSTROJ 

 

Vstupné: 

Od 11 let a dospělí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč 

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

 

Předprodej: 

V SÍTI TICKETSTREAM a TIC Litovel, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
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DOPROVODNÝ PROGRAM: 

 

PARK MÍRU A PŘED MUZEEM 

 

10:00 – 18:00 FARMÁŘSKÉ TRHY 

10:00 – 17:00 HOPSADLA „PONY“ a STANOVIŠTĚ PRO DĚTI ZDARMA! 

13:00 – 17:00 OTEVŘENO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (půjčovna kol a koloběžek zdarma) 

13:00 – 17:00 MINIZOO z DDM Litovel  

13:00 – 17:00 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI – DDM Litovel 

14:00 – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE (pohádka divadla SemTamFór) 

16:00 – O SMOLÍČKOVI (pohádka divadla SemTamFór) 

 

ZŠ VÍTĚZNÁ 

Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup do posilovny a bazénu na hodinu 

zdarma (13 – 19 hod.) 

 

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ BIOTOP 

Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup na přírodní koupaliště zdarma (9 – 

19 hod.) 

 

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) 

 

MUZEUM LITOVEL: 

 9:00 – 17:00 VÝSTAVA LOUTKY 

 

VÝSTAVA PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY):  

9:00 – 17:00 VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH KUCHAŘEK A KERAMIKY SESTER 

LAMROVÝCH 
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PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮ HANÁCKÝCH BENÁTEK 

 

 

16. ročník Hanáckých Benátek proběhl za krásného počasí. Přízeň více jak 3 tisíc 

návštěvníků a zájem regionálních médií, byl pro náš malý kolektiv Městského klubu Litovel 

tou největší odměnou.  

Touto cestou chci poděkovat především svým kolegům, zaměstnancům Městského 

klubu Litovel, všem lidem ze zákulisí, moderátorovi, zvukařům, pyrotechnikům, 

šternberským vodákům, dobrovolným hasičům Tři Dvory a všem, kteří nám pomáhají. 

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

zájmovým útvarům. Vystoupení si připravily roztleskávačky, mažoretky a taneční skupiny 

DDM Litovel. 

 

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.  

 

Hlavními sponzory letošního roku byl: Pivovar Litovel a.s., BM Parks (Maniola 

Company, SE), Tera Montáže, s.r.o., KOFRA DĚČÍN s.r.o., HTM Sport, s.r.o. (Head), 

Hopax, s.r.o., N.F.I. Metall, s.r.o., OSŽ Slovakia  - Hotel Skalka, Penzion Pacifik, Kimberly-

Clark, s.r.o., Truhlářství Novák, Brazzale Moravia a.s., Machovský mapy s.r.o.  

Akci podpořili také: PW Interier Jaroslav Horák s.r.o., Litolab, spol. s r.o., SUEZ 

Využití zdrojů a.s., EUROPASTA SE divize Adriana, Nadace Okřídlené Kolo, MJM Litovel 

a.s., AMS – intes, s.r.o., MODOS spol. s r.o., Stavební firma VYMĚTAL, Městská 

teplárenská společnost a. s. Litovel, Vodohospodářská společnost ČERLINKA, s.r.o., Dům 

květin Pinie, Martina Pekařová - Apartmány PEKIN, Sacer Gape, s.r.o., Kooperativa 

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

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

 

Za pomoc s technickým zabezpečením a úklidem během i po akci děkuji Technickým 

službám Litovel.  

Na bezpečnost všech dohlížela ochranka a místní policie. Městské policii Litovel 

děkujeme za pomoc se záborem náměstí a přilehlých ulic. 

 

Mediálními partnery, kteří výrazně podpořily propagaci této akce byly: Radio Čas, 

Radio Haná, Český rozhlas Olomouc, Litovelské noviny, Oáza, Olomoucký deník a Hanácké 

noviny. 
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Velký dík patří také Vám všem, kteří jste na naši akci přišli a tím nás i podpořili. Další 

– 17. ročník  Hanáckých Benátek proběhne jako obvykle druhou červnovou sobotu. Již nyní 

se na Vás těšíme 8. června 2019. 

 

           Za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel Bc. Hana Neumanová  

 

 

 

V tomto roce proběhl již šestnáctý 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.  

 

 

Přehled sponzorů HB 2018 

 

Tuto akci finančně podpořil: Olomoucký kraj  60.000 Kč 

Pivovar Litovel a.s.     45.000 Kč  

 

Maniola Company, SE  (BM Parks )   20.000 Kč 

KOFRA DĚČÍN s.r.o. (Tera Montáže s.r.o.)  20.000 Kč 

Hopax s.r.o.      15.000 Kč 

HTM Sport s.r.o.  (Head)    15.000 Kč 

N.F.I. Metall s.r.o.     15.000 Kč  

Kimberly-Clark s.r.o.  (dar)    10.000 Kč 

OSŽ Slovakia Hotel Skalka    10.000 Kč 

Penzion Pacifik     10.000 Kč 

Truhlářství Novák     10.000 Kč 

Brazzale Moravia a.s. (dříve ORRERO)    8.000 Kč 

Machovský mapy s.r.o.    tisk plakátů 

Litolab spol. s r.o.       5.000 Kč 

MODOS spol. s r.o       5.000 Kč  

MJM Litovel a. s.       5.000 Kč 

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO      5.000 Kč 

PW Interier Jaroslav Horák s.r.o.     5.000 Kč 

SUEZ Využití zdrojů a.s.      5.000 Kč 

 

Městská teplárenská společnost a. s. Litovel    4.000 Kč 
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AMS – intes s.r.o.       3.000 Kč 

EUROPASTA SE divize Adriana     3.000 Kč  

Stavební firma VYMĚTAL      3.000 Kč 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.   2.000 Kč 

Dům květin Pinie – Ing. Petr Dolinský    2.000 Kč  

Martina Pekařová - Apartmány PEKIN          1.500 Kč  

Sacer Gape s.r.o.       1.500 Kč + káva pro účinkující 

Kooperativa pojišťovna a.s. (Město Litovel) 

FCC Litovel s.r.o.      odvoz odpadů 

 

 

 

Mediální partneři: 

Radio Čas 

Český rozhlas Olomouc 

Radio Rubi 

Radio Haná 

Olomoucký deník  

Oáza 

Litovelské noviny 

Hanácké noviny          

 

                       

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky v roce 2018 

činila 288 000 Kč (v roce2017 - 296 000 Kč,  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, v roce 2017 60 000 Kč. 

Letos jsme získali 60 000 Kč. 
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j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 

HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA 
 

RESTAURACE AMAZONKA, VŽDY V 19 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 

SVL  
sobota 14. 7., rockový večer 

 

THE ADDAMS SISTERS 
pátek 27. 7., akustický rock 

 

STŘEMKOŠ 
sobota 28. 7., blues a chanson 

 

 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 
pátek 13. 7., restaurace AMAZONKA, 18:00 hod., vstupné v před. 150 Kč, na místě 200 Kč 

minifestival živé hudby, účinkovali: NOCA, STRÁNÍCI, TRIO MAREŠOVÁ, YASINSKI 

A CHERNOKLINOV 

 

 

LETNÍ KINO 
 

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NÁMĚSTÍ PŘ. OTAKARA V LITOVLI, 

ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 

ANDĚL PÁNĚ 2 
sobota 21. 7., pohádka 

režie: Jiří Strach, hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Anna Čtvrtníčková, Vica Kerekes, Vojtěch 

Dyk, Boleslav Polívka, Viktor Preiss, Marek Taclík, Jiří Bartoška a další 

 

BAJKEŘI 
neděle 22. 7., komedie 

režie: Martin Knopp, hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, 

Celest Buckingham, Tomáš Matonoha, Vanda Hybnerová, Michal Suchánek a další 
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ŠPUNTI NA VODĚ   
pondělí 23. 7., rodinná komedie 

režie: Jiří Chlumský, hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Pavel Liška, Anna Polívková, 

Tatiana Vilhelmová, Jana Kvantiková, Arnošt Goldflam a další  

 

ŠŤASTNÁ 
úterý 24. 7., romantická komedie  

režie: Eva Toulová, hrají: Andrea Daňková, Aneta Krejčíková, Ljuba Krbová, David Kraus, 

Marie Kružíková, Dana Morávková, Jan Hrušínský, Jan Havlovic a další 

 

 

Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro návštěvníky zdarma nebo se 

vstupným dobrovolným. Letos již třináctý 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.  

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. 

Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé České a 

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

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

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

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

událostí. 

Kulturní přínos však není jediným cílem. Kinematograf na svých projekcích v ČR 

vybírá dobrovolné vstupné, které je každoročně věnováno na charitativní účely. Od 

roku 1998 vybírali pro nadace Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Akce 

Cihla, Masarykův onkologický ústav občanské sdružení Dar života a Konto BARIÉRY. 

Rok 2018 byl nečekaně úspěšný, neboť se podařilo ve spolupráci s rádiem IMPULS 

vybrat částku 1.500.000 Kč, která byla symbolicky předána počátkem září 2018 

ředitelce nadace Konto BARIÉRY, paní Boženě Jirků . Celková částka, kterou 

Kinematograf od počátku své existence přispěl na dobrovolné účely, se tak vyšplhala na 

více než 12.500.000 Kč 
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k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 
 

SPS KANTIKA  
 

2018 - Roční zpráva  - smíšený pěvecký sbor MK Litovel  - KANTIKA 

1) Zřizovatel: Městský klub Litovel  

Adresa:  nám. Přemysla Otakara 753, Litovel 784 01 

E-mail:  klub@mklitovel.cz     

Web:   www.mklitovel.cz  

Telefon:   585 341 622       585 341 622      

                              585 341 633       602 740 826    

IČ:                 00 849 341 

č..účtu.:  35-7816970247/0100 

 

 

2) K žádným zásadním změnám za rok 2018 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) Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 21 

řádných členů, z toho 16 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 lépe 

placenou prací do větších měst. Sbor je třeba neustále doplňovat novými zpěváky.  V roce 

2018 nedošlo k výraznějším změnám v personálním složení sboru.  

Stále pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas. Ženské hlasy – soprán a alt se jeví 

jako naprosto dostačující.  

 

4)  Výsledky roku 2018 byly velmi dobré.  

Celkem bylo po celé republice předvedeno: 

1 koncert   -  Tříkrálový koncert Chudobín 

1 koncertní pásmo -  Nechanice   

1 koncert  -  Litovel - k 50. výročí sboru 

1 koncert    -  Chudobín – výroční koncert 

1 koncert   -  Vánoční pásmo Litovel  

 

Celkem 5 vystoupení    

Velké ocenění bylo sboru vysloveno v Nechanicích ( Pardubický kraj ). Odborníky byl vysoce 

ceněn předvedený kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný výkon.  Zejména byla vyzvednuta 

práce umělecké vedoucí a dirigentky sboru, paní Ireny Blektové, za příkladný nácvik, 
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dirigentský projev a výtečný výběr skladeb, které byly vybrány přesně podle hlasových a 

rytmických schopností sboru. Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen pořadateli, ale i 

vlastními posluchači, kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes našeho sboru. Z výše 

uvedených důvodů obdržel náš sbor pozvání na vystoupení i pro rok 2019 – Uničov a Bzenec 

a pravděpodobně přijmeme i pozvání do Itálie – Kalábrie. Podmínky vystoupení se již 

dolaďují. 

 

5) Kantika do roku 2019 plánuje účast minimálně na 3 koncertních pásmech mimo Litovel.   

Možnost vystoupení v partnerském městě - Mikolow  – není dosud projednané. Z Polské 

strany není stále žádná odezva, což nás nesmírně mrzí, protože realizace byla již Mikolowem 

přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno. Naskýtá se však naopak 

možnost vystoupení na Slovensku - v partnerském městě Litovle. 

V jednání jsou 3 koncerty – Uničov, Bzenec a Kalábrie v Itálii.  Dále předpokládáme vánoční 

koncert a pravděpodobně i koncert v Litovli u příležitosti Noci kostelů. 

 

U této příležitosti bychom pak pozvaly i jiné pěvecké sbory, které zejména v minulosti 

s naším sborem úzce spolupracovaly. Bude se jednat o organizačně i finančně náročnější akci, 

kde bude třeba při organizaci akce úzké součinnosti s pracovníky MK Litovel. Nicméně je 

třeba zdůraznit, že zejména v posledních letech je tato spolupráce velmi dobrá a náš 

sbor vysoce oceňuje přístup pracovníků MK Litovel. 

 

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

zejména  s gymnaziálním sborem Palora. 

 

Sbor si pro rok 2019 klade za cíl posílit členskou základnu v hlasech – bas a tenor. Ostatní 

hlasy se jeví jako zcela naplněné a není nyní potřeba jejich dalšího posilování. 

 

Zpracoval dne 28.1.2019 

Zdeněk Zavadil 

Předseda SPS Kantika 
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FOTOKLUB LITOVEL 

 

 

Zpráva o činnosti fotoklubu při MK Litovel za rok 2018 

 
    „Kvůli požitkům si nevšímáme krásy v přírodě“. Tak zněl nadpis novinového článku mé 

poslední výstavy v roce 2018, ve výstavní síni MK. To však neplatí pro náš litovelský 

fotoklub. V době, kdy je vše podřizováno penězům a umění je zatlačováno do pozadí zájmů 

společnosti, kdy i ostatní zájmové činnosti jsou stále více závislé na financích, jako např. 

sport na všech úrovních, je až zázrak, že fotoklub rozvíjí své činnosti.  

      V současnosti jsme zapojeni ve dvou mapových okruzích. V mapovém okruhu 

„Vysočina“, kde jako nováčci této soutěže, jsme se umístili na 4. místě z 18-ti fotoklubů. 

Každá výstava, kterou členové uspořádají, je finančně náročná. Základem je dobrá technika a 

poslední v řadě úkonů je kvalitní tisk fotografií. Je to sice nákladná záležitost, ale ocenění, 

která se získávají, jsou balzámem pro duši. O kvalitách jsou každoročně informováni občané 

na společných i autorských výstavách ve výstavní síni MK, kde jsou jim touto formou 

zprostředkovány nevšední kulturní zážitky. Většina vernisáží je obohacena hudebním 

vystoupením žáků ZUŠ v Litovli. 

      Nemalý podíl na vysoké úrovni výstav má dobře vybavená výstavní síň MK, se svým 

kvalitním bodovým osvětlením. 

      Podstatný vliv na naši činnost má nevšední spolupráce a podpora ředitelky MK paní 

Bc. Hany Neumanové se svým kolektivem zaměstnanců.       
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                                                  Přehled akcí jednotlivých členů :  

 
Jindřich Buxbaum: Výstavy: Na mnoha místech České republiky. Témata jsou - Židovská 

kultura, Chasidé, židovské památky (Praha, Brno, Mikulov, Holešov, Horažďovice,  

Zlín, Ostrava, Bratislava) 

 

Účast a fotodokumantace na akcích pořádaných židovskými obcemi v Praze, Olomouci a v 

Brně a na dnech židovské kultury v Holešově. 

 

Fotografování koncertů a divadelních představení převážně v Praze. 

  

Pavel Čundrle: Výstavy: Žerotín, Pňovice, spol. výstava fotoklubu Litovel. 

                                     Tvorba a vedení kroniky fotoklubu. 

  

Pavel Dačický: Výstavy: Spol. výstava fotoklubu v Litovli, autorská výstava  

    „Střety s krásami světa“ v MK Litovel, Kyrgyzstán - země jezer, 

                                     hor a divokých koní – Jeseník,  

 Od Šumavy po Himálaj - Dům soc. služeb Mor. Třebová. 

 Účast na projektu Česko- Polského setkávání fotografů  

 

   Besedy s promítáním: Sri Lanka - Nahořany (Šumava) a Prachatice, 

  Kyrgyzstán a Srí Lanka - Prachatice, Šumava a Glamour - Ostružná,    

  Severozápad USA - Jeseník, Šumava - Přerov, Nepál, Dolomity  

   a Glamour - Setkání fotografů na Pancíři, Glamour - Paneský Týnec 

 

Petr Dolinský: Výstavy: „Blízká setkání“ a „Litovelští v Moravské“ - Dům. soc. služeb  

    v Mor. Třebové 

                                      

Jan Gottfried: Výstavy: Spol. výstava fotoklubu v MK Litovel. 

   Přednášky s promítáním: Dům spokojeného stáří v Bohuslavicích,

                         Senior klub v Cholině.    

Spoluúčast na projektu Česko-Polské setkávání, účast v soutěži  

 „Bystřické zrcadlení“ v Bystřici nad Pernštejnem.  

             1. a 3. místo v soutěži „Pojďme fotit ven“. 

 

Jiří Hlavinka: Výstavy :  Thajsko - Dům soc. služeb v Mor. Třebové 

 

Radek Opluštil:  Fotosoutěže: Pojďme fotit ven 1. místo, (Spolek Bouzovsko). 

     Výstavy: Atelier J. Beneše v Lošticích, Společná výstava fotoklubu 

   v Litovli, „Z moravských luhů a hájů“ v Mor. Třebové, Velikonoční 

   výstava v Lošticích, Podzimní výstava v Lošticích a Kolekce  

   výtvarných fotografií na vánoční výstavě v KD Loštice. 

Účast na tvorbě a výrobě kalendářů na rok 2019 pro město Loštice 

 a pro malíře P. A. Taťouna z Vlčic. 

Celoroční dokumentace kulturních, sportovních a společenských akcí 

 pořádaných obcí Pavlov a místních zájmových spolků (prezentace na 

obecních webových stránkách). 
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Jaroslav Petráš: Fotosoutěže: AMFO Svitavy, Solitéry, Zrcadlení 2. místo 

   (Černobílé emoce).  

Výstavy: Autorská výstava k 70. výročí narození v MK Litovel, spol.  

 výstava fotoklubu Litovel v MK Litovel, autorská výstava „Mistr B 

  a W opět v akci“ v Domě soc. služeb v Mor Třebové. 

Stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích (průběžně aktualizovaná) 

Stálá výstava Klubu přátel hudby v Pňovicích (průběžně 

 aktualizovaná). 

Fotodokumentace akcí v Pňovicích a koncertů KPH Pňovice.  

Dodávání fotografií do občasníku „Piňovické hanák“. 

Účast na celostátní soutěži „Zrcadlení“ v Bystřici pod Pernštejnem. 

 

Miroslav Pinkava:  Fotosoutěže: Účast v soutěži „Zrcadlení“ v Bystřici pod Pernštejnem. 

Výstavy: Spol. výstava fotoklubu v Litovli, trvalá výstava retro  

 fotografií Litovle v restauraci „Záložna“. 

Fotografie pro nově vznikající muzeum gramofonů v Lošticích 

Vydání kalendáře „Krajina kolem Litovle“. 

Prezentace a promítání fotografií pro klub seniorů v Cholině (3x). 

 

Eduard Ullmann:  Výstavy: Spol. výstava fotoklubu v Litovli. 

Koordinátor a správce mapových okruhů „Vysočina“ a „Český ráj“. 

                 

Marie Vykydalová:  Výstavy: „Litovelsko“ - Restaurace ve Třech Dvorech. 

 

Lenka Zapletalová: Výstavy: Itálie - Restaurace ve Třech Dvorech. 

 

                                        Zpracoval :  Ing. Pavel Dačický – předseda fotoklubu Litovel 

 

 

 

STUDIO ATELIER 
 

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

výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice. Nejúspěšnějšími členy, kteří se 

svými výrobky živí a zúčastňují jarmarků po celé republice, byli keramička Miluše 

Hlavinková a výrobce šperků pan Jiří Tomanec, který byl zároveň vedoucím Studia Atelier. 

Bohužel v tomto roce náhle zemřel. V tomto roce zemřel také dlouholetý člen Studia Atelier, 

malíř Jiří Zapletal. Novým vedoucím se stal farář Církve československé husitské, pan 

Vlastimír Haltof. 
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KINEMAKLUB – kabelová televize 

 

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

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

Hlavinka st. a pan Jaromír Hlavinka ml.  

 

 

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“ 

 

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

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

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

Kolektiv sestavuje pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše doplněno o 

hudební vystoupení místní krojované Hanácké mozeke.  

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

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

účinkující. 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 rovnou 2 z členů – Jaromír Hlavinka st. a pan Linduška 

vydali knihy v hanáckém jazyce. 

 

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 2018 

Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: 

 

ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích výstav) 

 

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

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

 

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

 

JÍDELNA STUDENTŮ LITOVEL (občerstvení) 

 

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

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

náměstí) 

 

SENIORKLUB (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy) 

 

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

 

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

 

MUZEUM (spolupráce s TIC, výměna suvenýrů) 

 

CHARITA LITOVEL 

 

KNIHOVNA 

 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ (zpřístupnění Domu přírody na Šargouně) 

 

FCC LITOVEL s.r.o. 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO RUBI 

 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj. 
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m.  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LITOVEL 

 

 
 

 

Výroční zpráva TIC 2018 

 

Základní údaje 

 

 

Provozní doba: 

Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod. 

Sobota: 9.00 – 15.00 hod.  

Hlavní letní sezóna: 18. červen – 14. září otevřeno denně od 9 – 17 hod.  

 

Kontakty: 

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

WWW (oficiální): www.tic.litovel.eu 

E-mail (oficiální): tic@litovel.eu  

Kontaktní osoba: Kateřina Gelová 

 

Adresa:  

Turistické informační centrum  

náměstí Přemysla Otakara 762 

Litovel, 784 01 

GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E 

 

mailto:tic@litovel.eu


Výroční zpráva 2018 

 

52  

 

Služby informačního centra 

 

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

zdarma 

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

e-mailem 

• Poskytování informací o významných osobnostech regionu, informace o institucích a 

službách ve městě 

• Vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR 

• Prodej drobných upomínkových předmětů a regionálních produktů (Brazzale Moravia 

Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, dřevěné šperky 

Miloslava 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, 

5+2, Metro, OL4You) zájemcům zdarma 

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

• Prodej vstupenek sítě Ticketstream, ARKS Plus s.r.o. 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  

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

a německé verzi) 

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

domluvě 

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

předchozí domluvě 

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

(majitelem sbírky) po předchozí domluvě 

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

předchozí domluvě 

• Poskytování informací o:  

• turistických cílech v Litovli a blízkém okolí 

• možnostech ubytování v Litovli a okolí 

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

• cyklotrasách 

• půjčovně kol 

• půjčovně lodí a koloběžek 

• Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti 

• Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny 

• Kopírovací, skenovací a laminovací služby 

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

• Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu 

• Úschovna kol a zavazadel 

• Prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola 
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NOVINKY V ROCE 2018 

• Tvorba letáků – tvorba čtvrtletních a ročních přehledů akcí konajících se v Litovli a 

okolí 

• Předprodej vstupenek společnosti ARKS Plus s.r.o. 

• Nové suvenýry – keramické magnetky, propiska s gelovým hrotem Litovel, sprchové 

gely, výroční turistická známka a nálepka ke 100. výročí vzniku ČSR z návštěvy T.G. 

Masaryka v Litovli v roce 1929. 

 

Účast TIC na veletrzích 

 
 

 

 

 

18. – 21. 1. 2018 – REGIONTOUR BRNO  

 

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 A.T.I.C. se informační centrum zúčastnilo v Ostravě 2. 3. konference - 

Turistické informační centrum ve středoevropském kontextu, v Chomoutově 2. 5. 

vzdělávacího semináře na téma Facebook a facebooková reklama a dále dvoudenního 

Členského fóra, které se konalo 19. – 20. 4.  v Hranicích. 
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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 
 

70 LET ZALOŽENÍ ODDÍLU KUŽELEK V LITOVLI 
  

8. 1. – 21. 2., prostory TIC při MK Litovel, PO-PÁ: 8-17 hod., 

SO: 9-12, 12:30 -15 hod., vstupné dobrovolné 
 

Výstava archivních dokumentů o založení oddílu, seznam 

všech členů, historické fotografie z aktivit oddílu, sportovní 

materiál, dresy atd… 

 

 

50 LET - HOROLEZCI TJ TATRAN LITOVEL 

 

28. 2. – 29. 3., prostory TIC při MK Litovel, PO-PÁ: 8-17 

hod., SO: 9-12, 12:30-15 hod., vstupné dobrovolné 

 

Výstava k 50 letům horolezecké činnosti TJ Tatran Litovel, 

výstava fotografií z historie i současnosti, ukázka 

horolezeckého vybavení a další… 

 

 

PLANETA ZEMĚ OD MALIČKA 

  

4. – 26. 4., prostory TIC při MK Litovel, PO-PÁ: 8-17 hod., 

SO: 9-12, 12:30-15 hod., vstupné dobrovolné 

 

Společná výstava žáků výtvarných oborů ZUŠ Litovel a ZUŠ 

Vladimíra Ambrose Prostějov. Vernisáž ve středu 4. 4. v 16:30 

hodin.  
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ABSOLVENTI 2018 
 3. 5. – 24. 5., prostory TIC při MK Litovel, PO-PÁ: 8-17 hod., 

SO: 9-15 hod., vstupné dobrovolné 

 

Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Litovel. 

Vernisáž ve čtvrtek 3. 5. v 16 hodin. 

 

 

VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH KUCHAŘEK A KERAMIKY SESTER 

LAMROVÝCH 
 

28. 5. – 27. 6., prostory TIC při MK Litovel, PO-PÁ: 8-17 hod., SO: 9-15 

hod., vstupné dobrovolné 

 

Výstava vyšívaných kuchařek a keramiky. 

 

 
 

OČI NEVIDOMÝCH, UŠI NESLYŠÍCÍCH 
 

 

1. 7. – 14. 9., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ: 8–17 h, SO-NE: 9–17 

h, vstupné dobrovolné 

 

Interaktivní výstava ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči z.s. 

Ostrava. 
 

 

 

 

 

MARIE FISCHEROVÁ - KVĚCHOVÁ 
  

24. 9. – 27. 11., prostory TIC při MK Litovel, PO – PÁ: 9–17 h, 

SO: 9–15, vstupné dobrovolné 

 

Výstava pohlednic, dřevěných kostek, reprodukcí obrázků 

a knih ilustrovaných malířkou a výtvarnicí M. F. Kvěchovou, 

ze soukromé sbírky pana Petra Lindušky. 
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VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 

  

 

3. 12. 2018 – 3. 1. 2019, prostory TIC při MK Litovel, PO – 

PÁ: 9–17 h, SO: 9–15, vstupné dobrovolné 

 

Prodejní výstava regionálních výtvarníků.  

 

 

 

 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2018 

 

V sobotu 14. 

dubna se konal 5. 

ročník již tradiční 

akce Zahájení 

turistické sezóny v 

Litovli. 

Návštěvníkům byly 

zdarma zpřístupněny 

největší lákadla 

Litovle – radniční 

věž, Muzeum 

Litovel, Muzeum 

harmonik, kaple sv. 

Jiří, kostel sv. Filipa 

a Jakuba, Knihovna 

a Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví - Šargoun. Teplé počasí letos přálo pěším 

i cyklistickým výletům Litovelkým Pomoravím. Lesánkova cyklotrasa byla plná zajímavých 

úkolů a her a v Informačním středisku CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun si mohli 

návštěvníci opéci špekáčky. Celý program byl zahájen slavnostním proslovem pana starosty 

Ing. Zdeňka Potužáka a dále se nám představily svými tanečními vystoupeními skupiny 

Golden Bees a Kaster. Po zábavném programu se skřítkem Lesánkem si každý mohl vybrat z 

pestrého programu, ke kterému jako již každoročně patřily i plavby na lodičkách po Nečízu, 

kdy se podplouvalo pod radniční věží. V kapli sv. Jiří probíhaly ochutnávky mešních vín, v 

infocentru ochutnávky produktů sýrárny Brazzale (dříve Orrero). Nechyběly ani zpřístupněné 

výstavy Planeta Země od malička v TIC, Obec Luká v muzeu nebo výstava obrazů Adama 

Dostála ve výstavní síni MK. Akce se konala ve spolupráci s Klubem českých turistů, který 

připravil pro pěší, kteří k nám přijeli z celé ČR, zajímavé trasy do okolí a také zajistil 

upomínkové listy a diplomy jako památku na tuto akci. Celkem se zahájení sezóny 

zúčastnilo přes 600 návštěvníků, z toho téměř 60 se vydalo na cyklovýlet po Lesánkově 

cyklotrase.  
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA 

2018 

 

2018 LEDEN ÚNOR 

BŘEZE

N DUBEN KVĚTEN ČERVEN  

Čeští turisté 685 676 821 1114 1197 1231  

Zahraniční turisté 0 11 23 42 53 54  

Výstava 89 90 90 173 124 124  

Veřejný internet 17 8 11 11 20 17  

Telefonáty 39 32 32 27 32 26  

Celkem turistů - 

čeští + zahraniční 

+ telef. 724 719 876 1183 1282 1311  

2018 

ČERVENE

C SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN 

LISTOPA

D 

PROSINE

C 
CELKE

M  

Čeští turisté 2497 2264 1688 1012 813 701 14699 

Zahraniční turisté 75 134 42 15 25 9 483 

Výstava 342 310 391 125 82 135 2075 

Veřejný internet 22 46 27 23 18 19 239 

Telefonáty 50 20 43 59 56 43 459 

Celkem turistů - 

čeští + zahraniční 

+ telef. 2622 2418 1773 1086 894 753 15641 

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE 2018 

 

Měsíc Dospělé vstupy/částka 

celkem 

Dětské vstupy/ částka 

celkem 

Částka 

Leden 4 / 160 Kč 20 / 400 Kč 560 Kč 

Únor x 8 / 160 Kč 160 Kč 

Březen 47 / 1880 Kč 28 / 560 Kč 2 440 Kč 

Duben 52 / 2080 Kč 103 / 2060 Kč 4 140 Kč 

Květen 76 / 3040 Kč 86 / 1720 Kč 4 760 Kč 

Červen 106 / 4240 Kč 117 / 2340 Kč 6 580 Kč 

Červenec 293 / 11720 Kč 270 / 5400 Kč 17 120 Kč 

Srpen 274 / 10960 Kč 243 / 4860 Kč 15 820 Kč 

Září 67 / 2680 Kč 148 / 2960 Kč 5 640 Kč 

Říjen 57 / 2280 Kč 10 / 200 Kč 2 480 Kč 

Listopad 2 / 80 Kč 115 / 2300 Kč 2 380 Kč 

Prosinec 8 / 320 Kč 68 / 1360 Kč 1 680 Kč 

Celkem 986 / 39 440 Kč 1216 / 24 320 Kč 2202 / 63 760 Kč 
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Celkem neplatících: 895 (Zahájení turistické sezóny, EHD, ZTP, ZTP/P, ORC, děti do 5 let) 

V rámci akce Hanácké Benátky (9. 6. 2018) navštívilo věž 288 platících osob (vybrané 

vstupné na základě rozhodnutí Rady města zůstává MK). Celkem věž za rok 2018 navštívilo 

3385 osob. Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné výši 63 760 Kč odvedeno Městu 

Litovel a není zahrnuto v příjmech TIC. Město Litovel uhradilo mzdy průvodců radniční 

věže ze svého rozpočtu. 

 

 
                                                 

DOTAČNÍ PROGRAM   

PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH 

INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2018 

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. 
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3. CYKLOPROHLÍDKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM  
Cykloprohlídky s průvodcem, panem Miroslavem Pinkavou, v termínech 8.7., 17.7. 

(termín z důvodu nepřízně počasí přesunut na 24.7.), 22.7., 31.7., 5.8., 14.8., 19.8. a 28.9. 

Pro zájemce zdarma. 

  

                           
 

 

4. PĚŠÍ VÝLET PŘES RAMPACH DO CHOLINY 
Neděle 17. 6., kombinovaný výlet vlakem spojený s pěší vycházkou s průvodcem Miroslavem 

Pinkavou. 6 km nenáročný pochod z Myslechovic přes vrchol Rampach a cholinskou Svatou 

vodu do Choliny spojený s návštěvou kostela Nanebevzetí Panny Marie a místní fary, 

místního Hanáckého muzea a unikátní sbírky více než 6000 ks ořezávátek z celého světa v 

muzeu paní Zdeny Piroltové. 
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2018 

   a. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ 

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

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

spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.  

Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových 

činností. Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v roce 2018 maximální. 

 

b. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE 

Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové 

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) prevence kriminality 

 

5. PERSONÁLNÍ OBLAST 

a. ZAMĚSTNANCI MK 

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

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

 

Ředitelka 

1 asistentka 

1 propagační pracovnice 

1 provozní a organizační pracovnice 

1 technik – údržbář 

1 technik – osvětlovač a zvukař 

1 uklízečka a provozářka 

1 ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky 

1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek studenti zajišťující 

provoz o víkendech a o dovolené 
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Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti: 

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

- poskytování kompletního kulturního servisu občanům 

- vyřizování grantů, dotací a sponzoringu 

- výroba plakátů a propagačních materiálů 

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

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

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

Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Kdy-

kde-co, INFO Olomouc, facebook a v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály se 

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

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

- ediční činnost 

- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám 

- organizování kurzů 

- součinnost s dalšími kulturními subjekty města a regionu 

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

- zajišťování krátkodobých pronájmů sálů 

- technické zajištění pořádaných akcí 

- uzavírání objednávek, smluv 

- zajišťování ubytování a stravování pro účinkující 

- předprodej vstupenek 

- zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích 

- zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem 

- bezpečnost práce 

- vedení pokladny a provozního účetnictví 

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

podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 

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

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

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

regionálních akcí, výroby propagačních letáků aj. 

 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou 

kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového 

pracovníka, který je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale 

vykonává ředitelka MK. 

Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o provedení 

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

kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. 

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

Za stávající období nebyl hlášen žádný pracovní úraz. 
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6. HOSPODAŘENÍ 

Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku 2018, podrobný přehled 

čerpání rozpočtu za rok 2018 a plánovaný rozpočet na rok 2019. 

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 2018, který celkově činil 

zisk po zdanění plus  106 397,68 Kč (viz čerpání rozpočtu 2018). 

a. GRANTY 

Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018“ poskytl Krajský úřad 

Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky:                                              60.000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:                             60.000 Kč 

b. NADACE 

Nadace Český hudební fond poskytla MK na koncerty KPH v roce 2018    13 000 Kč  

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:                            13.000 Kč 

c. DOTACE 

Příspěvek Olomouckého kraje Zkvalitnění služeb TIC: Litovel                    30.000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:                            30.000 Kč 

d. HLAVNÍ SPONZOŘI 

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů:  

- 218 000 Kč na Hanácké Benátky 2018 

- 22 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v Mladečských jeskyních 

-  Pivovaru Litovel byla přefakturována částka 26 840 Kč nákladů na koncert ve varně 

uspořádaný k výročí založení pivovaru a  

- 2 000 Kč od firmy Kofra Děčín a 2000 Kč od firmy Hopax  na Městský ples.  

Finanční dary:  Kimberly – Clark Harfa Office na Hanácké Benátky 2018    10 000 Kč 

  a SEV Litovel  na koncert SPS Kantika     2 000 Kč. 

Celkově se nám podařilo mimo příspěvku zřizovatele získat 282 840 Kč. 
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   Městský klub děkuje všem, kteří finančně přispěli na akce pořádané Městským 

klubem nebo poskytli dary do tomboly. 

 

Přehled sponzorů MK 2018 

Městský ples: 

 

Město Litovel Kofra Děčín s.r.o. 

starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák HOPAX s.r.o. Červenka 

místostarosta Viktor Kohout PAPCEL a. s.  Litovel 

Jaroslav Skála Autoškola Skála Litovel Městská teplárenská společnost Litovel a.s. 

Střední odborná škola Litovel Květinka Sen Pavlína Studená Litovel 

A. W.  spol. s r.o. - Loštice Libros - Železářstsví a domácí potřeby  

AMS – intes s.r.o.  Litovel Litovelská cukrovarna a.s. 

Apartmány PEKIN Litovel Jan Machovský 

Auto-moto Čáp Litovel Masáže Petr Gottfried 

Brazzale Moravia a.s. Tři Dvory MIX fashion Silvie Molnárová 

Café restaurant Záložna Litovel Mobilní telefony Balák Litovel 

ČERLINKA s.r.o. Litovel Mona Lisa - Pavlína Chytilová Litovel 

DAVCOM Litovel Mozaika  Petr Hájíček Litovel 

Tomáš David Litovel Svatopluk Müller Litovel 

Jiří Dostál Litovel elektro - kuchyňka Obuv Katka Litovel 

Doubravský dvůr Šárka a Václav Osičkovi Obuv M. Mojdl s.r.o. Litovel 

Drogerie TETA Litovel Oděvy Pospíšilová Litovel 

Dům květin PINIE Litovel Ing. Petr Dolinský Optika Ullmann s.r.o.  Litovel 

DUNAJ bramborárna Červenka PEON TSL s.r.o. Litovel 

ELEKTRO - LÁTAL Červenka PIVOVAR Litovel a.s. 

ETA Litovel - Zdeněk Zatloukal PM Studio – Ing. Pavel Macháček Litovel 

EUROPASTA SE, divize Litovel Adriana RaKoLa - Radek Kohoutek 

Eva Zatloukalová Restaurace Relax Litovel 

fa BENEŠ - Jana Benešová, Unčovice Růžová Darka Litovel 

FCC Litovel s.r.o. Salón Nany, Žaneta Zavadilová, Litovel 

GECOM Litovel Skupina Na vlastní nebezpečí 

GENERALI Pojišťovna, ag.kanc. Litovel STIHL - VoVo Voříšek Litovel 

Hutní materiál - Jiří Vaněk - Litovel Studio Perfect Bc. Petra Králová 

Jaroslav Jarmar  Studio Visage Olomouc Blažena Mikulecká 

JS Rybařina - Jaromír Spáčil Šárka - textil a galenterie Litovel 

Kadeřnictví Věra TaK Ložiska s.r.o. Litovel 

Kadeřnictví Vladímíra Mindeková VESETA spol. s r.o. Litovel 

Kavárna Kafemlejnek Litovel Vinotéka Déčko – Ing. Ladislav Dusík 

Kimberly-Clark s.r.o. Litovel Wellness Zlatá rybka Litovel 

Klenotnictví EVA Litovel ZD Senice na Hané 

Klenotnictví Petra Všetýčková Zelenina Helena Homoláková Litovel 

Knihkupectví Petr Linduška Zlatnictví Lenka Litovel 

Komerční banka a.s. pobočka Litovel Ing. Karel Zmund Litovel 

Květinářství U Alberta Litovel Železářství Petr Novák Litovel 

manželé Kratochvílovi  

 

Hanácké bál podpořili tito dárci: HOPAX s.r.o. Červenka 
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MĚSTO LITOVEL 

Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák Autoškola Skála Litovel 

místostarosta Viktor Kohout a CK BAVI Prodejna PEON Litovel 

GECOM Martin Geprt Litovel PAPCEL a.s. Litovel 

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel EUROPASTA SE, divize Adriana 

Loštická tvarůžkárna - A.W. spol. s r.o., Loštice Komerční banka, pobočka Litovel 

Muzeum olomouckých tvarůžků Loštice PIVOVAR Litovel a.s. 

SEV Litovel Litovelská cukrovarna a.s. 

Zemědělské družstvo Haňovice Vápenka Vitoul Mladeč 

Jan Machovský Restaurace Relax 

Střední odborná škola Litovel Brazzale Moravia s.r.o. Tři Dvory 

DAVCOM Litovel Optika Ullmann Litovel 

ČERLINKA s.r.o.  Litovel Apartmány PEKIN Litovel 

Veseta Nasobůrky GENERALI Pojišťovna, ag. kanc. Litovel 

Zemědělské družstvo Senice na Hané Café restaurant Záložna Litovel 

Doubravský dvůr  TaK ložiska a příslušenství Litovel 

Sady Vilémov Knihkupectví Petr Linduška 

ETA Litovel - p. Zatloukal Jarmar Jaroslav 

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

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

Dům květin Pinie Litovel AMS –  intes s.r.o.  Litovel 

Masáže Petr Gottfried Litovel Oděvy Pospíšilová Litovel 

PM Studio - papírák Litovel Hanácká mozeka Litovel 

MOZAIKA - Hájíček interiéry Litovel Elektro Dostál Litovel 

Bc. Věra Myslíková, Litovel Studio Visage Olomouc 

Folklórní soubor Hanačka Maková panenka 

Martin Dolének  Bystrovany Růžová Darka Litovel 

RaKoLa Kohoutek Litovel fa BENEŠ - Jana Benešová, Unčovice 

soukromí dárci Elektro – Látal 

Květinka SEN MUDr. Andrea Dostálová, Litovel 

Studio Perfect - Bc. Petra Králová Drogerie Teta 

Kimberly Clark Litovel Jaroslav Spáčil Rybařina 

Arriva Morava Obec Cholina 

Kadeřnictví Vladimíra Mindeková Medivize Zlatá rybka 

Svatopluk Müller Ing. Viola Přichystalová 

Kosmetika Simona - Jarmila Resslerová M.O.S.E.S. Mezice 

Almio Olomouc Klenotnictví Eva 

Statek Dražkov 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: 

- nátěr sloupů a výmalbu vstupního schodiště k sálům na Záložně 

- generální opravy klavírů na koncertním sále a v malém sále Záložny (z příspěvku 

města), bohužel sešlo z plánovaného zakoupení klavírního křídla z JAMU a tyto 

prostředky byly použity na generální opravy klavírních křídel. 

- drobné opravy 

 

Město Litovel  

- dlouho plánovaný technický výtah na Záložně byl dokončen 

- výměna jednoho okna na budově MK  

 

Nákup dlouhodobého drobného majetku 

- divadelní reflektory 4x FHR a 6x GHR s klapkami a barevnými filtry 

- promítací plátno Screen line 4 x 3 m  

- reproduktory 

- mikrofony - hlavový, směrový a zpěvový 

- doplnění závěsů na okna velkého sálu Záložny 

- počítač a programové vybavení počítače pro propagaci 

- zesilovač BST AD 

- CorelDraw  grafický program pro propagaci a pro TIC 

- kancelářské židle 

- křesla na jeviště VS Záložny 

- program Sčítač návštěvnosti v TIC 

Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky a 

zároveň přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 

 

8. VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

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

základní údržby počítat s: 

 

- 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 přízemí budovy MK  

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

- vymalováním Malého sálu Záložny (až po rekonstrukci elektrorozvodů) 

- výmalbou zbytku kluboven 
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9. ZÁVĚR  

V roce 2018 Městský klub Litovel uspořádal 254 akcí, kterých se zúčastnilo cca 

34 000 návštěvníků. 

Z toho: 6 divadelních představení, 34 koncertů (+ 3 koncerty Kantiky mimo Litovel, + 

spousta koncertů v rámci akcí Hanácké Benátky, Folkové Pomoraví, Vánoční náměstí, 

Litovelské kulturní léto), 7 koncertů KPH, 19 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC (+ 25 

výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK a 17 přednášek s komentovaným promítáním), 

21 pořadů pro děti (+ spousta akcí pro děti v rámci Hanáckých Benátek, Zahájení turistické 

sezony a vánočních náměstí), 3 kurzy společenského tance (pro mládež, pro dospělé, pro 

pokročilé), 1 kurz řeckých tanců, 1 kurz latinsko-amerických tanců Caramba, 3 kurzy 

roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím rámci 6 koncertů a spousta 

akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty),  

3 koncerty v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 13 plesů, 

zábav a tanečních večerů a 82 zábavných pořadů a ostatních akcí. Turistické informační 

centrum uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční věž a prohlídkové okruhy města tyto 

akce: 8 cykloprohlídek Litovelským Pomoravím, 1 pěší výlet a velkou akci Zahájení turistické 

sezony. 

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

úklidem a jinou přípravou na 106 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

 

Hlavním posláním naší práce je spokojenost návštěvníků. Věřím, že náš malý kolektiv 

odvedl svou práci dobře. Svědčí o tom často vyprodaná hlediště, ovace diváků a zájem médií.  

I přes neustále rostoucí ceny kulturních pořadů a poplatků OSA, se nám také letos 

podařilo naplánovaný rozpočet dodržet.  

Svým zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům děkuji za náročnou práci při přípravě a 

realizaci všech akcí v uplynulém roce a také velmi děkuji za ochotu pracovat přesčas, večery, 

svátky a víkendy, kdy mají ostatní volno.  

 

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

 

Za kolektiv Městského klubu Litovel se na setkávání s Vámi těší 

 

Bc. Hana Neumanová, ředitelka 


