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1. ÚVODNÍ SLOVO

Tato výroční zpráva Vás seznámí s výsledkem hospodaření naší příspěvkové organizace,
se všemi akcemi, které Městský klub Litovel v roce 2014 zrealizoval samostatně i, ve
spolupráci s jinými subjekty, s doplňkovou činností, personálním obsazením i zhodnocením
budov. Z pohledu ředitelky musím konstatovat, že byl tento rok velmi náročný. Hlavně z
hlediska nutných ekonomických úspor (abychom ke konci roku vyšli s přiděleným
rozpočtem). Myslím si však, že se to ve finále neodrazilo v počtu ani kvalitě přichystaných
akcí.
Během roku jsem opět zařadila pořady různých žánrů komerčního i nekomerčního
charakteru pro všechny věkové kategorie. Snažili jsme se také získat dotace, sponzoring,
nadační příspěvky i granty. Přetrvávající finanční krize našich obyvatel se bohužel projevuje
také v návštěvnosti kulturních akcí. Neustále rostou ceny kulturních pořadů, energií, DPH a
poplatků OSA. Příjmy z pronájmů lze také těžko odhadnout. I přes tyto problémy se nám
naštěstí také letos podařilo naplánovaný rozpočet dodržet.
Prvního dubna se podařilo otevřít nové Turistické informační centrum při Městském klubu
Litovel (dále jen TIC). Předcházelo tomu shánění propagačních materiálů (velký dík patří
hlavně Olomouckému kraji, okolním informačním centrům a Mikroregionu Litovelsko) a také
velké množství schůzek s architektkou, kvůli rekonstrukci a vybavení nových prostor
v budově Záložny. Navázali jsme spolupráci se všemi subjekty ve Městě i okolním regionu a
nabízíme jejich služby. Dalším našim cílem byl prodej místních výrobků, který měl nalákat do
prostor TIC nejen turisty, ale také místní. V našem TIC se lidé naučili kupovat sýry a jogurty
z ORRERA, pivo a suvenýry z Pivovaru Litovel, čokoládu z SOU Litovel, kávu z místní
pražírny aj. Z důvodu zastupitelnosti nutně muselo dojít k organizačním změnám a přesunu
jak nové pracovnice TIC (výběrové řízení proběhlo na konci roku 2013), tak i organizační a
provozní pracovnice Městského klubu z budovy Městského klubu do nově otevřených prostor
v budově Záložny. Během krátké doby jsme získali certifikaci A.T.I.C. a také certifikaci
„Cyklisté vítáni“. V soutěži o nejlepší informační centrum jsme získali krásné 2. místo.
Zavedli jsme nové služby pro turisty (vše v kapitole o TIC). Vlastními silami jsme zajistili
také prohlídky radniční věže a prohlídky města a to i pro zahraniční turisty v angličtině,
němčině nebo ruštině. Vše stálo spoustu úsilí. Každý rozjezd něčeho nového s sebou nese
neuvěřitelné množství práce a času. Nepodařilo by se to bez obětavosti mých
zaměstnanců, kterým patří můj obrovský dík.
Samozřejmě děkujeme také našemu zřizovateli, kterým je Město Litovel, za
výraznou finanční podporu.
Za kolektiv Městského klubu Litovel ředitelka Bc. Hana Vogelová
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje
Název: Městský klub Litovel
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: nám. Přemysla Otakara 753/11, 784 01 Litovel
IČ: 00849341
Tel.: 585 341 622 (33)
e-mail: klub@mklitovel.cz
web: www.mklitovel.cz
odpovědná osoba: Bc. Hana Vogelová, ředitelka
Zřizovatel
Název: Město Litovel
Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778/1B, 784 01 Litovel
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Potužák, starosta
Městský klub Litovel
Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. O jeho
zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle.
Ve své činnosti se Městský klub řídí svou ZŘIZOVACÍ LISTINOU (poslední novelizace
29. 10. 2009). Ta vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah
jeho činnosti.
Účelem Městského klubu Litovel je organizace a podpora kulturního dění a poskytování
veřejných služeb v oblasti kultury. Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovle a
připojených obcí.
Předmětem hlavní činnosti je zejména:
• pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny
• podpora činnosti zájmových skupin
• kurzovní činnost
• spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcích
• spolupráce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM, ZUŠ
• vydavatelská činnost
• provozuje turistické informační centrum a poskytuje veřejnosti informační služby (na
základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013)
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Předmětem doplňkové činnosti je:
• poskytování reklamních služeb
• zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností
• poskytování pronájmů
• hostinská činnost
Vnitřní chod této organizace pak vychází především z Organizačního řádu a organizační
struktury jako jeho součásti. Podle ní je Městský klub rozdělen do 2 oddělení:
a. Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, propagace)
b. Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, technika, aj.)
Pro svou činnost Městský klub využívá sály v budovách a objektech města, které současně
spravuje:
• Koncertní sál - budova MK
• Klubovny, učebny, zkušebny - budova MK
• Výstavní síň – budova MK
• Velký sál - budova Záložny
• Malý sál - budova Záložny
• prostory TIC - budova Záložny

Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám
k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům,
souborům a skupinám zájmové činnosti.

[6]

3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2014
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Michaela Gübelová: DRUHÝ BŘEH

22. ledna 2014
Život Terezy je interpretován třemi
postavami
v jedné.
Tereza zhruba dvacetiletá, po třicítce a
někdy po padesátce. Je to žena, v níž
v každém věku zuří souboj mezi mozkem a
touhou. Hrou se prolínají vzpomínky na
rok 1968 z pohledu dítěte, lásku v pubertě,
vzpomínky na vysokou školu, kterou
studuje jako matka samoživitelka. Na
sametovou revoluci a nové možnosti po
roce 1989, lásku ve středním věku, věčnou
inklinaci k mužům umělcům a bohémům,
chuť světoběžnictví a cestování a na lásku
v pozdním věku.

Představení Druhý břeh je "příběh
neobyčejného života jedné obyčejné
Terezy - příběh o touhách naplněných i
nenaplněných, o svobodě, pravdě, lásce i
smrti".
Hrají: Eva Holubová, Tereza Gübelová, Zuzana Bydžovská, Vladimír Javorský

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN - POCTA DENISI DIDEROTOVI
26. březen 2014
Především milostné. Když se mihnou v
jedné místní knajpě, okouzlí je oba
hostinská. Trojice si začne rozumět. A paní
hostinská vloží do již dvou milostných
zápletek další, o markýze La Pommeray.
Kromě zábavných slovních hříček diváky
čeká i nejedna otázka filosoficky
zaměřená. Copak někdo ví, kam jde? Ptá se
sluha svého pána. Prostá otázka, dokáže
člověka donutit se k zamyšlení. Chceme
někam, ale skončíme někde úplně jinde.
Tudíž víme vůbec, kam jdeme? Nevěděl to
ani chudák Jakub, který byl ve špatný čas
na špatném místě a nechtěně se dostal do
vězení. Co by ale pro svého pána neudělal?

Vtipná, hravá, moudrá komedie, jízlivá
variace na Diderotův román Jakub
Fatalista. Setkání dvou epoch, žánrů,
autorů. Příběh o přátelství, lásce,
zradě a o cestě.
Jakub oddaně putuje se svým pánem.
Vypráví si navzájem příběhy a zkušenosti.

Hrají: Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Josef Carda, Petr Pospíchal, Veronika
Freimanová, Dana Morávková, Zdeněk Žák, Martin Kubačák, Nikol Kouklová
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Robert Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
5. června 2014
líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské.
V jistých obměnách mohou potkat každého
z nás. První z nich – to je zdrcující touha
uplatnit se, zviditelnit se, dosáhnout
úspěchu stůj co stůj; druhá je o tom, jak
veškeré vžité představy o „posvátném
svazku manželském“ mizí, jakmile více
než zralému muži přeběhne přes cestu
mládí; a konečně třetí – dialog starých
manželů, jimž se vzpomínky na minulý
život a na lidi, s nimiž měli co dočinění,
pletou až k absurditě.

Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy
holubic, Já jsem Herbert), které nám autor

POZNÁNÍ ŠOKEM
Ředitel divadla řeší s avantgardním autorem hry choulostivý záměr uvést na scénu nahatého
chlapa. Ředitel chce dokázat, že nenajde herce, který by si takovou roli chtěl zahrát, ale
připlete se do toho ke všemu odhodlaný šmírák a aby dostal šanci, je ochoten udělat cokoliv.
Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Dana Morávková alternuje Eva
Janoušková

STOPY HOLUBIC
Unavený manželský pár řeší s prodavačem nábytku problém odděleného lože, ale jen do té
doby, než se k tomu nachomýtne mladá žena, která zatím touží po loži společném.
Hrají: Naďa Konvalinková, Jiří Ptáčník, Dana Morávková alternuje Eva Janoušková,
Václav Vydra
JÁ JSEM HERBERT
Poslední část je dialog věkem již popleteného páru, zapomínajícího nejenom co řekli před
okamžikem, ale přimíchávajícího do rozhovoru jména svých milenců a historky, které prožili
s někým jiným.
Hrají: Petr Nárožný, Květa Fialová, Libuše Švormová
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Hana Gregorová: TANČÍRNA

9. října 2014
Campagnola. Tento námět později
zpracoval pro svůj slavný film Tančírna
známý italský režisér Ettore Scola.
Tančírna kavárna – místo, kde se potkávají
lidé různého věku i charakteru, aby
zapomněli na starosti každodenního života.
Z osamělých duší se stávají páry, z lidí,
včera si ještě cizích, partneři nebo milenci.
Kolem se řítí dějiny, píše se historie
našeho národa, jen v tančírně osamělí
tanečníci zůstávají v každé době pořád
stejní – se svou touhou, nesmělostí
i nesplněným snem.

Světově proslulá divadelní hra Tančírna
vznikla téměř před 30 lety v pařížské
divadelní společnosti Le Théatre du

Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner alternuje Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva,
Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě alternuje Jiří Chvalovský, Petr Semerád,
Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar Čárová,
Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová, Irena Máchová alternuje Charlotte
Doubravová, Kateřina Velebová, Pavla Procházková.
Diego Ruiz, Fiona Bettanini & Nicola Pistoia, Pino Ammendola: BEZ PŘEDSUDKŮ
12. listopadu 2014
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném
volném pokoji přespat Diego s Fionou, dva letití
přátelé. Společná noc jim nabídne možnost
otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy
jinak ostýchají ptát mužů a muži žen.
Bez předsudků je tedy výtečnou komedií předně o
kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně
– o nás, jejích divácích.
Stáváme se svědky vtipného, vybroušeného, velmi
trefného a místy i dojemného slovního souboje
obou postav. A nebyli by to Jana Paulová a Pavel
Zedníček,
aby
k němu
nepřidali
řadu
nezapomenutelných
gagů.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček
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V sezoně 2013/2014 si abonentku zakoupilo 195 osob, v 9. divadelní sezoně 2014/2015 to
bylo 183 abonentů.
Diváci mohli v tomto roce vidět vynikající herecké výkony populárních osobností - Jany
Paulové, Pavla Zedníčka, Jana Révaie, Ondřeje Brzobohatého, Petra Nárožného, Václava
Vydry, Jiřího Bartošky, Karla Heřmánka, Dany Morávkové, Zuzany Bydžovské, Evy Holubové
a také řady dalších.
Největší ovace dle mého názoru sklidilo představení „Jakub a jeho pán“ s excelentním
výkonem Jiřího Bartošky a „Tančírna“ - průřez dějinami, výjimečné představení s tancem a
beze slov.

KONCERTY

RANGERS – PLAVCI
úterý 11. 2., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč
koncert folkové kapely
Pole s bavlnou, Trpasličí svatba, Vím, vím, Rákosí a další hity skupiny Plavci

RYBIČKY 48
sobota 29. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předpr. 100 Kč, na místě 150 Kč
koncert české pop-punkové kapely
turné k novému CD

KAREL PLÍHAL - Vzduchoprázdniny
čtvrtek 10. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč
koncert folkového písničkáře, turné k CD Vzduchoprázdniny

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE –
MARATONIKA TOUR 2014
úterý 6. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 1. – 6. řada 250 Kč, od 7. řady 200 Kč,
na místě 1. – 6. řada 300 Kč, od 7. řady 250 Kč
jedinečný koncert v rámci turné Maratonika, sestava špičkových hudebníků představil novinky z CD i starší
skladby
složení: Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra Chyška, Jiří Slavíček a Dan Bárta

XINDL X – Čecháček s kytarou na turné
pátek 9.5., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč
akustický koncert českého písničkáře, jako host vystoupil Petr Lüftner

KLASIKA (V) POPU
neděle 11. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč
koncert pěveckého sboru SENZAKORD Litovel, jako host vystoupil soubor bicích nástrojů SOLO STICKS
Litovel pod vedením Viktora Korduljaka. V programu zazněl výběr populárních melodií, koncert řídila Hana
Kaštanová
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HARFA A MÚZY
pondělí 20. 10., Mladečské jeskyně u Litovle, 18:00 hod., vstupné: 120 Kč
koncert v krásném prostředí Mladečských jeskyní
vystoupily Jana Šelle – zpěv, Anastasia Stambolidu Tomečková – harfa

PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ
středa 29. 10., kaple sv. Jiří v Litovli, 18:00 hod., vstupné dobrovolné
koncert k výročí ČR, udělování ocenění „Osobnost Litovle“
s hudebním pásmem vystoupili žáci ZUŠ Litovel

INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK s kapelou
středa 5. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předpr. 400/350/300/250 Kč,
na místě příplatek +50 Kč
koncert elektronického smyčcového tria hrajícího ve stylu Vanessa- Mae, jako host vystoupil Josef Vojtek
(frontman skupiny Kabát), který zazpíval známé muzikálové písně

BAROKNÍ VÁNOCE
neděle 14. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15:30 hod., vstupné: předpr. 80 Kč, na místě 130 Kč
vánoční koncert Pěveckého sboru SENZAKORD
účinkovali: Pěvecký sbor Senzakord Litovel, komorní smyčcový orchestr Collegium Musicum Mohelnice
sólo: Monika Kaštanová – soprán, Petra Charlotte Savaskan – alt
řídí: Milan Plodek a Hana Kaštanová

VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY
sobota 20. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15 hod., vstupné: 60 Kč, děti, senioři a studenti 30 Kč
vystoupil pěvecký sbor KANTIKA pod vedením Ireny Blektové

Ve spolupráci:
JARNÍ KONCERT ZUŠ Litovel
11. 3. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA KYTARU
25. 3. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA HRY NA AKORDEON
31. 3. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
„KDYŽ HUDBA POMÁHÁ“
sobota 17. 5., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 16 hod.,
vstupné: předpr. dospělí 200 Kč, děti do 12 let 50 Kč, na místě dospělí 260 Kč, děti do 12 let 50 Kč
charitativní akce – výtěžek z akce pro Elišku Bergerovou z Litovle, vystoupil: Lunetic, Martin Šafařík,
Vypsaná fixa, Jarda Plšek, Notion Deepest, Anndy, Reckless Driving, Skyn’hell
pořadatel: FC Galaxi Litovel
KONCERT DPS MLÁDÍ ZŠ JUNGMANNOVA
31. 5. 2014., Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: RS při ZŠ Vítězná
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KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ Litovel K MDD
3. 6. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ SÓLOSTICKS ZUŠ Litovel
18. 6. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
PODZIMNÍ KONCERT A VÝSTAVA ZUŠ Litovel
21. 10. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
PODZIMNÍ KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ ZUŠ Litovel
18. 11. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
ADVENTNÍ KONCERT A VÝSTAVA ZUŠ Litovel
9. 12. 2014, Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: ZUŠ Litovel
VÁNOČNÍ KONCERT DPS MLÁDÍ A DPS BENJAMÍNEK
středa 17. 12., Koncertní sál MK Litovel, od 17 hod., vstupné: dobrovolné
vystoupil Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ a jeho přípravný sbor BENJAMÍNEK při ZŠ Litovel, Vítězná, pod
vedením Ivety Navrátilové

V tomto roce jsme opět dali prostor jak profesionálům, tak i místním amatérům.
Rozptyl žánrů byl velmi široký (country, pop, rock, world music, punk aj.)
Vyprodaný sál, jedinečný zážitek a skvělou atmosféru zažili návštěvníci koncertu
elektronického smyčcového tria In flagranti s Pepou Vojtkem, který zazpíval největší
muzikálové hity.
Některé akce se stávají tradicí. 29. 10. se v kapli sv. Jiří konal Podzimní koncert k výročí
republiky. Zahájen byl vystoupením domácích interpretů – žáků a pedagogů ZUŠ Litovel –
Ireny Frélichové, Nikoly Vařekové a Martiny Krajcové za doprovodu Viktora Korduliaka,
Jiřího Kováře a Hany Kaštanové. Ocenění „Osobnost města Litovle“ pak převzali: Vlasta
Machalová, Vlastimil Nedoma, Jiří Hrozek, Vratislav Spurný, František Navrátil a Jaromír
Hlavinka.
Tradičně také pořádáme koncerty v Mladečských jeskyních. Mimořádný koncert
s královským nástrojem „Harfa a múzy“ byl nezapomenutelný.

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2014 (dohody o reklamě):
sponzor Vápenka Vitoul, s.r.o. – 7 000 Kč na koncert Harfa a múzy v Mladečských jeskyních
20.10.2014 (J. Šelle zpěv, A. Tomečková harfa, M. Melicharová housle)
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KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY
leden:

TRIO MARTINŮ
Petr Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – housle, Jaroslav Matějka - violoncello
úterý 14. ledna 2014 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč

únor:

JULIE SVĚCENÁ - housle, VÁCLAV MÁCHA - klavír
pátek 14. 2. 2014 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč

březen:

MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – zpěv, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová - harfa
úterý 18. 3. 2014 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč

duben:

OSUDOVÁ LÁSKA ANEB MILOSTNÝ DENÍK ZDEŇKA FIBICHA
Anna Trahová - soprán, Miroslav Sekera - klavír, Ondřej Kepka – četba, mluvené slovo
pondělí 28. 4. 2014 v 18:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč

září:
IVAN ŽENATÝ - housle
sólový recitál
úterý 9. 9. 2014 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč

září:
MARIAN PLAVEC – ZBOJNÍKOVA MODLITBA
Příběh zbojníka Matúše ve fujarových písních
pátek 19. 9. 2014 v 19:00 hod., Kaple sv. Jiří, vstupné: 120 Kč

listopad:
CANTARINA CLARINETE
Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černohouzová, Věra Kestřánková
čtvrtek 13. 11. 2014 v 19:00 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč

V sezoně 2013/2014 si abonentku zakoupilo 16 osob, v sezoně 2014/2015 to bylo 19
předplatitelů.
Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s Kruhem
přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou. I když mají tyto koncerty vysokou
úroveň, návštěvnost není vysoká. Proto se na ně snažíme získat mimorozpočtové příspěvky.
Každým rokem také žádáme o podporu Nadaci Českého hudebního fondu a další.
Největší návštěvnost mají koncerty v netradičních prostředích jako je varna Pivovaru
Litovel, kaple sv. Jiří nebo Mladečské jeskyně.
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Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2014 na koncerty KPH:
sponzor Vápenka Vitoul, s.r.o. - 16 000 Kč na koncert Z. Fibich - Poem v Mladečských jeskyních
28. 4. 2014 (L. Silkenová soprán, M. Sekera klavír, O. Kepka mluvené slovo)
Pivovar Litovel a.s. částkou 17 420 Kč podpořil koncert Cantarina clarinete, který se konal
v divácky zajímavém prostředí varny Pivovaru Litovel 13. 11. 2014 k výročí
založení Pivovaru Litovel.
Nadace Český hudební fond poskytla v roce 2014 částku 12 000 Kč na koncerty koncertní sezony
2013/2014 – koncert Julie Svěcené a Václava Máchy 13. 2. 2014 a Hudbu královen
v podání souboru Musica Dolce Vita 18. 3. 2014 (příspěvek z roku 2013)
v roce 2014 nám poskytla příspěvek 9 000 Kč na koncerty KPH, které se budou
konat v roce 2015 (27. 1. a 10. 2. 2015)
Nadace Bohuslava Martinů podpořila koncert Tria Martinů (14. 1. 2014) částkou 3 000 Kč
(příspěvek z roku 2013)
a schválila příspěvek na recitál Jiřího Bárty a Terezie Fialové, který se uskuteční
27. 1. 2015

VÝSTAVY

leden: VYVÁŽENĚ
výstava mladých výtvarníků KVV PdF UP Olomouc
Vernisáž: 8. 1. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 31. 1.

únor: NA CESTÁCH
fotovýstava Eduarda Ullmanna
Vernisáž: 5. 2. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 28. 2.

březen: XXIII. MIKOLOWSKÉ NÁLADY
prestižní výstava obrazů umělců EU, za účasti delegace z polského Mikolowa
Vernisáž: 5. 3. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 28. 3.

duben: SILVIE FORSYTH
výstava obrazů
Vernisáž: 2. 4. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 30. 4.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
ve spolupráci s DDM Litovel
výstava byla zpřístupněna od 12. 4. – 19. 4. 2014, Koncertní sál MK
Po – Pá 8 - 17 hod., So 9 – 13 hod.
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květen: ZUŠ HROMADNÁ VÝSTAVA
výstava prací dětí ze ZUŠ Litovel
Vernisáž: 7. 5. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 31. 5.

červen: PAVEL FORST
fotovýstava k životnímu jubileu
Vernisáž: 4. 6. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 29. 6.

září: ZE MĚ
výstava obrazů a soch Radky Doubravové
Vernisáž: 3. 9. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 27. 9.

říjen: HARMONIE
výstava olejomaleb Richarda Pachmana a výšivek Richelieu Evy Čížkové
Vernisáž: 1. 10. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 31. 10.

listopad: JANA MOTLOVÁ
výstava obrazů
Vernisáž: 5. 11. 2014 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 29. 11.

prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK
výstava byla zpřístupněna od 8. – 17. 12. 2014 (Výstavní síň)
Po – Pá 8 - 17 hod., So, Ne 9 – 13 hod.

VÝSTAVY POŘÁDAJÍCÍ TIC PŘI MK LITOVEL
ARABELA
29. 3. – 24. 4., Malý sál Záložny v Litovli, PO – Pá 9 - 17 h, SO: 9 - 15 h, vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 10
let a důchodci 20 Kč, skupiny MŠ, ZŠ a SŠ 10 Kč/osoba (skupiny MŠ, ZŠ a SŠ nutno objednat předem)
výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu ČT

VÝSTAVA DĚTSKÝCH LEPOREL A DŘEVĚNÝCH KOSTEK
1. 5. – 31. 7., prostory TIC při MK Litovel, PO - PÁ: 9 - 17 hod., SO: 9 - 15 hod, ve Státní svátek otevřeno
9 – 13 hod., vstupné dobrovolné
k vidění byla leporela a kostky v proměnách času od První republiky až po současnost,
ze sbírky pana Petra Lindušky

SLUŇÁKOV – „MÍSTA SETKÁNÍ“
18. srpen – 29. listopadu, prostory TIC při MK Litovel, PO - PÁ: 9 - 17 hod., SO: 9 - 15 hod.,
NE (červenec - září) 9 - 13 hod., státní svátky 9 – 13 hod., vstupné dobrovolné
výstava modelů, podle kterých vznikala reálná umělecká díla v centru ekologických aktivit ve Sluňákově

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR
8. 12. – 17. 12. 2014 - prodejní výstava litovelských výtvarníků.
výstava byla zpřístupněna od 8. – 17. 12. 2014
Po – Pá 8 - 17 hod., So 9 – 15 hod.
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Vzhledem k tomu, že má Městský klub k dispozici výstavní síň a nově také prostory
v TIC, snažíme se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a nalákat k jejich
zhlédnutí nejen místní, ale také turisty. Ve výstavní síni preferujeme díla uměleckého
charakteru, jako jsou obrazy, fotografie, sochy, v prostorách TIC potom zajímavé exponáty
jiného charakteru. Vystavovatelů je mnoho, jejich zájem obrovský, proto máme termíny výstav
plně obsazené i dva roky dopředu. Na vernisážích dáváme často prostor místním nadějným
umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. Patří jim velký dík.
Vyzdvihla bych výstavu známého zpěváka a skladatele Richarda Pachmana, který
vernisáž obohatil také svým hudebním vystoupením. Veřejnost (děti i dospělé) zaujala výstava
kostýmů ze známého pohádkového seriálu Arabela.
Začátkem roku tradičně dáváme prostor mladým studentům výtvarné katedry UP
v Olomouci. Jejich vernisáže mají bohémský charakter a můžeme zde vidět vždy něco nového
z jejich oboru. V březnu bývá Litovel každoročně zastávkou putovní výstavy „Mikolowské
nálady“. Vystavují zde výtvarníci EU, kteří se zúčastnili výtvarného plenéru v polském
Mikolowě. Tato výstava je opravdu na velmi vysoké úrovni.

POŘADY PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A I. ST. ZŠ – LITOVEL 2014
22. ledna 2014 v 10 hod. JAROSLAV UHLÍŘ – Hodina zpívání ve zvěřinci
Za klavírního doprovodu autora hudby
Jaroslava Uhlíře v ní zazní nejen písně ze
známých pohádek: Ať žijí duchové, Princové
jsou na draka, S čerty nejsou žerty, Lotrando a
Zubejda, Tři Veteráni, ale i písně nové z TV
pořadu Hodina zpěvu, na kterých si publikum
může vyzkoušet své pěvecké schopnosti.
Hodina zpěvu "na živo" je navíc ozvláštněna
zvukovými minitesty, kdy diváci podle
krátkých ukázek rozeznávají různá zvířata a
mohou si o nich pohovořit.
Pořad končí směsí starších i novějších písní
autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk
Svěrák, kterou završuje - tak jako v TV
podobě - píseň Není nutno.

Písničkový pořad Hodina zpívání ve zvěřinci
autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk
Svěrák je určen pro malé i velké uši.
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20. února 2014 v 10 hod. KLUK Z PLAKÁTU

Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu
všelijakých nástrah, to bude úkol pro Karolínku,
které se moc nechce chodit do školy a pro kluka z
plakátu. Podaří se jim uspat lva, přelstít chytrou
opici nebo zkrotit neposedného pudlíka a zachránit
tak celý cirkus Hopla-Hop? Detektivní pohádka na
motivy dnes již klasického večerníčku "Kluk z
plakátu" v podání divadla Tramtárie z Olomouce.

6. květen 2014 v 10 hod. MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – „BEZPEČNĚ PŘES CESTU“

Děti formou zábavy získávají vědomosti
a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy a hrou
si rozvíjejí vlastnosti, jako je pozornost
a soustředěnost v situacích, které ještě neznají,
nebo nevnímají.
V novém
interaktivním
pořadu
Míši
Růžičkové, plném písniček, hádanek a soutěží
v délce 60 minut si děti zopakují své znalosti
a dovednosti a během pořadu dostávají sladké
odměny a omalovánky s dopravní tématikou.
Pořad se skládá ze čtyř okruhů a to: jak přejít
přes cestu, jak přejít bezpečně na semafory,
bezpečná jízda na kole a kolečkových bruslích
a
bezpečná
jízda
v autě.

Výchovný hudebně zábavný pořad pro MŠ a
první stupně ZŠ, ve kterém děti formou hry,
písniček a soutěží opakují a rozvíjí správné
návyky
bezpečného
pobytu
venku
a v silničním provozu.
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19. června 2014 v 10 hod. HURVÍNEK MEZI OSLY
Toto

přání

se

Hurvínkovi

splní, když se setká s prapodivnou osůbkou s
oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho totiž
pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a
dokonce ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si
tam žijí jako v ráji! A jak by ne – nemusejí
totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek,
navzdory Mániččiným protestům, vydává po
boku Hýkálka do města Oslovo!! Jaké to tam
doopravdy je, se spolu s Hurvínkem dozvíte
v divadelním představení od Divadla Spejbla a
Hurvínka z Prahy.

Škola pro Hurvínka znamená jen velkou ztrátu
času. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit!

8. října 2014 v 10 hod. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva
obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v
sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho
ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z
otcovského království uprchnout a hledat štěstí
daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá
matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé
děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším
kožíšku doputuje do zámku sympatického
prince Radovana, pracuje tam v zámecké
kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a
prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až
do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana
zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá
princezna, do níž se zamiloval na plese, je jeho
vlastní kuchtička a svatbě už nic
nebrání.
Pohádkový příběh v podání
Liduščina divadla.

Děj nás zavede do království krále
Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada
právě
slaví
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19. listopadu 2014 v 10 hod. KEŇA & UGANDA

Keňou. V hlavním městě Nairobi se podíváme do
KIBERY – jednoho z největších slumů na
africkém kontinentu. Již kousek za městem však
začíná PRAVÁ DIVOČINA, kde je možné spatřit
spousty divokých afrických zvířat. Další den
strávíme s malými osiřelými ČERVENÝMI
SLONY. Přijímáme pozvání a ocitáme se
v masajské vesnici, kde bojovní MASAJOVÉ
ještě
stále
bydlí
v chatrčích
postavených z bláta a kravího trusu, pijí kravské
mléko smíchané s krví. Říká se, že vliv na jejich
dlouholetý až stoletý život má nedaleké
Kilimanjaro. Navazujeme přátelství také s kmenem
Turkana a SAMBURU.
V parku TSAVO sledujeme každý pohyb v trávě,
právě tady řádili před časem dva LIDOŽRAVÍ
LVI. Vydáváme se také na hadí safari. Cestou se
zastavíme v krásném a velmi rušném starém městě
MOMBASA, které dýchá orientem. V rezervaci
Sweetwather
nás
zase
zajímají
hlavně
NOSOROŽCI. V národním parku Samburu
zažijeme se zvířaty i další dobrodružství. Celý den
strávíme mezi obrovskými hejny růžových
PLAMEŇÁKŮ. Vydáme se hledat nádherné a
plaché černobílé opice GUARÉZY. Poté
roztančený černý kontinent opouštíme.

Zlaté rozlehlé travnaté pláně, divočina, africká
zvířata, hliněné černošské chatrče a černé tváře
– tak si každý z nás představuje Afriku. Jaká je
však
skutečná
Keňa?
Je
ještě stále tak úchvatná a divoká? Každý den
strávený na africkém kontinentu nás
přesvědčuje – tady se rozhodně ani chvíli nudit
nebudeme! Naše cesta povede tentokrát napříč

21. listopadu 2014 v 10 hod. SINDIBÁD MOŘEPLAVEC

Příběh provoněný exotikou a orientem, plný
humoru a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a
jedné noci. Mořeplavec Sindibád v něm musí
čelit lesní divoženě Jamambě, obřímu ptáku
Ruchovi, zrádným kamarádům... a aby získal
dívku svého srdce, musí přemoci krále
Diamantového údolí. Cesta za dobrodružstvím
začíná. Všichni na palubu, vyplouváme!
Příběh nám zahrálo Divadlo Scéna Zlín.
[19]

PŘEDSTAVENÍ PRO II. ST. ZŠ A STŘEDNÍ ŠKOLY – LITOVEL 2014
13. březen 2014 v 10:00 hod. ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU
(připravované představení se pro malý zájem škol se nakonec neuskutečnilo)
který je po mozkové mrtvici, a potom
potkává Terinu, svoji první lásku. Stáří je
příznak smrti, láska života. Když má dojít
k toužebně očekávanému setkání Františka
a Teriny, dědeček umírá. K setkání
mladých milenců nedojde a Terina odjíždí.
Dominantním tématem poemy Romance
pro křídlovku je období prvního
zamilování, počátku a tragického konce
ještě ne zcela dospělé lásky. Období, které
je nesmírně zásadní ve všech svých
barvách pro každého z nás, a proto je také
nikdy nevyčerpatelnou studnicí příběhů
pro mnohé spisovatele. F. Hrubín napsal
svoji Romanci již na sklonku života.
Příběh by možná byl pohádkou o mládí a
nezastavitelné touze žít, kdyby ji nenapsal
autor už s vědomím blížící se smrti, jako
vzpomínku na dobu, která se už nikdy
nevrátí.

To léto v Lešanech bylo plné kopřiv a
višní. A Teriny, holky od kolotočů ...
Magický příběh jedné srpnové noci,
vzpomínka na život, který za to stál.
Divadlo Tramtarie uvádí divadelní
adaptaci jednoho z nejkouzelnějších děl
české literatury, slavné poemy Františka
Hrubína Romance pro křídlovku.
Hrubínova Romance se odehrává během
několika srpnových nocí. Student František
se o prázdninách stará o svého dědečka,

3. dubna 2014 v 8:15 hod. EXPEDIČNÍ KAMERA
každoročně v únoru a březnu v několika
českých a slovenských městech. Filmový
festival zahrnuje dobrodružství, cestování,
expedice, horolezectví, divokou vodu,
extrémní sporty a podobné filmy natočené
amatérskými filmaři, kteří si vyzkoušeli
adrenalin na vlastní kůži. Filmy jsou
čerpány především z festivalu Mezinárodní
horolezecký filmový festival v Teplicích
Filmový festival Expediční kamera má
nad Metují, ale v žádném případě
svou tradici od roku 2010. Je to největší
nepřevažuje téma horolezecké. Každý
venkovní a cestovní filmový festival
z filmů je inspirován jiným tématem.
v České a Slovenské republice a koná se
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19. listopadu 2014 v 8:15 hod. KEŇA & GORILY –
Červení sloni, zelená mamba a Masajové

Naše cesta povede tentokrát napříč Keňou.
V hlavním městě Nairobi se podíváme
do KIBERY - jednoho z největších slumů
na africkém kontinentu. Bída a naděje,
smutek a úsměv jsou synonymem pro tuto
chudinskou čtvrt. Již kousek za městem
začíná PRAVÁ DIVOČINA, kde žije
spousta divokých afrických zvířat.
Pobudeme s malými
osiřelými ČERVENÝMI SLONY a
podíváme se žirafám zblízka do očí.
Přijímáme pozvání a ocitáme se v
masajské vesnici, kde
bojovní MASAJOVÉ ještě stále bydlí v
chatrčích postavených z bláta a kravího
trusu, pijí kravské mléko smíchané s krví.
Navazujeme přátelství také s kmenem
Turkana a SAMBURU.
V parku TSAVO začínají první problémy
s našim autem. V trávě sledujeme každý
pohyb, právě tady řádili před časem
dva LIDOŽRAVÍ LVI. Vydáváme se také
na hadí safari, hledáme hady v hadí
jeskyni, než se nám konečně podaří najít
velmi jedovatou ZELENOU MAMBU.
Cestou se zastavíme ve starém
městě MOMBASA, prozkoumáme

tajemné opuštěné arabské město Gede.
V rezervaci Sweetwather nás zajímají
hlavně NOSOROŽCI, kteří jsou pod
speciální ozbrojenou ochranou před
pytláky. V národním parku Samburu
zažijeme se zvířaty další dobrodružství.
Vyšlápneme na MT. KENYA a budeme
obdivovat neobvyklou vegetaci.
Celý den strávíme mezi obrovskými hejny
růžových PLAMEŇÁKŮ. Vydáme se
hledat nádherné a plaché černobílé
opice GUARÉZY. Apropo opice - těch je
v Keni víc než dost. Poslední dny pak
strávíme v parku MASAI MARA, kde
obrovská stáda pakoňů právě přebrodila
zrádnou řeku plnou krokodýlů.
Do Afriky se vrátíme už za pár měsíců.
Jsme celí nedočkaví, jaké nové zážitky
nám UGANDA připraví. Neboť hlavním
cílem naší další cesty jsou HORSKÉ
GORILY!
Fotograficko-filmová projekce Kateřiny
a Miloše MOTANI z náročné cesty
napříč východní Afrikou. Velmi blízká
setkání se zvířaty. Nahlédnutí do života
afrických kmenů.
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POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče

KUBULA A KUBA KUBIKULA
neděle 2. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné: před. 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 3 let
zdarma
nedělní divadelní pohádka pro malé i velké podle stejnojmenného večerníčku - příběh medvědáře
Kuby Kubikuly, medvídka Kubuly a strašidla Barbuchy v provedení Divadla Šumperk

JAK ŠEL DRAK SNÍST PRINCEZNU
sobota 5. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné: v předprodeji 50 Kč,
na místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
divadelní pohádka v podání Docela velkého divadla Litvínov, které už v Litovli představilo pohádky
Ferda Mravenec a Mrazík

HURVÍNEK MEZI OSLY
čtvrtek 19. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstupné: 1. – 6. řada150 Kč, od 7. řady 100 Kč, děti
do 3 let 50 Kč, na místě příplatek +50 Kč
Hurvínkovi se nechce chodit do školy a tak když potká Hýkálka, který mu nabídne žít ve městě, kde
škola neexistuje, neváhá a odejde s ním. Tak se dostane do Oslova. Jaké to tam doopravdy je, se spolu
s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!

ve spolupráci:
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
8. 3. 2014, Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: CK BAVI a ODS

JARNÍ KARNEVAL
16. 3. 2014,
pořadatel: DDM Litovel

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A ZŠ
15. 4. 2014, Velký sál Záložny v Litovli
- 2 představení
pořadatel: T. PILAŘ

Dětem se snažíme nabídnout jak pořady hudební, pohádkové, loutkové, tak i
naučné a výchovné.
Největší návštěvnost zaznamenáváme u pořadů pro MŠ a I. stupeň ZŠ, proto jich
také pořádáme více, než pro II. stupeň a SŠ.
Jsem ráda, že velkou oblibu mají víkendové pohádky pro rodiče s dětmi.
Návštěvnost se každoročně zvyšuje.
V tomto roce se nám podařilo do Litovle dostat Divadlo Spejbla a Hurvínka. Je to
velký úspěch, protože má limitovaný počet zájezdových vystoupení a složitou scénu.
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KURZY, WORKSHOPY, BESEDY, AUTOGRAMIÁDY
KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
středa 15. 1., budova MK Litovel - klubovna č. 3, 17:30 hod., kurzovné za 10 lekcí: 2.400 Kč
pod vedením zdravotní a výživové poradkyně PharmDr. Veroniky Noskové
(pro malý zájem nakonec neotevřen)

STŘEDNÍ ASIÍ PO HEDVÁBNÉ STEZCE
úterý 28. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné:50 Kč
beseda s cestovatelem Václavem Arnošem

BÁJEČNÁ AMAZONIE
čtvrtek 13. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč
diashow přináší svědectví o největší řece světa Amazonce, uvidíte růžové sladkovodní delfíny,
anakondy a neuvěřitelné druhy zubatých ryb, poodhalila také roušku tajemství kolem pralesních
netvorů

EXPEDIČNÍ KAMERA pro veřejnost
čtvrtek 3. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
filmy o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech
pořadatel: Rosťa Navrátil

TANEČNÍ KURZ PRO NÁCTILETÉ - ZAČÁTEČNÍCI
- opět plně obsazen
- kurz probíhal od 5. 9. - 15. 11. = 11 lekcí a účastnilo se ho 67 osob
- Velký sál

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁTEČNÍCI
- zájem o taneční lekce pro dospělé pokračuje
- kurz probíhal od 5. 9. - 7. 11. = 9 lekcí a účastnilo se ho 24 párů
- Velký sál

KURZ FITNESS LATINO PRO ŽENY
každé pondělí od 22. 9. – 10. 11., 17:30 – 18:30 hod., kurzovné za 8 lekcí 640 Kč
výuka latinsko-amerických tanců pod vedením pana Pavla Johna, 44 účastnic

STOP PŘEDVÁDĚCÍM AKCÍM
úterý 14. 10., Koncertní sál MK Litovel, 13 hod., vstup zdarma
beseda zaměřená na ochranu a prevenci spotřebitelů, zejména seniorského věku, před
praktikami prodejců v oblasti předváděcích prodejních akcí
pořadatel: ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

KEŇA & GORILY
středa 19. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 100 Kč
diashow česko-rakouské dvojice cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani
krásy Mexika na fotografiích a videích s poutavým komentářem
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ADVENTNÍ TVOŘENÍ
sobota 29. 11., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné: 100 Kč
- tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olomouce
- v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze zakoupit na místě

OD INKŮ K OSTROVŮM MUŠKÁTOVÝCH OŘÍŠKŮ
pondělí 8. 12., Malý sál Záložny v Litovli, od 18 hod., vstupné:50 Kč
přednáška cestovatele Vladislava Habermana
vyprávění o cestování na vlastní pěst z And do ráje v Karibiku

CELOROČNĚ
CARAMBA I.
- kurz latinskoamerických tanců do 15 let
CARAMBA II.
- kurz latinskoamerických tanců pro starší 15 let
Celkem Carambu navštěvuje 13 osob.
Caramba vystoupila na plesech MK Litovel, ve Vilémově,
v Jesenci, na plese ZŠ Jungmannova v Litovli a na plese GJO.
Velký úspěch měla vystoupení na Hanáckých Benátkách
v Litovli.
ROZTLESKÁVAČKY
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Litovelské roztleskávačky Golden Bees v roce 2013/14 navštěvovalo 35 dívek, v roce
2014/2015 19 dívek.
Byly rozděleny do 3 věkových skupin.
1. Skupina nejmenších dívek ve věku 3 - 6 let.
Zúčastnila se vystoupení na dětských karnevalech, Hanáckých Benátkách, přehlídce
mažoretek a roztleskávaček v Libině a soutěže "O litovelský pohárek".
2. Skupina středních dívek "Golden Bees Ladies" ve věku 7 - 10 let.
Zúčastnila se vystoupení na plesech v Litovli a blízkém okolí, soutěže mažoretek a
roztleskávaček "O litovelský pohárek" (4. místo), vystoupení na Hanáckých Benátkách a
společně s nejstarší skupinou na silácké soutěži G. Frištenského.
3. Skupina nejstarších dívek "Golden Bees" ve věku 11 - 15 let.
Zúčastnila se vystoupení na plesech v Litovli a blízkém okolí, soutěže "O litovelský pohárek"
(3. místo), Hanáckých Benátkách.

Všechny skupiny dále zpestřily svým vystoupením "Slet čarodějnic v Litovli" a zúčastnily se
programu "Rozloučení se školáky v MŠ"
Děvčata se těší na zahájení nového školního roku, kde vystoupí s novými skladbami a doufají,
že se jim opět povede dobře i na případných soutěžích.
vedoucí Miroslava Tchírová a Lenka Bohuslavová.

Ve spolupráci:
VIDEOKLIPY A POVÍDÁNÍ s Miroslavem Pinkavou
26. 2., Malý sál Záložny
pořadatel: Klub seniorů

BESEDA O ČESKÉM RYBÁŘSKÉM SVAZU
12. 3., Malý sál Záložny
pořadatel: Klub seniorů

II. BESEDA O MYSLIVOSTI s MVDr. Grézlem a RNDr. Rozbořilem
14. 5., Malý sál Záložny
pořadatel: Klub seniorů

BESEDA – BOBR EVROPSKÝ V CHKO LP a ve světě + novinky v CHKO
11. 6., Malý sál Záložny
pořadatel: správa CHKO LP
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BESEDA S JARMILOU PODHORNOU „GEMMOTERAPIE“
8. 10., Malý sál Záložny
pořadatel: Klub seniorů

SETKÁNÍ S JIŘÍM HROZKEM A JEHO SNÍMKY
5. 11., Malý sál Záložny
pořadatel: Klub seniorů

BESEDA K 80. LETŮM LITOVELSKÉ HÁZENÉ
26. 11., Malý sál Záložny
pořadatel: Klub seniorů

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA A VEDOUCÍMI SPOLUPRACUJÍCÍCH
ORGANIZACÍ
4. 12., Koncertní sál MK Litovel
pořadatel: Klub seniorů

JEŽÍŠKOVA DÍLNIČKA
12. 12., Zasedací místnost MK Litovel, 8-17 hod.
výroba vánočních ozdob a dekorací v rámci Vánoční výstavy
pořadatel: DDM Litovel

V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především
taneční lekce, o které je stále velký zájem.
Velkou oblibu má také adventní tvoření, které letos navštívilo 57 účastníků.
Atmosféra byla opět výborná, ženy i děti si přišly vyrobit adventní věnce a vánoční
dekorace, poslouchaly koledy, mohly si zakoupit punč i perníky a předvánočně se
naladit.
Větší zájem než obvykle jsme zaznamenali u cestopisných přednášek.
Nadále přetrvává úzká spolupráce s místním Seniorklubem, který některé akce
samostatně pořádá. Senioři se také aktivně účastní kulturních akcí MK.
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ZÁBAVNÉ POŘADY A OSTATNÍ AKCE
VEČER S JOSEFEM LAUFEREM
středa 15. 1., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné v předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč
představení jednoho muže plné příběhů, písniček a zábavných scének

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ – „Turné čtyř můstků“
čtvrtek 20. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodej 1. – 6. řada 200 Kč, od 7.
řady 150 Kč, na místě 1. – 6. řada 250 Kč, od 7. řady 200 Kč
pořad, ve kterém se diváci mohli opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera, jeho
partnerkou byla zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 20. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné
pořad pro přátele hanáckého nářečí, na téma: "Bôdem ordinovat dobró pohodô a náladô k začátkô
a k oslavě jara".
host: Hanácká mozeka
pořadatel: Hanácká ambasáda

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI
sobota 12. 4., nám. Př. Otakara, Litovel a okolí, od 9 hod., vstup volný
ZDARMA zpřístupnění památek Litovle s komentovanými prohlídkami (budova radnice a radniční
věž, kaple sv. Jiří, muzeum, knihovna), doprovodným programem: Hanácká mozeka, zahájení sezóny
Lesánkem, cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce, procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel,
atrakce pro děti, občerstvení

S VORVANĚM DO BULHARSKA
úterý 13. 5., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč
zábavný pořad s BOBEM KLEPLEM, večerem provází Michal Herzán
povídání o filmu Účastníci zájezdu, o rodné Arménii, působení v divadlech a dalších zážitcích

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 19. 6., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné
host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 25. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné
host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda

PARTIČKA
středa 15. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: 430 Kč
improvizační show známá z televizní obrazovky
vystoupí: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel Dang, Marian Čurko

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 28. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod. do cca 18 hod., volný vstup
účinkují: děti z mateřských a základních škol z Litovle a okolí
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nechyběla JEŽÍŠKOVA POŠTA

VIII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ
pátek 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 18:30 hod., volný vstup
tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, včetně zábavného programu na náměstí:
OHŇOVÁ SHOW, zapisování hříchů u LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, jako každý
rok vystoupily děti z místních základních a mateřských škol
nechybělo občerstvení a punč, v 16 hod. vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám
pro děti byl připraven pořad s Pavlem Novákem OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI, dospělí si mohli později
poslechnout největší hity Pavla Nováka st.

FARMÁŘSKÉ TRHY S A.M.ÚLET A VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
pátek 12. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14 hod. do cca 18 hod., volný vstup
Farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních farmářů
od 14:30 hod. psaní přání na balonky, v 15:15 hod. vypouštění balonků s přáním Ježíškovi
(ve spolupráci se ZŠ Jungmannova Litovel)
vystoupily moravičanská folk-rocková kapela A.M.ÚLET a ADDAMS FAMILY
Ve spolupráci:

DÍVKA ROKU ČR 2014
1. 2. 2014, Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: DDM Litovel

ZASTUPITELSTVO
27. 2., Koncertní sál

SPOLUPRÁCE PŘI PŘÍJEZDU PREZIDENTA ČR Miloše Zemana
6. 3. 2014

AKCE RYBÁŘSKÉHO SVAZU
8. 3. 2014

AKCE PIVOVARU
28. 3. 2014

ZASTUPITELSTVO
10. 4., Koncertní sál

VOLBY
29. 4. 2014

VOLBY
12. 5. 2014

ZASTUPITELSTVO
22. 5., Koncertní sál

VOLBY
23. 5. 2014

VOLBY
24. 5. 2014
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AKCE TJ TATRAN
29. 5. 2014

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
sobota 7. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova
15. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, od 10 hod. MINITOULKY pro
rodiče s dětmi centrem města, soutěže o ceny
pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. roč. ZŠ JUNGMANNOVA
23. 6., Koncertní sál

ZASTUPITELSTVO
26. 6., Koncertní sál

UVÍTÁNÍ NOVÝCH STUDENTŮ SOŠ LITOVEL
1. 9. 2014

ZASTUPITELSTVO
11. 9., Koncertní sál

I. ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
17. 9., Koncertní sál

ŠKOLENÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
24. 9., Koncertní sál

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
10. 10. 2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
11. 10. 2014

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU ČR
17. 10. 2014

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU ČR
18. 10. 2014

AKCE KIMBERLY CLARK LITOVEL
23. 10. 2014

ZASTUPITELSTVO
3. 11., Koncertní sál

DĚTSKÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ „O ZLATOU RYBIČKU“
9. 11. 2014, Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: DDM Litovel
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17. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
pátek 28. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 17 hod.
pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí
při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli

ZASTUPITELSTVO
11. 12., Koncertní sál

AKCE PAPCELU LITOVEL
19. 12. 2014

Velkou oblibu mají zábavné pořady. Letos byla bezkonkurenčně nejúspěšnější
Partička - improvizační show známá z televizní obrazovky, která vyprodala Velký sál
Záložny.
Vánoční pořady na náměstí se stávají největšími akcemi roku. I přes chladné
počasí, mají několika tisícovou účast. Tradičně proběhly akce, jako je Rozsvícení
vánočního stromu (kde se reprezentují místní sbory), Slet čertů a Mikulášů s ohňovou
show a Farmářské trhy opět s vypouštěním balonků s přáním Ježíškovi.
Městský klub již několik let podporuje Dětskou kliniku FN Olomouc, oddělení
onkologicky nemocných dětí. Díky naší propagaci se výrazně zvýšil prodej vánočních
hvězd ve vestibulu Městského klubu.
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PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE
ZAHAJOVACÍ PLES MK
pátek 17. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč
- hrála šternberská skupina GAMA
- byl připraven pestrý program: Polonéza (ZŠ Jungmannova), roztleskávačky Golden Bees,
latinskoamerické tance - Caramba, Kankán v podání taneční skupiny Colorédo

XXVIII. HANÁCKÉ BÁL
sobota 22. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předpr. 120, na místě 170 Kč,
zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky
hráli: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý sál)
vystoupil: Folklorní soubor HANAČKA

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

ZÁVĚREČNÁ KOLONA
sobota 15. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 120 Kč, bez místenky 50 Kč

Ve spolupráci:
SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova
24. 1., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při ZŠ Jungmannova

SPOLEČENSKÝ PLES MIKROREGIONU LITOVELSKO
31. 1., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: Mikroregion Litovelsko

SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Jungmannova
14. 2., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při ZŠ Jungmannova

SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel
1. 3., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při GJO Litovel

SPOLEČENSKÝ PLES CK BAVI
8. 3., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: CK BAVI

TANEČNÍ ODPOLEDNE „VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU“
19. 3., Koncertní sál
pořadatel: Klub seniorů

MATURITNÍ PLES
5. 12., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při GJO

Mrzí nás, že i přes náročnou přípravu plesů, se jejich návštěvnost nezvyšuje.
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HANÁCKÉ BENÁTKY 2014
celoměstská akce, sobota 14. června od 10:00 do 23 hod.
Náměstí – hlavní scéna:
10 hod. taneční vystoupení – roztleskávačky Golden Bees Mini
a Golden Bees Ladies

10.30 hod. KOBLÍŽCI
11.30-12 hod. taneční vystoupení TS TRIPS při DDM,
roztleskávačky Golden Bees

12 hod. ANETA LANGEROVÁ s kapelou
13.00 PŘIVÍTÁNÍ VZÁCNÝCH HOSTŮ
13:15-13.30 hod. taneční vystoupení TS TRIPS a TS KASTER při DDM

13.30 hod. FAST FOOD ORCHESTRA
14.30-15 hod. taneční vystoupení TS KASTER při DDM

15 hod. DESMOD
16:00 taneční vystoupení CARAMBA

16.30 hod. VOXEL
18 hod. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA LUĎKA HANÁKA

19 hod. MARIE ROTTROVÁ s kapelou
20.30 hod. PortLess (nahradili skupinu Clou)
22 hod. OHŇOSTROJ
Park Míru:
10:00 – 14:00 DIVADLO STUDNA
10:30
Čínská hedvábná legenda – jarmareční pohádka
10:00 – 14:00 Dětský loutkový ateliér (vlastnoruční výroba loutek)
13:00
Bajky – jarmareční pohádka
10:00 – 17:00 hopsadla „Pony“ pro děti ZDARMA!
10:00 – 18:00 FARMÁŘSKÉ TRHY u muzea
13:00 – 16:00 miniZoo z DDM Litovel
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Klidová zóna – školní dvůr ZŠ Jungmannova:
10:00 – 12:00 „JUNGMANKA PRO LITOVEL“ - soutěže a překvapení pro děti, stánky
10:00 – 17:00 aktivní centrum – atrakce pro děti ZDARMA
14:00 – 17:00 Zahrada deskových her - netradiční deskovky
Pylos,Sabotér,Tik…Tak ...Bum, Jungle Speed aj.

Doprovodný program:
9:00 – 17:00 výstava „Sto let železniční tratě Litovel – Senice na Hané a Litovel
předměstí – Mladeč “ (Muzeum Litovel)
+stálá expozice „Litovelská řemesla“ I. pol. 20. stol.
9:00 – 18:00 výstava dětských leporel a dřevěných kostek (TIC při MK Litovel)
10:00 – 15:00 zpřístupnění kaple sv. Jiří
10:00 – 16:00 Lety vrtulníkem Litovel okolí – nástup u koupaliště (let 500 Kč)
10:00 – 17:00 Oslavy 100 let výročí zahájení provozu na železniční trati
Litovel - Senice na Hané a Litovel předměstí – Mladeč
v 10 hod příjezd protokolárního vlaku
dále celý den: jízda parním vlakem a historickým motorovým
vozem na trati Červenka - Senice na Hané
a Litovel předměstí – Mladeč
bližší informace a jízdní řád na samostatných plakátech
10:00 – 17:00 skákací hrnec Tescoma pro děti ZDARMA
od firmy Elektro Dostál – u náměstí
V tomto roce proběhl již dvanáctý 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. Je pro mě také důležité, aby
byl program pestrý žánrově, pro všechny věkové kategorie, zkrátka, aby si tam každý
našel to své. Zda se to podařilo, nechám na posouzení jiných, ale vzhledem k tomu že se
o akci zajímají regionální noviny, rozhlas i televize s kladným ohlasem, věřím, že náš
malý tým dělá svou práci dobře. Jsem také ráda, že se nám podařilo dostat do Litovle
celebritu jako je Marie Rotterová, která oficiálně ukončila kariéru a vystupuje již
opravdu pouze výjimečně. Její slova chvály po naší akci zazněla také oficiálně v rádiu
F1 a ve veřejnoprávní televizi. Letos nám konání akce zkomplikovala rekonstrukce
náměstí, proto jsme na část náměstí zařadili pouze koncertní scénu. Veškerý
doprovodný program probíhal po celém městě a letos byl opravdu bohatý, protože byl
spojen také s oslavami 100 let železnice.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM HB
Dvanácté Hanácké Benátky 2014 jsou sice již minulostí, ale vzpomínky na okamžiky
s vámi strávené v nás přetrvávají do dnešních dnů. Výtečné výkony všech účinkujících
(profíků i amatérů), zábava pro děti i rodiče, bohaté občerstvení, setkání lidí s dobrou náladou
a v neposlední řadě krása a jedinečnost našeho města Litovle, jehož genius loci nás udivuje a
překvapuje každým rokem.
Současně s Hanáckými Benátkami probíhaly Oslavy výročí 100 let zahájení provozu
na železniční trati Litovel - Senice n.H. a Litovel předměstí – Mladeč, na této železniční trati
jezdil parní vlak. Na nižší návštěvnosti Hanáckých Benátek se podílelo proměnlivé počasí a
probíhající rekonstrukce náměstí, díky níž byl prostor před podiem omezen na polovinu
náměstí před Městským klubem. Stánky s občerstvením a tržnice se stánky byla umístěna ve
školním dvoře Základní školy Litovel, Jungmannova 655, kde také probíhal program pro děti.
Ale nic z toho by nebylo, nebýt štědrých sponzorů, kteří tuto celoměstskou akci nejen
finančně podporují, ale většinou se jí i osobně zúčastní. Velmi si cením podpory
Olomouckého kraje, Města Litovel a všech institucí, které jsou vstřícné při schvalování všech
nutných povolení k realizaci této akce.
Symbolické vstupné jsme mohli také zachovat díky těmto sponzorům: Pivovar Litovel
a.s., OSŽ Slovakia - Hotel Skalka, KOFRA Děčín s.r.o., Stavební firma Vymětal s.r.o.,
Kimberly-Clark s.r.o., HOPAX s.r.o., Litovelská cukrovarna a.s., ORRERO a.s.,
EUROPASTA SE - divize Adriana, PAPCEL a.s., Městská teplárenská společnost a.s.,
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o., Apartmány Pekin, Jaroslav Skála Autoškola,
.A.S.A. odpady s.r.o.
Mediální partneři, kteří výrazně podpořili propagaci této akce, byli: Rádio Čas, Rádio
Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Litovelské noviny, Oáza, Olomoucký deník,
MF Dnes, PM Studio Pavel Macháček.
Občerstvení pro účinkující zajistila Hanácká kyselka, s.r.o.
Atrakce pro děti mohly být zdarma díky firmám HTM Sport s.r.o. a Elektro Jiří Dostál
Touto cestou děkuji také všem, kteří se již tradičně podíleli na zabezpečení
doprovodných programů – místním školám, spolkům a zájmovým organizacím. Díky nim se
tato akce neodehrává pouze v centru města, ale i v přilehlých částech.
Poděkování patří také všem pracovníkům „ze zákulisí“. Především zaměstnancům
Městského klubu Litovel, dobrovolným brigádníkům, moderátorovi, zvukařům, pódiovým
technikům, šternberským vodákům, pyrotechnikům, pracovníkům informačních center,
třídvorským hasičům a dalším …
Na bezpečnost všech dohlížela ochranka a místní policie. Za úklid během i po akci
vděčíme technickým službám.
Největší poděkování patří Vám všem, kteří jste i přes nepříliš příznivé počasí přišli a
společně s námi 12. ročník Hanáckých Benátek oslavili. Těším se na Vás i v příštím roce nebo
třeba i na jiných akcích, které pro Vás během roku pořádáme.
za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel
Bc. Hana Vogelová
PŘEHLED SPONZORŮ HB 2014:
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Olomoucký kraj

60 000 Kč

Pivovar Litovel, a. s.

30 000 Kč

OSŽ Slovakia – Hotel Skalka

15 000 Kč

Stavební firma Vymětal s.r.o.

15 000 Kč

KOFRA Děčín, s.r.o.

15 000 Kč

Hopax, s. r. o.

12 500 Kč

HTM Sport, s. r. o.

12 000 Kč

Litovelská cukrovarna, a. s.

10 000 Kč

Orrero, a. s.

10 000 Kč

Kimberly Clark

10 000 Kč

Europasta SE divize Adriana

5 000 Kč

PAPCEL, a. s.

5 000 Kč

Vodohospodářská společnost Čerlinka, s. r. o.

3 000 Kč

Městská teplárenská společnost, a. s.

3 000 Kč

M.Pekařová –Apartmány Pekin

2 000 Kč

Autoškola Jaroslav Skála

1 000 Kč

Hanácká kyselka, s. r. o.
Radio čas

nápoje v hodnotě

8 908 Kč

reklamní vysílání v hodnotě

.A.S.A., s. r. o.

21 962 Kč
odvoz odpadu

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky činila
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 a v roce 2014 již pouze
60 000 Kč. Vstupné však nadále zůstává symbolické (150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě)
v porovnání s jinými festivaly kde jednodenní vstupné činí obvykle 450 Kč v předprodeji a 500 Kč na
místě (např. Hrady). Rádi bychom zachovali vstupné i pro další ročníky, ale bez podpory Města
Litovel by to nešlo.
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HANÁCKÉ BENÁTKY
2014
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LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO

FOLKOVÉ POMORAVÍ
pátek 27. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 17:30 hod., vstupné: předpr. 100 Kč, na místě 130 Kč
minifestival živé hudby
účinkují: JARRET, MADALEN, VODNÍCI

Koncerty v areálu nádvoří MK:
- vstupné dobrovolné

TRIGON
pátek 4. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
večer se sametovým bigbítem

METALLICA revival
sobota 5. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
metalový večer nahradil na poslední chvíli Piňovské kance

HANÁCKÁ MOZEKA
pátek 11. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
večer s cimbálovou muzikou

VINNÝ STŘIK
sobota 12. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
rockový večer

STŘEMKOŠ
pátek 18. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
večer s blues a chansonem

SVL
sobota 19. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
rockový večer

HB BAND
pátek 25. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
večer s tradičním jazzem

NOACO
sobota 26. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné
folk-rockový večer

Koncerty Litovelského kulturního léta podpořil příspěvek Města Litovel ve výši
20 000 Kč.
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LETNÍ KINO:
KANDIDÁT
středa 30. 7., Litovel, 21:15 hod., vstup volný
komedie s prvky thrilleru režiséra Jonáše Karáska
hrají: Marek Majeský, Monika Hilmerová, Michal Dlouhý, Michal Kubovčík a další

PŘÍBĚH KMOTRA
čtvrtek 31. 7., Litovel, 21:15 hod., vstup volný
životopisné krimi-drama režiséra Petra Nikolaeva
hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák, Vica Kerekes a další

REVIVAL
pátek 1. 8., Litovel, 21:15 hod., vstup volný
hudební komedie režisérky Alice Nellis
hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana
Bydžovská a další

MARTIN A VENUŠE
sobota 2. 8., Litovel, 21:15 hod., vstup volný
romantická komedie režiséra Jiřího Chlumského
hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, Jan Budař a další

Také letos jsem zachovala stejnou dramaturgii litovelského kulturního léta. Opět
jsme zařadili oblíbené akce: 9. ročník Folkového Pomoraví, koncerty na nádvoří
Městského klubu, kde dáváme příležitost místním amatérským kapelám různých žánrů,
které nemají příliš možností k prezentaci a Letní kinematograf na náměstí, který nám
také ohrozila rekonstrukce náměstí, nicméně i za ztížených podmínek přilákal hodně
diváků. Dle obrovského zájmu usuzuji, že zrušené kino v Litovli chybí. Kinematograf
z vlastních zásob promítá jen české filmy. Dalším přínosem je také charitativní účel.
Z vybraného dobrovolného vstupného Kinematograf předává částku na konkrétní
dobročinný projekt.
Uspořádání letního kina podpořila finančním darem 5 000 Kč společnost SEV Litovel
s.r.o. a pomohla nám tak s financováním bohatého kulturního programu v Litovli, který je
v letních měsících pro diváky zdarma.
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 25 000 Kč (příspěvek Města
Litovel na koncerty ve výši 20 000 Kč, dar společnosti SEV Litovel na letní kino ve výši
5 000 Kč.
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ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU
Smíšený pěvecký sbor MK Litovel - KANTIKA
K žádným zásadním změnám za rok 2014 nedošlo.
Rámec základního repertoáru zůstává stejný a nemá žádné žánrové omezení. Repertoár se
neustále rozšiřuje o nově nacvičené skladby. Nyní převažují skladby, které vznikly v 19. a 20.
století a nově už i několik skladeb naprosto současných - ze století 21.
Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 24 řádných
členů, z toho 19 žen a 5 mužů.
Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti kteří se přestěhovali za prací,
nebo za životními partnery. Proto je třeba sbor doplňovat novými zpěváky. V roce 2014
nedošlo k výraznějším změnám v personálním složení sboru.
Stále pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas. Nicméně na kvalitě přednesu se
pokles členské základny neprojevil a posluchačům byl vždy předveden kvalitní a hlasově
velmi vyrovnaný výkon. Dokonce na přehlídce sborů v Zábřehu na Moravě - Kalikův
podzim, byl náš sbor profesorem Mátlem z JAMU Brno, oceněn a hodnocen jako hlasově
nejvyrovnanější.
Zároveň byla oceněna dirigentka sboru Irena Blektová, za příkladný nácvik, dirigentský
projev a výtečný výběr skladeb, které byly vybrány přesně podle hlasových a rytmických
schopností sboru. Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen porotou, ale především i
vlastními posluchači, kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes našeho sboru. Tento úspěch
byl natolik značný, že jeden z členů PS Zábřeh vyslovil přání přestoupit k našemu sboru a
spojit do budoucna s naším sborem jeho další volnočasové aktivity.
Výsledky roku 2014 byly nad očekávání dobré.
Celkem bylo po celé republice i zahraničí předvedeno:
1 koncertní pásmo
1 koncertní pásmo
1 koncertní pásmo
3 koncerty
2 koncerty

- vánoční pásmo 2013/ 2014 – 2 koncerty
- Itálie Gargáno - 3 koncerty + 3 vystoupení
- Kalikův podzim - Zábřeh 2014
- 3 vánoční mše - Marhula - Litovel, Chudobín, Luká
- Česká vánoční mše pod vedením p. Cíby + Moravská filharmonie
( vystoupení - Šternberk, Uničov)

Celkem 11 koncertů + 3 vystoupení
Toto je ještě lepší výsledek, než tomu bylo v předchozím roce.
Ačkoliv v Litovli byl založen před 5 lety další pěvecký sbor, který převzal část zpěváků
z našeho sboru, ale i zpěváky, kteří by mohli posílit řady našeho sboru, udržela si Kantika
velmi dobrý zvuk v Pěvecké unii. Tato skutečnost byla nejen oceněna v Zábřehu na Moravě –
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viz uznání profesorem Mátlem z JAMU Brno, který patří k našim nejlepším dirigentským
kapacitám – s mezinárodní profesní zkušeností – zejména v operních sborech v Rakousku,
Německu a Itálii.
Nadprůměrná kvalita přednesu našeho sboru byla oceněna i Moravskou filharmonií, která náš
sbor opět oslovila spoluprací na vánočních koncertech – Uničov, Šternberk, kde bylo naší
dirigentce - Ireně Blektové opětovně vysloveno veřejně poděkování za nácvik a perfektní
pěvecký výkon sboru.
Spolu se gymnazijním sborem Palora náš sbor vystupoval v Itálii – v oblasti Gargáno.
Vystupovali jsme nejen na Gargánském poloostrově – většina vystoupení ve městě Vieste,
ale další pěvecké vystoupení měli členové našeho sboru v městech Riminy a San Marino.
Kantika do roku 2015 plánuje účast minimálně na 2 koncertních pásmech v následujícím roce,
z toho 1 zájezd do Polska.
Mikolow – dosud není žádná odezva, což nás nesmírně mrzí, protože realizace byla již
Mikolowem přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno.
- Wroclaw – ukazují se určité organizační problémy organizátora akce
- Dále jsou již v jednání další 2 koncerty farním úřadem Luká.
- Opět jsou v jednání vánoční koncerty s Palorou, případně i Moravskou filharmonií.
Další vystoupení dosud nejsou potvrzena, nicméně máme poptávky na vystoupení nejen z
okolních obcí, ale nebráníme se ani spolupráci s dalšími sbory na větších hudebních
projektech.
-

Sbor si pro rok 2015 klade za cíl posílit členskou základnu v hlasech – Bas, Tenor, Soprán.
Altová sekce se jeví jako zcela naplněna a není nyní potřeba jejího dalšího posilování.
Zpracoval Zdeněk Zavadil, Předseda SPS Kantika

Částka získaná z mimorozpočtových položek:
příspěvek od Města Litovel ve výši 10 000 Kč na zájezd do Itálie společně s PS Palora
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 10 000 Kč
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FOTOKLUB PŘI MK LITOVEL – skupina fotografů místního regionu
Členové fotoklubu se během celého roku scházejí 2x měsíčně na svých schůzkách, které jsou
zaměřeny na ukázky fotografické tvorby jednotlivých členů. Dále na schůzkách probíhají
lekce na seznamování a zdokonalování se v úpravách na PC v různých dostupných
programech určených k úpravám fotografií. Klubovna nám zároveň slouží jako ateliér, pro
ztvárňování výtvarných představ a zkoušení různých metod v ateliérové tvorbě. Tyto aktivity
slouží k rozvoji výtvarného cítění v oblasti fotografie. Členové během roku pořádají foto
vycházky a zúčastňují se různých setkání fotografů po celé republice, které pořádají
organizace celorepublikového působení pod záštitami městských úřadů a některých
ministerstvech. Za podpory Židovského muzea v Praze a Židovských obcí v Olomouci, Brně a
Praze bylo uspořádáno několik výstav. Klub je zapojen v celostátním a mezinárodním
„Mapovém okruhu“. Při každé výstavě a fotografické akci je kladen důraz na propagaci města
Litovel a na fotografickou vyspělost členů.
Výstavy: J. Buxbaum: Židovská tématika – „Ješiva, židovská škola v Kyjevě“, „Šalom
Izrael“, „Návrat Chasidů do Mikulova“ a „Židovská svatba v Kyjevě“.
Praha, Brno, Mikulov, Holešov, Litovel, Č. Těšín, N. Hradečná.
P. Čundrle: „Postřehy“, „Hody 2014“, „Letecké snímky naší Krajiny“.
Bruntál, Hnojice, Pňovice.
P. Dačický: „Expedice Aljaška“, „Tajemná příroda“.
2x Olomouc
P. Forst:
Autorské výstavy zaměřené na krajinu.
Litovel, Mor. Třebová.
R. Opluštil: „Národní parky USA“, „Jarní příroda“, „Podzim v přírodě“, „Ledové
království“.
Mor. Třebová, 4x Loštice.
J. Petráš:
Stálá výstava na Obecním úřadu v Pňovicích (průběžně obměňovaná)
M. Pinkava: „Litovelská TESLA – výroba gramofonů“, autorská výstava.
Klopina, Uničov, Luká, Mor. Třebová.
E. Ullmann: „Na cestách“, Snímky z cest“.
Litovel, Mor. Třebová.
Fotoklub: Účast na Fotofestivalu v Moravské Třebové. (Zahájení 28. června)
Přednášky a komentované promítání:
P. Čundrle: „Rumunský Banát“, Senior klub v Pňovicích
P. Dačický: Aljaška, Glamour + akt a Nepál. Brumov - Bylnice,
Sušice na Šumavě (celorepublikové setkání fotografů).
J. Gottfried: Fota z cest (Japonsko, Rusko). Klub důchodců v Cholině.
R. Opluštil: Jihozápad USA. ZUŠ Loštice.
M. Pinkava: Fota z cest. Seniorklub Červenka a Litovel.
Soutěže:
P. Čundrle:
S fotoaparátem za fotbalem a Barevné Rýmařovsko.
J. Gottfried: TAMPO (mezinárodní mapový okruh).
J. Petráš:
AMFO 2014
Ostatní činnost:
P. Čundrle:
Fotografie do knih o Dunaji, za Čechy do Rumunska a fotografie do
kalendáře ČS fotbalového svazu a do obecního kalendáře.
J. Petráš:
Fotodokumentace koncertů „Klubu přátel hudby“, fotografie na WEB
obce Pňovice.
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M. Pinkava: Fotografie k článkům ČD na internetu. Vydání kalendáře „Litovel
historická“.

Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – vedoucí fotoklubu Litovel

STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve
výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice.
Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia Atelier - výrobce šperků pan Jiří
Tomanec, který se tak jako keramička Miluše Hlavinková, zúčastňuje jarmarků po celé
republice. O jejich umělecké výrobky je velký zájem. Pan Tomanec také získal čestné
uznání v kategorii Kovolitecké práce na 33. Hefaistonu (setkání uměleckých kovářů na
hradě Helfštýn). Paní Hlavinková získala 4. místo v olomoucké soutěži „Živnostník
roku“ a úspěšně reprezentuje nejen v ČR, ale také na Slovensku.

KINEMAKLUB – kabelová televize
Díky aktivním členům může veřejnost shlédnout záznamy nejen z našich
kulturních akcí.

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“
Přátelé Hanáckého nářečí opět vystoupili s vlastními zábavnými pořady PŘÊNDITE
SI SPLKNÓT. Tento pravidelný program mluveného slova v hanáckém nářečí, bývá
kombinován v součinnosti s „Hanáckó mozekó“.
Stálými členy jsou: Zdeněk Braný, Jaromír Hlavinka st., Petr Linduška, Miloslava
Flášarová, ostatní hosté vystupují nepravidelně.
Za zmínku určitě stojí i to, že jeden z členů - knihkupec Petr Linduška, ze
zábavných historek prezentovaných při těchto pořadech, každoročně vydává knihu
parafrází na hanácké pověsti, svérázných fejetonů, úvah, roztomilých básní, to vše
kořeněné hanáckým zemitým humorem.
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Podporujeme:
HANAČKA – folklórní soubor
SENIORKLUB
SENZAKORD o. s. – smíšený pěvecký sbor
COKOLIV – kapela

Městský klub zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské
služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností
poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví,
propagace a uplatnění při akcích pořádaných Městským klubem i jinými pořadateli).

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2014
Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty:
ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích MK)
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL (spolupráce na vánoční a velikonoční výstavě, vystoupení
tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách aj.)

SOŠ LITOVEL (občerstvení, cukrářské dekorace na vánoční a velikonoční výstavě)
JÍDELNA STUDENTŮ LITOVEL (občerstvení)
ZŠ LITOVEL JUNGMANNOVA ul., ZŠ VÍTĚZNÁ, GJO LITOVEL, MATEŘSKÉ ŠKOLY
(aktivní účast na akcích pořádaných MK, vystoupení při Hanáckých Benátkách a vánočním náměstí)

SENIORKLUB (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy)
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST LITOVEL (koncerty v kostele a kapli)
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
MUZEUM
CHARITA LITOVEL
KNIHOVNA
SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
EKO-KOM, a. s. (ekologické hry pro děti)
.A.S.A., a. s.
MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS
aj.
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1. dubna 2014
došlo ke slavnostnímu otevření Turistického informačního centra Litovel, které se nachází
v budově Záložny na náměstí Přemysla Otakara Litovel. Slavnostního otevření se zúčastnili
představitelé Města Litovel, starostové okolních obcí, svou návštěvou nás poctil i hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, europoslankyně MUDr. Alena Sehnalová a senátor
Ing. Karel Korytář.

Provozní doba:

pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod.
sobota:
9.00 – 15.00 hod. (polední přestávka 12.00 – 12.30 hod.)
neděle:
9.00 – 13.00 hod. (červenec – září)
Telefon: +420 585 150 221, +420 721 269 146
WWW (oficiální) : www.tic.litovel.eu
E-mail (oficiální) : tic@litovel.eu
Adresa: Turistické informační centrum
náměstí Přemysla Otakara 762
Litovel, 784 01
GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E
Kontaktní osoba: Kateřina Gelová
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Služby informačního centra





























Propagace města, regionu, turistické oblasti. Poskytování všech důležitých informací zdarma
Poskytování informací uložených v databance veřejnosti - verbálně, telefonicky, e-mailem
Poskytování informací o významných osobnostech regionu, informace o institucích a službách
ve městě
Vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR
Prodej drobných upomínkových předmětů a regionálních produktů (sýrárny Orrero Tři Dvory,
Pivovaru Litovel, kávy z Litovle, „Učňovských pralinek“).
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) zájemcům zdarma
Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí
Prodej vstupenek sítě Ticketstream
Tvorba letáků (Město Litovel pro rodiny s dětmi, Ubytování v Litovli a okolí, Půjčovna
kol….) tvorba měsíčních, čtvrtletních, ročních Přehledů akcí konajících se v Litovli a okolí
Zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o trasách pro pěší a cyklisty.
 Prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně dle určených časů, mimo určené
časy po předchozí domluvě (radniční věž uzavřena veřejnosti od května do prosince)
 Prohlídka radnice s průvodcem - po předchozí domluvě
 Procházka po městě Litovel s průvodcem - po předchozí domluvě (i v anglické
a německé verzi)
 Dům soukenického cechu - knihovna - prohlídka s průvodcem po předchozí domluvě
 Kaple sv. Jiří - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po
předchozí domluvě
 Muzeum harmonik - informace o otevírací době, prohlídka s průvodcem (majitelem
sbírky) po předchozí domluvě
 Muzeum - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po předchozí
domluvě
Poskytování informací:
 o turistických cílech v Litovli a blízkém okolí
 o možnostech ubytování v Litovli a okolí
 o místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách v Litovli
 o cyklotrasách
 o půjčovně kol
 o půjčovně lodí a koloběžek
 o Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti
Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny
Kopírovací a skenovací služby
Veřejný internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč)
Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu
Úschovna kol a zavazadel
Cylindrické vložky do bezpečnostních zámků na stojany na kola
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Členství v ATIC

16. 4. 2014 byla podaná přihláška do certifikace Jednotné klasifikace turistických
informačních center ČR a 31. 5. 2014 bylo TIC přijato za člena Asociace turistických
informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR). Byla mu přidělena kategorie B.
V rámci členství v ATIC se informační centrum v březnu zúčastnilo odborného semináře,
v Olomouci a dále Členského fóra, které se konalo 24. – 25. 4. 2014 v Krnově.

Certifikát Cyklisté vítáni

Od 1. 8. TIC nabízí nově zřízenou 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 (pondělí - pátek – 8.00 – 17.00 hod., sobota – 9.00 – 15.00
hod., neděle (červenec – září) – 9.00 – 13.00 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.
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VÝSTAVY V TIC

VÝSTAVA ARABELA
29. 3. – 24. 4.2 014 - výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu ČT.
K vidění byly nejen krásné šaty samotné princezny Arabely a její sestry Xenie, ale i krále, královny,
čarodějů
Viga
a
Rumburaka
a
samozřejmě
nechyběl
ani
kouzelný
prsten.
Výstava
byla
v
Malém
sále
Záložny
zpřístupněna
od
pondělí
do
soboty
a to od 31. března do 24. dubna, od 9 do 17 hod., v sobotu do 15 hod.
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti a důchodci, 10 Kč MŠ, ZŠ a SŠ.

VÝSTAVA DĚTSKÝCH LEPOREL A DŘEVĚNÝCH KOSTEK
1. 5. – 31. 7. 2014 – k vidění byla leporela a kostky v proměnách času do
První
republiky
až
po
současnost,
ze
sbírky
pana
Petra
Lindušky.
Výstava se konala ve výstavních prostorách TIC a byla zpřístupněna od pondělí do pátku,
od 9 do 17 hod., v sobotu do 15 hod., v neděli (červenec) do 13 hod.
Vstupné
dobrovolné.
Kolektivům mateřských a základních škol byl nabídnut hodinový program se samotným majitelem
sbírky. Během tohoto programu si žáčci prohlédli sbírku a hodina byla zpestřena povídáním o
knížkách a čtením dětských pohádek. Této příležitosti využila MŠ Gemerská, ZŠ Pňovice a ZŠ
Bouzov.
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VÝSTAVA „MÍSTA SETKÁNÍ“ – SLUŇÁKOV
19. 8. – 29. 11. 2014 - unikátní výstava miniatur, podle kterých jsou realizovány stavby v areálu
Sluňákova
(Horka nad Moravou) – centra ekologických aktivit města Olomouce.
Stavby podle návrhu Františka Skály (Zahrada živočichů a rostlin Litovelského Pomoraví, Miloše
Šejna (Sluneční hora Snů), včetně zvonů Rudolfa Manouška, dále Miloslava Fekara (Lesní chrám a
kouzelný les) a Marcela Hubáčka (Ohniště zlaté spirály). Stavby a instalace vznikají s cílem podnítit
návštěvníky
ke
smyslovému
vnímání
přírody
a
pomocí
umění
pomáhají
kultivovat
vztah
k
přírodě
Litovelského
Pomoraví.
Výstava se konala ve výstavních prostorách TIC a byla zpřístupněna od pondělí do pátku,
od 9 do 17 hod., v sobotu do 15 hod., v neděli (srpen - září) do 13 hod.
Vstupné dobrovolné.

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR
8.

–

17.

12.

2014

-

prodejní

výstava

litovelských

výtvarníků.

Výstava se konala ve výstavních prostorách a byla zpřístupněna od pondělí do pátku, od 8 do 17 hod.,
v sobotu do 15 hod. Vstupné dobrovolné.
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Zahájení turistické sezóny v Litovli
V sobotu 12. dubna Město Litovel, Turistické informační centrum a KČT pořádali na nám. Př.
Otakara „Slavnostní zahájení turistické sezóny 2014 v Litovli“. Po uvítacím proslovu starosty města a
předsedy Klubu českých turistů přišla na řadu Hanácká mozeka Litovel a vystoupení skřítka Lesánka,
který přivítal nadcházející turistickou sezónu. Návštěvníci měli možnost od 9 do 15 hod. využít
zdarma komentovaných prohlídek budovy radnice (od sklepa po půdu), kaple sv. Jiří, muzea,
knihovny a také poslední možnost navštívit radniční věž v původním provedení, před rekonstrukcí.
Klub českých turistů připravil v tento den pro příznivce pěší turistiky širokou nabídku turistických
tras. Pro ty, kteří dávají přednost kolu, byly přichystané zábavné úkoly a soutěže na Lesánkově
cyklostezce (odjezd 9.30 – 10.30 z náměstí). Všichni výletníci dostali za odměnu účastnický list a na
děti čekala i malá odměna. V tento den bylo možno mimo jiné využít i plaveb na loďkách po Nečízu
(od Starého mlýna s výstupem na náměstí). Dále navštívit výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového
seriálu Arabela na Malém sále Záložny, výstavu s názvem - Střeň – minulost a současnost obce v
muzeu Litovel a v prostorách Městského klubu dále Velikonoční výstavu a výstavu obrazů malířky
Silvie Forsyth.
Této akce se zúčastnilo přibližně 300 návštěvníků z Litovle a blízkého okolí a také ze vzdálenějších
koutů republiky, např. Uherského Hradiště, Brna, Prahy, České Třebové a dalších. Velký zájem byl o
komentované prohlídky místních památek, muzea i knihovny a také o plavby po Nečízu, které využilo
cca 240 návštěvníků.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍCHO CENTRA
1.4. – 31.12.2014

Turisté

Zahraniční

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

623
860
984
1580
1451
704
659
460
649

67
54
43
47
50
47
7
5
5

CELKEM 2014

8069

325

8 394 návštěvníků

CELKEM

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE
Z důvodu rekonstrukce byla radniční věž uzavřena veřejnosti od poloviny května do prosince
2014. Celkový počet návštěvníků – 141 osob.

TIC - ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ
Informační centrum nabízí možnost zajištění odborné praxe studentům středních a vysokých
škol. Této možnosti využili během roku 2014 celkem 3 studenti (Střední odborná škola
podnikání a obchodu Prostějov, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Střední odborná škola
Šumperk).
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2014
POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE

Karaoke bar
Advokátní kancelář JUDr. Calábkové
Pedagogicko-psychologická poradna
Folklórní soubor Hanačka
Prodejna MOZAIKA - Petr Hájíček
Prodejna Rakola – Radek Kohoutek
Kapela Cokoliv – Robert Anderle
Senzakord, o. s.
DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013)

POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ

Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních,
společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které Městský klub zajišťoval
buď jako spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.
Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových
činností. Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v roce 2014 maximální.
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5. PERSONÁLNÍ OBLAST
ZAMĚSTNANCI MK

Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků, což je značný radikální pokles
z patnácti osob, které pracovaly v Městském klubu po jeho zřízení.
Ředitelka
Asistentka a propagační pracovnice
Provozní a organizační pracovnice
Technik – údržbář
Technik – osvětlovač a zvukař
Uklízečka a provozářka
Ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky
Pracovnice Turistického informačního centra
Mimo jiné vykonávají tyto činnosti:
- zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny
- poskytování kompletního kulturního servisu občanům
- vyřizování grantů, dotací a sponzoringu
- výroba plakátů a propagačních materiálů
- propagace činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných: na plakátovacích plochách,
v reklamních skříních, na webových stránkách, formou e-mailových zasílání a formou
reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, Litovelské noviny, Olomoucký
kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Kdy-kde-co INFO
Olomouc a v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály se rozváží i do okolních obcí,
podnikových, školských a jiných zařízení
- součinnost s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.
- ediční činnost
- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám
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- 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.
Vzhledem k přidělení Turistického informačního centra pod Městský klub
Litovel, byla od ledna 2014 přijata informační pracovnice na plný úvazek + na ½ úvazek
studentky zajišťující provoz o víkendech a o dovolené.
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 2014, podrobný
přehled čerpání rozpočtu za rok 2014 a plánovaný rozpočet na rok 2015.
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 2014, který celkově
činil zisk po zdanění plus 33 857,04 Kč (viz čerpání rozpočtu 2014).

GRANTY
Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014“ poskytl Krajský úřad
Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky:
60.000 Kč
Grant Města Litovel na akce „Vánoce v Litovli“:

100.000 Kč

NADACE
Nadace Český hudební fond poskytla MK v roce 2013 částku 12 000 Kč na koncerty
koncertní sezony 2013/2014, které se konaly 13. 2. a 18. 3. 2014
a v roce 2014 poskytla MK příspěvek 9 000 Kč na koncerty, které se
budou konat v roce 2015 (27. 1. a 10. 2. 2015)
Nadace Bohuslava Martinů poskytla MK příspěvek 3 000 Kč v roce 2013 na koncert Tria
Martinů 14. 1. 2014
a v roce 2014 schválila příspěvek 2 000 Kč na recitál Jiřího Bárty
a Terezie Fialové 27. 1. 2015

DOTACE
Příspěvek Města Litovel na dopravu PS Kantika na zájezd do Itálie:

10.000 Kč

Příspěvek Města Litovel na koncerty Litovelského kulturního léta:

20.000 Kč

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:

30.000 Kč
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HLAVNÍ SPONZOŘI

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů: 179 370 Kč na Hanácké
Benátky 2014, dále 23 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v Mladečských
jeskyních 28. 4. a 20. 10. 2014
Částka finančního daru – 5 000 Kč od společnosti SEV Litovel s.r.o. na Letní kino
pořádané MK Litovel v rámci Litovelského kulturního léta.
Městský klub děkuje všem, kteří finančně přispěli na akce pořádané Městským
klubem nebo poskytli dary do tomboly.

Přehled sponzorů – dary do tomboly na Zahajovací ples MK
Litovel:

Litovelská cukrovarna, a.s.

Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák

Café restaurant Záložna Litovel

EUROPASTA SE, divize Adriana

Autoškola Skála Litovel

Restaurace Pod Svatojánem

PIVOVAR Litovel

MVDr. Vojtěch Grézl

ALIBABA bar - Tomáš Přikryl

Město Litovel

Alkoholtéka, Litovel - Palackého

ORRERO Tři Dvory

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel

místostarosta Petr Šrůtek

Helena Homoláková

Veseta Nasobůrky

SOŠ Litovel

Marie Valouchová, Řeznictví Litovel

PAPCEL a.s. Litovel

Mona Lisa - Pavlína Chytilová

Optika Ullmann Litovel

Apartmány PEKIN Litovel
MIX Fashion Silvie Molnárová

.A.S.A. odpady Litovel

AMS-intes, s.r.o., Pavel Pěruška

VHS ČERLINKA s.r.o., Litovel

Šárka - galanterie a textil Litovel

GENERALI Pojišťovna, ag.kanc. Litovel

EURONICS Litovel, Petr Vyhnálek

Galanterie a dekorativní kosmetika Soňa Rašnerová

ETA prodejna Litovel

GECOM Litovel - Martin Geprt

Mobily Balák

HOPAX Červenka

Kamil Zavadil - Sádrokartony ZaKa

Železářství Novák Litovel

Tomáš Varmuža, Litovel

Fremlova Aphoteca Litovel

CK BAVI Litovel

Klenotnictví EVA Litovel

Zlatnictví Lenka Zabloudilová

Lékárna U Alberta Litovel

Květinářství U Alberta - Jana Huličná
PM Studio - papírák Litovel

ČSOB a.s., pobočka Litovel

Bc. Anežka Resnerová DiS., Olomouc
Dům květin Pinie Litovel

Kosmetika Hana Haplová, Litovel

Masáže Petr Gottfried Litovel
Auto Hlaváček Litovel

Salón Nany - Žaneta Zavadilová

KadeřnictvíLibros
Vladimíra
Mindeková
Litovel

Studio Monique - kosmetické služby

Kosmetické
a masérské
Vladislav
Habermanslužby
LitovelBouzov
Andrea Vymazalová

Rodinný penzion s hospůdkou
"U starého mlýna"

Obchodní dům FREEDOM

Vinotéka Dusík Litovel
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Přehled sponzorů – dary do tomboly na Hanácký bál:
Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák

Litovelská cukrovarna, a.s.

Autoškola Skála Litovel

EUROPASTA SE, divize Adriana

Městská teplárenská společnost a.s. Litovel

PIVOVAR Litovel

Město Litovel

ORRERO Tři Dvory

Folklórní soubor HANAČKA

HANÁCKÁ MOZEKA

SOŠ Litovel

MUDr. Hana Váňová

PAPCEL a.s. Litovel

Optika Ullmann Litovel

Mikroregion Litovelsko

Apartmány PEKIN Litovel

VHS ČERLINKA s.r.o., Litovel

AMS-intes, s.r.o., Pavel Pěruška

EURONICS Litovel, Petr Vyhnálek

GENERALI Pojišťovna, ag.kanc. Litovel

GECOM Litovel - Martin Geprt

ETA prodejna Litovel

Martin Heblák, Litovel

HOPAX Červenka

Rodina Bezova, Cholina

Lékárna U Alberta Litovel

Alibona Litovel

Klenotnictví EVA Litovel

Café restaurant Záložna Litovel

Květinářství U Alberta - Jana Huličná

A.W. spol. s r.o. Loštice

Bc. Anežka Resnerová DiS., Olomouc

Salón Nany - Žaneta Zavadilová

Masáže Petr Gottfried Litovel

DAVCOM Litovel

Kavárna Modrá kočka, Litovel

Svatební servis Litovel
Z. Sedláčková

Kosmetické a masérské služby Bouzov
Andrea Vymazalová

DSL-FOOD Litovel

Restaurace U Šmoldasů, Litovel

Eva Hrachovinová, Litovel

Kadeřnictví VERA Litovel

Kobzovi, Litovel

Freedom Litovel

Alkoholtéka, Litovel - Palackého

Fotoateliér U Bílého koníčka

MIX Fashion Silvie Molnárová

Pizzerie AVANTI Litovel

RS při ZŠ Jungmannova

Pro-Sport Litovel

Mona Lisa - Pavlína Chytilová

Oděvy Pospíšilová Litovel

Šárka - galanterie a textil Litovel

Tran Mank Thang - Litovel

Galanterie a dekorativní kosmetika Soňa Rašnerová

Jiří Vaněk, Litovel
prodej hutního materiálu

Mobily Balák

Tagros a.s. Troubelice

Růžová Darka

Drogerie TETA Litovel

PM Studio - papírák Litovel

VoVo-Voříšek Litovel

Dům květin Pinie Litovel

TaK ložiska a příslušenství Litovel

Auto Hlaváček Litovel

Auto-Moto Čáp Litovel
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Libros Litovel

Knihkupectví Linduška Litovel

Vladislav Haberman Litovel

Půjčovna kostýmů - p. Radvanská

Maková panenka

Kmínový panáček

Všem sponzorům děkujeme.

7. REKONSTRUKCE A INOVACE

V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů MK:

-

-

na začátku roku byly dokončeny práce na zprovoznění nového Turistického
informačního centra v budově Záložny. Financovány byly Městským klubem
z investiční dotace ve výši 580 000 Kč od zřizovatele, kterou jsme obdrželi na podzim
roku 2013. Jednalo se o výměnu podlah, topení, výmalbu, a novou elektroinstalaci
v prostorách Záložny dříve užívaných Komerční bankou, kde byl 1. 4. 2014 zahájen
provoz nového Turistického informačního centra (TIC).
oprava tiskárny a kopírky se scannerem v TIC
výměna 2 radiátorů ve vestibulu v 1. patře MK
drobné opravy

Město Litovel
-

zařízení nového TIC – vybavení novým nábytkem
výměna oken ve vestibulu v 1. patře MK

V roce 2015 je plánovaná rekonstrukce hereckých šaten za podiem Velkého sálu Záložny,
která bude financována Městem Litovel a bude probíhat v květnu a červnu 2015.
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Nákup dlouhodobého drobného majetku
-

skleněná vitrína uzamykatelná pro TIC
chladnička pro TIC
televizor Panasonic pro TIC
závěsný systém do TIC
grafický program Corel Draw pro 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:
- zajištěním statiky šaten a jeviště (plánováno na květen a červen 2015)
- inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny (hlavně nutná jevištní
technika)
- výstavbou technického výtahu na Záložně (nutné)
- výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny (velký únik tepla)
- opravou dvorního traktu včetně výměny oken a opravy střechy
- vymalováním přístupového schodiště ke Klubu mladých a chodby ve 2. patře
- vymalováním Malého sálu Záložny a schodiště
- osobním výtahem pro vozíčkáře
- výměnou opon ve Velkém a Malém sále Záložny
- výměnou okenních zatemňovacích závěsů
- výmalbou zbytku kluboven
- výměnou dveří do vestibulu MK v 1. patře
- vyřešit vlhnutí zdí v přízemí MK a v prostorách TIC
- rekonstrukce WC v prodejně Mozaika a Karaoke baru (nájemce MK)
- výměnou dveří do fotokomory
- rekonstrukce Nečízu
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9. ZÁVĚR
Městský klub Litovel uspořádal v roce 2013 celkem 195 akcí, kterých se
zúčastnilo cca 28 000 návštěvníků.
Z toho: 5 divadelních představení, 22 koncertů (+ 10 koncertů Kantiky mimo Litovel), 7
koncertů KPH, 15 výstav (+ 25 výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK a 6 přednášek
s komentovaným promítáním), 16 pořadů pro děti, 14 besed, 2 kurzy společenského tance, 1
kurz FITNESS LATINO pro ženy, 2 kurzy latinsko-amerických tanců pro děti Caramba, 3
kurzy roztleskávaček, 2 kurzy tvoření, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím rámci 7
koncertů a 25 akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3
koncerty), 8 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního
kina, 11 plesů, zábav a tanečních večerů a 40 zábavných pořadů a ostatních akcí.
Dále se kolektiv Městského klubu podílel částečnou organizací, technickým dozorem,
úklidem a jinou přípravou na 113 akcích a pronájmech jiných pořadatelů.
V této Výroční zprávě jsem se snažila objektivně zhodnotit naši celoroční práci a
také informovat o hospodaření naší organizace. Na konci roku nás kontroloval externí
auditor. Namátkově prověřil finanční operace, účetní systém, vnitřní účetní směrnice,
oběh účetních dokladů, účtování hlavní i doplňkové činnosti, prověřil vnitřní kontrolní
systém, organizační uspořádání, způsob a provádění inventarizace majetku i pokladní
hotovosti, podpisový řád, schvalování účetních operací, ověření účelnosti a
hospodárnosti vynakládaných prostředků a kontrolu dodržování legislativního rámce
dle zákonných podmínek. Jsem velmi ráda, že výsledek tohoto auditu byl pro naši
organizaci pozitivní (zprávu nezávislého auditora obdrželo vedení Města).
Těší mě také zájem médií o naše kulturní akce a nové TIC (archiv článků
vydaných v regionálních novinách je k dispozici v kanceláři). Největší odměnou pro náš
malý kolektiv je však spokojenost návštěvníků.

Za Městský klub Litovel se na setkávání s Vámi na kulturních akcích, které pro Vás
pořádáme, těší
Bc. Hana Vogelová, ředitelka
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