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1. ÚVODNÍ SLOVO
Výroční zpráva by měla zhodnotit činnost organizace za uplynulý rok, a to jak po stránce
hospodářské a ekonomické, tak po stránce všeobecně prospěšné. Vše by měla objektivně
srovnat s lety předchozími. V našem případě hodnotím práci kulturního domu a turistického
informačního centra. Přiznám se, že tentokrát se mi nebude psát lehce. I když jsme vstoupili do
roku 2020 s mnoha plány, nápady a nadšením, nikdo z nás netušil, co nás potká. Celý svět
ovládla pandemie. Strach o sebe, o blízké, ztráta jistot a iluzí, starosti, izolace, domácí učení
školních dětí, zákaz zpěvu, později i divadelních představení a všech kulturních akcí, zákaz
shromažďování, sportu, sociálních kontaktů, zavření restaurací, většiny obchodů i služeb.
Lockdown. Nikdo z nás si neuměl představit, jak moc bude tento rok těžký. A doteď nikdo
z nás neví, jak se situace vyvine a zda „zítra bude stejné jako dnes“. Nicméně našim posláním
je v případě Městského klubu Litovel snažit se o obohacení lidí všech věkových kategorií po
kulturní stránce, z hlediska turistického informačního centra poskytnout co nejvíce informací
a všeobecně prospěšných služeb a zviditelnit a zpropagovat naše město. To se určitě podařilo,
protože TIC Litovel získalo 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě „Oblíbené
informační centrum roku 2020“, a to v konkurenci 450 certifikovaných informačních center.
Obhájilo tak přední příčky, kdy loni získalo krásné 2. místo.
Moc bych si přála, aby pandemie co nejdříve pominula a my jako pořadatelé mohli opět
naplno dělat svou práci a chystat pro vás co nejvíce pohodových kulturních zážitků.
Věřím, že krásná hudba nebo divadelní příběh často dokáží zahnat nebo zmírnit stres a potlačit
strach - známé spouštěče nemocí. Věřím, že kultura uzdravuje - minimálně lidskou duši.

Za kolektiv Městského klubu Litovel Bc. Hana Neumanová, ředitelka
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje
Název: Městský klub Litovel
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: nám. Přemysla Otakara 753/11, 784 01 Litovel
IČ: 00849341
Tel.: 585 341 622 (33), 602 740 826
e-mail: klub@mklitovel.cz
web: www.mklitovel.cz
odpovědná osoba: Bc. Hana Neumanová, ředitelka
Zřizovatel
Název: Město Litovel
Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778/1B, 784 01 Litovel
Statutární zástupce: Viktor Kohout, starosta
Městský klub Litovel
Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou.
O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo Zastupitelstvo města Litovle.
Ve své činnosti se Městský klub řídí svou ZŘIZOVACÍ LISTINOU (poslední novelizace
29. 10. 2009). Ta vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah
jeho činnosti.
Účelem Městského klubu Litovel je organizace a podpora kulturního dění a poskytování
veřejných služeb v oblasti kultury. Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovle
a připojených obcí.
Předmětem hlavní činnosti je zejména:
• pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny
• podpora činnosti zájmových skupin
• kurzovní činnost
• spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně společenských akcích
• spolupráce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM, ZUŠ
• vydavatelská činnost
• provoz turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti
(na základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013)
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Předmětem doplňkové činnosti je:
• poskytování reklamních služeb
• zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností
• poskytování pronájmů
• hostinská činnost
Vnitřní chod této organizace pak vychází především z Organizačního řádu a organizační
struktury jako jeho součásti. Podle ní je Městský klub rozdělen do 2 oddělení:
a. Oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, propagace)
b. Provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, technika, aj.)
Pro svou činnost Městský klub využívá sály v budovách a objektech města, které současně
spravuje:
• Koncertní sál - budova MK
• Klubovny, učebny, zkušebny - budova MK
• Výstavní síň - budova MK
• Velký sál - budova Záložny
• Malý sál - budova Záložny
• prostory TIC - budova Záložny

Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám
k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům,
souborům a skupinám zájmové činnosti.
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3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2020
a. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
22. ledna 2020
Marc Camoletti: DRAHOUŠKU,

TOUŽÍM PO TOBĚ…
Francouzská komedie z pera slavného autora
Marca Camolettiho. Známý advokát a jeho žena
zubní lékařka jsou v rozvodovém řízení. Problém
je v tom, že jeho kancelář i její ordinace se
nacházejí v jejich společném bytě, který žádný
z obou manželů nechce přenechat tomu druhému.
Přestože mezi oběma stále přetrvává láska,
rozhodne se každý z nich žít nový život, aby ještě
více zatopil tomu druhému…
Hrají: Charlotte Doubravová, Kateřina Peřinová,
Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Přemysl Pálek

7. dubna 2020 – přeloženo na 2. 11., 20. 12. 2020 a 25. 3. 2021
John Fiske: TITANIC
Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách.
Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce
nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších
témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi
světa. Gigantická slavná loď, známé události jejího
zániku, událost století, velký příběh, stovky a stovky
osudů, ledovec, šťastné i nešťastné konce – to všechno
nám v této komedii zahrají jen dva herci. Budete
svědky detailní rekonstrukce osudu Titaniku
a zároveň nových překvapivých odhalení, která snad
trochu poopraví známou legendu. Na tomto výletu
nebudete jen pasivním publikem, a jak to všechno
přežijete, je jen na vás. Koneckonců, každý má svůj Titanik!
V této komedii dvojice herců – jakési duo spekulantů začíná přemýšlet nad osudem Titaniku
a rozebírat jeho příběh. Z dialogů se postupně stává divadelní rekonstrukce, herci na sebe berou
podoby jednotlivých aktérů událostí. Jsou kapitánem, cestujícími, lodí, ledovcem… Hrají,
zpívají, tancují, to vše doplněné o reálné informace a vizualizace. Postupně se ve své hře
dostávají od konkrétních okolností potopení lodi k širšímu společenskému kontextu,
a tím i k pointě své hry a příběhu. Titanik je v jejich podání najednou znovu přítomný, avšak
už jako širší a současné téma.
Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek
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12. května 2020 - přeloženo na 23. 10. 2020 a 27. 1. 2021
Ray Cooney: RODINA

JE ZÁKLAD STÁTU

NÁHRADA ZA AFRICKOU KRÁLOVNU!
Komedie,

zamotává.

ve

které

jde

o

život!

V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva dny před
Štědrým dnem doktor David Mortimore (Miroslav Etzler)
připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu
může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu. Potřebuje
k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává.
Chvíle soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný
provoz nemocnice, příprava vánočního představení a taky
nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane (Sabina
Laurinová) a jejího ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý
lékař prosí o pomoc přítele Huberta (Petr Motloch), ale tato
prosba situaci jenom komplikuje a příchodem manželky
Rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších postav se ještě více
Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.

Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Sabina Laurinová, Richard Trsťan,
Miloš Kopečný, Martina Hudečková, Mirka Procházková, Jakub Slach, Zdeněk Košata,
Vojtěch Záveský, Zdeněk Piškula, Mirek Sabadin
Mimo divadelní předplatné jsme opět pozvali Divadlo Járy Cimrmana, což je záruka
pro zcela vyprodané hlediště. Tentokrát přijeli s představením:

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
úterý 3. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 150 Kč, na místě +50 Kč
divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana

Divadelní předplatné
V divadelní sezoně 2019/2020 si abonentku zakoupilo 191 osob. 2016/2017 i 2017/2018
si abonentku zakoupilo 184 osob, v divadelní sezoně 2018/2019 186 osob.
Bohužel jsme kvůli epidemii museli představení neustále přesouvat. Odehráli jsme
pouze lednové představení „Drahoušku, toužím po tobě“ a ještě těsně před lockdownem
březnové představení Divadla Járy Cimrmana, které bylo opět beznadějně vyprodané.
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b. KONCERTY 2020
DRUHÁ TVÁŘ – EVA URBANOVÁ & BAROCK
pondělí 20. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 550/590 Kč,
na místě příplatek +50 Kč
operní diva zpívala rockové hity (Queen, Nightwish, Nazareth, Scorpions, A. Bocelli a další)
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – SWING NYLONOVÉHO
VĚKU
úterý 11. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 450 a 480 Kč, na místě +50 Kč
v koncertní show předvedli Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejlepší a nejžhavější
swingové fláky z éry bigbandového swingu poválečných let
4TET – přeloženo na 3. 6., 9. 11. 2020, 13. 1. a 11. 5. 2021
úterý 17. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč
již téměř 16 let udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony
a nápady JIŘÍ KORN, JIŘÍ ŠKORPÍK, DUŠAN KOLLÁR A DAVID ULIČNÍK
DOGA - Best of Rock ride tour 2020 – zrušeno bez náhrady termínu
pátek 24. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč
koncert hard-rockové kapely DOGA, vedené ikonickým frontmanem Izzim, show plná
největších hitů historie, vylepšená velká scéna, efekty, sníh, lasery a aktuální singlový
hit „Zas ty a já“
DUO ARAMIS – zrušeno bez náhrady termínu
úterý 28. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
koncert dua Vítězslava Murky a Romana Rýdela, známých ze ŠLÁGR TV
PALORA 20 - ROCKOVÉ ORATORIUM EVERSMILING LIBERTY
sobota 19. 9., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
koncert k 20. výročí založení PS Palora, za účasti hostů, rockové oratorium Eversmiling
Liberty Jense Johansena a Erlinga Kullberga a části barokního oratoria G. F. Händela Judas
Maccabeus
DUO KAMELIE
středa 30. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč
koncert Hany Buštíkové a Dany Vlkové ke dni seniorů
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OLYMPIC – přeloženo na 24. 11. 2020 a 28. 4. 2021
čtvrtek 8. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 590 Kč, na místě +50 Kč
koncert legendární rockové skupiny
FRANCOUZSKÝ VEČER S IVOU KEVEŠOVOU STÁNCOVOU
A LA BOUJEAU – zrušeno (proběhl náhradní program v TIC)
středa 14. 10., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod.
večer s šansony s ochutnávkou francouzské kuchyně
SZIDI TOBIAS & BAND – přeloženo na 18. 1. 2021 a září 2021
pondělí 19. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč
koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky
VÁNOČNÍ KONCERT SPS KANTIKA – zrušeno bez náhrady termínu
neděle 6. 12., kostel sv. Marka v Litovli, v 15 hod., předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč
SPS Kantika Litovel a SPS Jaroslav z Bzence
DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA – přeloženo na 30. 11. 2021
pondělí 7. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč
vánoční koncert
ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A JEHO HOSTŮ – zrušeno bez náhrady
termínu
neděle 13. 12., kostel sv. Marka, 15.30 hod., předprodej: děti do15 let 60 Kč, dospělí 80 Kč,
na místě 130 Kč
účinkující: PS Senzakord, Hudební soubor ZUŠ Litovel pod vedením Petry Machkové
Čadové, sbor řídí: Hana Kaštanová

KONCERTY VE SPOLUPRÁCI
POLOLETNÍ KONCERT
středa 29. 1., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod.
pořadatel: ZUŠ Litovel
MÁJOVÝ KONCERT DPS MLÁDÍ A BEJAMÍNEK - zrušeno
úterý 26. 5., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod.
pořadatel: ZŠ Vítězná
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ - zrušeno
úterý 16. 6., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod.
pořadatel: ZUŠ Litovel
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SHRNUTÍ
Letos jsme opět naplánovali spoustu žánrově pestrých koncertů. Z těch, co se
mohly uskutečnit, bych vyzdvihla úžasný koncert Evy Urbanové, kterou známe
především jako operní zpěvačku. Tentokrát však přijela s rockovým projektem a svým
školeným hlasem zazpívala největší hity kapel Queen, Nightwish, Nazareth, Scorpions,
A. Bocelli a další.
Žánrově úplně jiný, nicméně vyprodaný, byl swingový koncert Ondřeje Havelky,
doprovázený nejen melodiemi poválečných let, ale také humorným doprovodným slovem
Ondřeje, jeho dětí i členů kapely Melody Makers.
Vyprodaný březnový koncert 4TET už musel být kvůli epidemiologickým
opatřením několikrát přeložen.
Světlem naděje po částečném rozvolnění epidemiologických opatření byl zářijový
výroční koncert PS Palora (20let) v kostele sv. Marka. Utvrdil nás v tom, že lidem kultura
chybí. Dle tehdejšího nařízení, musel mít každý návštěvník vlastní místo k sezení
a roušku, přesto byl koncert do posledního místa vyprodán. Velice zajímavý projekt, kdy
sbormistryně Marcela Barvířová propojila Rockové oratorium Eversmiling liberty
s barokním oratoriem G.F. Handella, byl opravdu výpravný. Současní i bývalí členové
byli rozděleni na černou rockovou sekci a okostýmovanou barokní část. Na jedné scéně
jsme vedle sebe mohli vidět rockovou kapelu (ve složení kytara, basová kytara, klávesy,
bicí) a komorní smyčcový kvartet za doprovodu cemballa, který hrál barokní část.
Sbor s hudebníky zaplnil celý prostor kostela před oltářem. Ohlasy byly výborné.
Posledním koncertem před opětovným úplným zákazem bylo vystoupení
KAMELIÍ. Tento koncert byl uspořádán na přání místních seniorů u příležitosti Dne
seniorů, který každoročně připadá na 1. října. Všichni návštěvníci museli mít roušky.
Nicméně Velký sál Záložny byl téměř vyprodán.

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2020 na koncerty
Příspěvek na koncert Dua Kamelie - Město Litovel uhradilo 10 000 Kč na tento koncert
pořádaný 30. 9. 2020 ke Dni seniorů, díky kterému členové Senior klubu Litovel měli
vstupné pouze 100 Kč.
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c.

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY

leden:
Slavic Trio
Barbora Trnčíková – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Petr Sedlák – fagot
úterý 7.1.2020 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
únor:
Matyáš Novák
klavír
úterý 18. 2. 2020 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
březen: – přeloženo na 22. 9. 2020
Markéta Janoušková a Duo du Rêve housle, flétna a klavír
úterý 24. 3. 2020 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
duben: – přeloženo na 12. 10. 2020 a 26. 4. 2021
Eliška Weissová, Ladislava Vondráčková
mezzosoprán s klavírním doprovodem
pondělí 6. 4. 2020 v 18:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč
květen: – přeloženo na 5. 11. 2020 a 9. 3. 2021
Pavel Bořkovec Quartet
Alexey Aslamas – 1. housle, Ondřej Hás – 2. housle, Matěj Kroupa - viola, Štěpán Drtina
– violoncello
pátek 22. 5. 2020 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč

V sezoně 2019/2020 si abonentku zakoupilo 24 osob, v sezoně 2018/2019 to bylo
30 předplatitelů.
Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci
s Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou. Tyto koncerty vážné
hudby mají vysokou úroveň a našly si své diváky. Aby nebyly prodělečné, snažíme se
získat mimorozpočtové příspěvky. Každým rokem také žádáme o podporu Nadaci
Českého hudebního fondu, Nadaci Bohuslava Martinů a další.
Také tento cyklus komorních koncertů překazil COVID-19. Řada koncertů, včetně
těch oblíbených v netradičních prostorách jako jsou Mladečské jeskyně nebo varna
Pivovaru Litovel, musela být přeložena.
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Letos měla být Litovel městem celorepublikového víkendového „Setkání KPH“. Tako
velká akce se měla konat od 22. do 24. května. Obnášela spoustu příprav programového
zajištění, ale také i vyřizování kolem ubytování významných hostů včetně jejich
občerstvení stálo spoustu energie. Bohužel vše muselo být o rok přeloženo.

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2020 na koncerty KPH
dle sponzorů
Nadace Český hudební fond poskytla 11 000 Kč na koncertní sezonu 2019/2020
a 18 000 Kč na sezonu 2021, které budou využity na koncerty v roce 2021.
Nadace Bohuslava Martinů nám poskytla 2 000 Kč na koncert Markéty Janouškové
a Dua du Rêve 22. 9. 2020 (původní termín 24. 3. 2020).
Na Celostátní setkání KPH, které se mělo uskutečnit 22.-24. 5. 2020 byla Českým
hudebním fondem poskytnuta částka 45 000 Kč, ta bude využita na Celostátní setkání
KPH, které se uskuteční v náhradním termínu 21.-23. 5. 2021.

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 13 000 Kč v r. 2020 a 63 000 Kč
na rok 2021.
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d. VÝSTAVY
VE VÝSTAVNÍ SÍNI BUDOVY MK LITOVEL

leden: HANA PASTRNKOVÁ
výstava obrazů
vernisáž: středa 8. 1. 2020 v 17 hod., zpřístupněno do 30. 1.
únor: OLOMOUCKÁ VÝTVARNÁ SKUPINA PICTORIS
prodejní výstava obrazů
vernisáž: středa 5. 2. 2020 v 17 hod., zpřístupněno do 28. 2.
březen: MIKOLOW
výstava obrazů
vernisáž: středa 4. 3. 2020 v 17 hod., zpřístupněno do 27. 3.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - zrušeno
ve spolupráci s DDM Litovel
výstava byla zpřístupněna od 6. 4. do 12. 4. 2020, Po-Pá 8-17 hod., So 9-13 hod.
květen: ANNA SMRČKOVÁ - zrušeno
výstav obrazů
vernisáž: středa 6. 5. 2020 v 17 hod., zpřístupněno do 28. 5.
červen: SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL
výstava fotografií
výstava byla zpřístupněna od 1. 6. do 21. 8. 2020
září: EDUARD ULLMANN
výstava fotografií
vernisáž: středa 2. 9. 2020 v 17 hod., zpřístupněno do 23. 10.
listopad: IRENA WIEDERMANNOVÁ - zrušeno
výstava porcelánu a broušeného skla
vernisáž: středa 4. 11. 2020 v 17 hod., zpřístupněno do 27. 11.
prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK
výstava byla zpřístupněna od 2. do 15. 12. 2020 (Výstavní síň MK)
Po-Pá 9-17 hod., So, Ne 10-15 hod.
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V PROSTORÁCH TIC
a výstavy členů Fotoklubu Litovel a Studia Atelier mimo Litovel
Vzhledem k tomu, že má Městský klub k dispozici výstavní síň a také prostory v TIC,
snažíme se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a k jejich zhlédnutí přilákat
nejen místní, ale také turisty. Ve výstavní síni preferujeme díla uměleckého charakteru,
jako jsou obrazy, fotografie, sochy, keramika či mozaiky, v prostorách TIC potom
zajímavé exponáty jiného charakteru.
Letos jsme museli kvůli opatřením proti COVID-19 a dle nařízení vlády zcela zrušit
3 výstavy.
V prostorách TIC jsme v roce 2020 uspořádali celkem 5 výstav. Zájem médií (noviny,
rozhlas) vyvolala výstava historických kol litovelského sběratele Karla Poláška.
V době zákazu jsme výstavu „Šťastný život v secesi“ zpřístupnili veřejnosti online.
Vše podrobněji v samostatné kapitole TIC.
Velmi dobře nás prezentují také členové našeho Fotoklubu Litovel a Studia Atelier,
jejich výstavy jsou prezentovány po celé republice. Podrobněji v kapitole 3k – „Zájmové
skupiny MK“.
Vystavovatelů je mnoho, jejich zájem obrovský, proto máme termíny výstav plně
obsazené i dva roky dopředu. Co se týče hudebního doprovodu na vernisážích, dáváme
často prostor místním nadějným umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. Patří jim velký dík.
Již několikátým rokem, kdy probíhá spolupráce s polským Mikolowem, bývá Litovel také
zastávkou putovní výstavy výtvarníků EU, kteří se zúčastnili letního výtvarného plenéru
v Polsku. Výstava má velmi vysokou úroveň a vernisáž probíhá tradičně za účasti delegací
z Mikolowa a Klimkovic.

15

Výroční zpráva 2020

e. POŘADY PRO DĚTI
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: MŠ a I. stupeň ZŠ

23. ledna 2020 v 10 hod. PRINCEZNA ZE MLEJNA

Muzikálová pohádka divadla Pegas Princezna ze
mlejna vznikla podle oblíbené filmové předlohy
Zdeňka Trošky. Její režie se ujala nejhranější
divadelní autorka Dana Bartůňková. Pohádka přináší
dětem poučení, že lásku nejde koupit ani
nejkrásnějšími dary světa, a že laskavé chování
jednoho člověka k druhému se vždy v dobrém
několikanásobně vrátí.
Délka představení je 60 minut.

17. února 2020 ve 14 hod. - pro mladší žáky Školních družin

MOTANI – BORNEO - OSTROV NOSATÝCH OPIC A SLONÍCH
TRPASLÍKŮ
Cestovatelé Kateřina a Miloš Motani se tentokrát
vydali napříč Malajským poloostrovem, jejich
hlavním cílem byl zelený ostrov Borneo. Přes hlavní
město Kuala Lumpur se vydali obdivovat malajskou
kulturu, malebnou přírodu a jídlo tak vzdálené tomu
našemu. I tentokrát navštívili spoustu míst, kam se
běžný člověk neodváží a z cesty přivezli zajímavé
příběhy, ale hlavně krásné záběry.
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12. března 2020 v 10 hod. OBUŠKU Z PYTLE VEN – přeloženo na 25. 3. 2021
Divadelní společnost Jule Jurištové uvádí
klasickou
pohádku
na
motivy
K. J. Erbena tentokrát v muzikálovém podání.
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po
bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit
všechny špatnosti je velká práce i pro
kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní
a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane
zázračný ubrousek a beránka snášejícího
zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená
dvojička hostinských, která ho nestydatě
okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený
výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací
je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let. Délka představení je 65 minut.

16. dubna 2020 v 10 hod. JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK - zrušeno
Divoké, veselé, melodické, tajemné, poučné, místy nespoutané i mezigalaktické, takové je
první autorské dílo Divadla Věž, jehož
podstatnou část tvoří písničky od skladatelů
Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala a textaře
Zdeňka Svěráka. Celý příběh se odehrává
v kouzelném televizním studiu, ve kterém se
"na obrazovce" vystřídá velká spousta
barvitých postav, z nichž každá má svůj
vlastní pořad. Uvidíte například mouchu Tse
Tse, detektiva Čmuchala, žabáka Freda,
broučka Potemníčka, robota Rudyho, Čili
Parpičáka nebo Pepíka Superbouchače. Scéna
je navíc doplněna poutavými obrázkovými
motivy, od brněnské výtvarnice Evy Peřinové,
která tak každému pořadu i postavě vdechla
nezaměnitelný styl.
Délka představení je 60 minut.
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5. října 2020 v 10 hod. LOTRANDO A ZUBEJDA
Po úspěšném představení Princezna ze
mlejna přišel Divadelní soubour Natalie
Venturové
s další
muzikálovou
pohádkou, tentokrát podle filmové
předlohy Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře. Muzikálová pohádka je určená
opět pro děti 3-12 let. Smyslem pohádky
je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější
než zlo a také cestu, jak být dobrým
a slušným člověkem. Délka představení
je 60 minut.

3. listopadu 2020 ve 14 hod. – představení pro školní družiny:
JAK SE ČERTI ŽENILI – přeloženo na 24. 11. 2021

Za devatero horami... devatero řekami, v jednom
malém království žije ten nejlínější princ jakého si
dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je
tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula Hamižná, která
celé království pomalu rozkrádala až se z něj stalo to
nejchudší království na celém světě. Pomoci mu může
už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za
prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa.
Princova teta Kordula ve své lakotě a hamižnosti touží
se stát královnou ať to stojí co to stojí a chce vládnout
světu, proto uzavře smlouvu s peklem. Ovšem nepočítá
s tím, že čistá lidská duše je velká vzácnost a láska že je
silnější než všechno zlo na světě...
Muzikálová pohádka v podání Metropolitního divadla
Praha. Délka představení 60 minut.
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18. listopadu 2020 ve 14 hod. – beseda pro školní družiny: TOULKY SVĚTEM –
přeloženo na 20. dubna 2021

Beseda se známým cestovatelem panem Václavem
Arnošem – povídání s fotoprojekcí
o tom
nejzajímavějším co viděl a zažil na cestách. Přizpůsobeno
pro
děti
školních
družin.

4. prosince 2020 v 10 hod. VÁNOČNÍ ČAS JŮ A HELE – přeloženo na 9. 12. 2021
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím
českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné
zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující
dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou
tyto svátky především rodinné, určitě si všichni
považujeme i očekávané hosty a proto se již na vás
osobně těší známé postavičky z televizní
obrazovky. Příjemné setkání pro vás připravila
loutkoherecká skupina Loudadlo, spolupracující
s Českou televizí na pořadu Studio kamarád.
Loutková revue je určena dětem od 3 do 10 let.
Zajímavostí těchto unikátních loutkových revue
jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní
velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale
i dospělé diváky. Komické dialogy se střídají
s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy
účastní. Aktivně jsou však do děje zapojeni všichni
diváci. Jednotlivá představení trvají cca 60 min. bez
přestávky a jako hosté v nich vystoupí i známí
kamarádi z televizní obrazovky, Jů a Hele.
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PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: II.stupeň ZŠ a SŠ
21. října 2020 v 10 hod. VĚDECKÁ SHOW MICHAELA

LONDESBOROUGHA – zrušeno
Michael Londesborough je vědec britského původu, který se
přistěhoval do Česka v roce 2002. Pracuje v Ústavu
anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži. Spolupracuje
na projektech s British Council v Praze, na popularizačních
projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního
technického muzea. Zaměřuje se na zpřístupňování vědy
široké veřejnosti. Ve svojí vědecké show poutavým způsobem
vysvětlí, že věda nemusí být ani zdaleka nudná, boří tradičně
vnímané hranice mezi přírodovědnými předměty a na
vědeckém příběhu ukazuje, že přírodu i život je nutné vnímat
v souvislostech.

POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 12. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč
karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem, fotokoutek, opičky
Fifi a Ola, taneční vystoupení TS Kaster
KINO: GRINCH
středa 15. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák
animovaná rodinná komedie, promítání pro školní družiny a veřejnost
MÁŠA A MEDVĚD
neděle 23. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 80 Kč, na místě 130 Kč, děti do
3 let zdarma
zábavný animační program pro děti, tanec, soutěže a workshopy, fotografování s Mášou
a Medvědem
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KINO: GRINCH
středa 26. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč
animovaná rodinná komedie, promítání pro MŠ a veřejnost
KINO: SNĚŽNÝ KLUK - zrušeno
středa 1. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč
animovaná rodinná komedie, promítání pro školní družiny a veřejnost
VODNÍK ČESÍLKO – přeloženo na 17. 4. 2021
neděle 25. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti
do 3 let zdarma
velká divadelní pohádka pro celou rodinu v podání herců Divadla Scéna Zlín

VE SPOLUPRÁCI
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL CK BAVI
7. 3., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: CK BAVI

SHRNUTÍ
Dětem se snažíme nabídnout jak pořady hudební, pohádkové, loutkové, tak i naučné
a výchovné. Oblíbenými se staly dětské muzikálové pohádky, víkendové dětské pořady
a také kinoprojekce.
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f. KURZY
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ
pátek 4. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod.
taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových
Z 11 lekcí se uskutečnilo 5, pokračovat se bude v roce 2021.
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ
čtvrtek 13. 2., Koncertní sál MK Litovel, 17:30 hod., kurzovné: 800 Kč (8 lekcí)
pro velký úspěch otevíráme opět kurz řeckých tanců pod vedením Miroslavy Stroupkové

CELOROČNĚ
ROZTLESKÁVAČKY
Skupinu
GOLDEN
BEES
tvořilo
15 dívek ve věku od 7-12 let. Skupina vystupovala
při různých akcí města Litovle a okolí. Kurz probíhá
celoročně (krom měsíců červenec a srpen). V první
polovině roku dívky nacvičovaly vždy v úterý, od
září 2020 potom vždy v pondělí v Koncertním sále
MK.
Roztleskávačky mají nácviky v prostorách
Městského klubu, který je také podporuje.
Účastní se tanečních soutěží a různých akcí i jiných
pořadatelů. Pravidelně vystupují na Městském plese,
Hanáckých Benátkách
a při Zahájení
turistické sezony na náměstí Př. Otakara.
Trenérkou je od listopadu 2019 Kateřina Müllerová.
SHRNUTÍ
V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především
taneční lekce, o které je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky probíhají ve Velkém
sále Záložny pod vedením instruktorů z taneční školy Coufalových z Olomouce. Letos se
kurz nestihl dokončit. Zbývající lekce budou nahrazeny hned, jakmile to situace dovolí,
v roce 2021.
Letos jsme pro velký zájem zařadili opět kurz řeckých tanců.
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g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ
POŘADY, KINA A OSTATNÍ AKCE
KINO: ROMÁN PRO POKROČILÉ
úterý 14. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč
filmová komedie s Markem Vašutem, Jitkou Čvančarovou, Miroslavem Etzlerem, Vandou
Hybnerovou, Berenikou Kohoutovou a dalšími
MOTANI: EXPEDICE BORNEO - Z KRVAVÉHO THAJSKA DO ZELENÉHO
PEKLA – pro veřejnost
pondělí 17. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předpr. 100 Kč, na místě 140 Kč
jedinečný deštný prales plný vzácných zvířat a rostlin, zajímavé kmeny, jedinečná
fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani
KINO: ŽENSKÁ NA VRCHOLU
středa 26. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč
romantická komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem a Markem Němcem
v hlavních rolích
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA –přeloženo na 29. 5. a 17. 9. 2020
pátek 20. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
III. ročník úspěšné módní show, přijďte, chcete-li být ŠIK a TRENDY, módní přehlídky
společenské a svatební módy, hand made, doplňky, kosmetika a brýle
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT - zrušeno
čtvrtek 26. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné
téma: „BÔDE TO O TÉM, CO BÉVÁ SKOVANY POD TŘEŠNIČKÓ ČÊ TŘEŠINKAMA
NA DORTĚ“
pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda
KINO: POSLEDNÍ ARISTOKRATKA - zrušeno
středa 1. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč
komedie Jiřího Vejdělka s Tatianou Dykovou, Hynkem Čermákem, Eliškou Balzerovou,
Pavlem Liškou a dalšími
„KYBERSVĚT NAŠICH DĚTÍ“ ANEB DĚTI V ZAJETÍ INTERNETU - zrušeno
pondělí 20. 4., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstup zdarma
jestli Vás zajímá, co děti dělají na internetu, když se nedíváte, a chcete zajistit jejich
bezpečnost, přednáší por. Mgr. Bc. Petr Piňos – preventista PČR
ve spolupráci s DDM Litovel a PČR
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PARTIČKA NA VZDUCHU – přesunuto na 26. 10. 2020, 20. 1. 2021 a 7. 4. 2021
pondělí 18. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 a 20 hod., vstupné 550 Kč
improvizační show, vystoupí: Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal
Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 24. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné
zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí tentokrát na téma:
„ČEHO MÊ SE EŠTĚ NEDOČKÁMÊ!“
host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda
HARMONIZACE IMUNITY – VLIV PSYCHIKY A ŽIVOTOSPRÁVY
úterý 13. 10., MK Litovel - klubovna č. 1, 18 hod., vstupné dobrovolné
beseda s MUDr. Hanou Váňovou - praktická lékařka se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu
a homeopatii, představení doplňků švýcarské firmy JUST
POSÍLENÍ PSYCHIKY A ZVLÁDÁNÍ STRESU – PRAKTICKÉ RADY – přesunuto
na 19. 1. 2021
úterý 10. 11., MK Litovel – klubovna č. 1, 18 hod., vstupné dobrovolné
beseda s MUDr. Hanou Váňovou – praktická lékařka se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu
a homeopatii, představení doplňků švýcarské firmy JUST
TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI – přesunuto na 7. 1. 2021 a 20. 4. 2021
středa 18. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč
pestrá mozaika povídání, fotografií a videí z cest po zemích bývalého SSSR - Arménie,
Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska, s cestovatelem Václavem Arnošem
23. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
pátek 27. 11., vestibul MK Litovel, 8–16 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
ONLINE SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 27. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16.45 hod.
online přenos na Facebookové stránky Město Litovel a Litovel 1252, malé houslové
koledování Mgr. Marcely Barvířové a Mgr. Aleny Tiché, zdravice vedení města
v 17 hod. ROZSVÍCENÍ STROMU
17.15 hod. rozsviťme Litovel a zapalme si prskavky z oken
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - zrušeno
pátek 27. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup
vystupují: děti z místních mateřských a základních škol, PS PALORA, PS SENZAKORD,
JEŽÍŠKOVA POŠTA, VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ
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XIV. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ s ONDŘEJEM RUMLEM - zrušeno
sobota 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15:30 hod., volný vstup
ONDŘEJ RUML, dramatický kroužek ZŠ Jungmannova, tradiční soutěž nejlepších masek
pro děti a dospělé, Andělské hry a soutěže, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, zapisování
hříchů, 16 – 18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.)
ANDĚLSKÉ VÁNOCE - zrušeno
čtvrtek 10. 12., náměstí Př. Otakara, v 16 hod., vstup volný
vánoční program pro celou rodinu, ochutnávka tradičních pochoutek, Dětská Vánoční pošta,
16 – 18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.)

OSTATATNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ VE SPOLUPRÁCI
PŘEDNÁŠKA DAMARIS WENDTOVÁ
10. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3., Klubovna č. 1
pořadatel: paní Damaris Wendtová
MEDITACE
11. 1., 1. 2., 22. 2., 14. 3., 16. 5., 6. 6., 5. 9., 26. 9., Klubovna č. 1
pořadatel: paní Jiřina Marková
VÝKUP STAROŽITNÝCH A SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
5. 2., 4. 6., Klubovna č. 1
pořadatel: pan Marcel Puška
OSLAVA NAROZENIN
22. 2., Malý sál Záložny
pořadatel: pan Jiří Vybíral
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
7. 3., Koncertní sál MK
pořadatel: Český rybářský svaz
PŘEDNÁŠKA AGENTURY BEZPEČNÁ PRÁCE
26. 5., Klubovna č. 1
pořadatel: Agentura bezpečná práce
OTEVŘENÁ RADNICE
8. 6., Velký sál Záložny
pořadatel: Město Litovel
SVATBA
20. 6., Velký sál Záložny
pořadatel: Hana Richterová
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PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
10. 9., Velký sál Záložny
pořadatel: Město Litovel
VALNÁ HROMADA TJ TATRAN
16. 9., Koncertní sál MK
pořadatel: TJ Tatran Litovel
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
16. 9., Klubovna č. 1
pořadatel: František Král
PŘEDNÁŠKA
17. 9., Klubovna č. 1
pořadatel: ZEPTER International
ŠKOLENÍ VOLEBNÍ KOMISE VYBRANÝCH OKRSKŮ
24. 9., Velký sál Záložny
pořadatel: Město Litovel
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ČR
2. 10., 3. 10., Výstavní síň MK
pořadatel: Město Litovel
SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ ZŠ JUNGMANNOVA
6. 10., Klubovna č. 1
pořadatel: Monika Pospíšilová
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
9. 10., 10. 10., Výstavní síň MK
pořadatel: Město Litovel

ZRUŠENÉ OSTATNÍ AKCE VE SPOLUPRÁCI
PŘEDNÁŠKA DAMARIS WENDTOVÁ zrušeno
12. 3., 19. 3., 26. 3., 9. 4., 16. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., Klubovna č. 1
pořadatel: paní Damaris Wendtová
ŠKOLENÍ KIMBERLY-CLARK zrušeno
17. 3., Koncertní sál MK
pořadatel: KIMBERLY-CLARK, s. r. o.
KŘTINY přesunuto na rok 2021
21. 3., Malý sál Záložny
pořadatel: Kateřina Sedlářová
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DEN UČITELŮ zrušeno
27. 3., Malý sál Záložny
pořadatel: ZŠ Vítězná Litovel
ZÁBAVA zrušeno
28. 3., Velký sál Záložny
pořadatel: pan Grossmann
VÍTÁNÍ JARA zrušeno
4. 4., Koncertní sál MK
pořadatel: Seniorklub Litovel
SCHŮZE PIVOVARU LITOVEL zrušeno
3. 4., Velký sál Záložny
pořadatel: Pivovar Litovel
MEDITACE přesunuto na rok 2021
25. 4., 17. 10., 28. 11., 19. 12., Klubovna č. 1
pořadatel: paní Jiřina Marková
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ zrušeno
20. 5., Koncertní sál MK
pořadatel: pan Jan Vávra
ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY zrušeno
22. 6., Velký sál Záložny, uskutečnilo se ve dvoře ZŠ
pořadatel: ZŠ Jungmannova Litovel
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU zrušeno
1. 9., Koncertní sál MK
pořadatel: SOŠ Litovel
ZÁBAVA zrušeno
17. 10., Velký sál Záložny
pořadatel: Motors rock
SCHŮZE zrušeno
3. 11., Velký sál Záložny
pořadatel: OSBD Olomouc
ZÁBAVA zrušeno
16. 11., Velký sál Záložny
pořadatel: pan Grossmann
VÁNOČNÍ VEČÍREK zrušeno
21. 11., Malý sál Záložny
pořadatel: EKT CZ k. s. Víska
SETKÁNÍ SENIORKLUBU S VEDENÍM MĚSTA zrušeno
26. 11., Koncertní sál MK
pořadatel: Seniorklub Litovel
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MATURITNÍ PLES GJO zrušeno
11. 12, Velký a Malý sál Záložny
pořadatel: RS při GJO Litovel
VÁNOČNÍ VEČÍREK zrušeno
18. 12., Velký a Malý sál Záložny
pořadatel: KIMBERLY-CLARK s. r. o.
SILVESTR CK BAVI zrušeno
31. 12., Velký sál Záložny
pořadatel: CK BAVI

SHRNUTÍ

Uspořádali jsme několik zajímavých besed a zábavných pořadů. Stihli jsme také
promítnout dvě filmové komedie se stolovým uspořádáním jako „kinokavárny“.
Bohužel od března to již nebylo možné.
Úspěch měla módní přehlídka, která sice byla dvakrát přeložena, s čímž samozřejmě
bylo spojených několik organizačních problémů, ale nakonec proběhla v září.
Všichni návštěvníci museli být v rouškách.
V předvánoční dobu tradičně chystáme několik velkých akcí na náměstí.
Ty, i když jim předcházela náročná příprava, musely být kvůli nepříznivé situaci zrušeny.
Kvůli epidemiologické situaci se i tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“ na náměstí
odehrálo bez návštěvníků a pouze online. Proslov vedení města zpestřil houslový
minikoncert 2 profesorek litovelského gymnázia.
Oblíbenou Ježíškovu poštu jsme dětem nachystali přímo pod vánočním stromem
blízko betlému, který letos vyrobili zaměstnanci DDM Litovel.
Tradiční prodej vánočních hvězd na podporu onkologicky nemocných dětí proběhl
ve vestibulu MK za přísných hygienických podmínek.
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h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE
MĚSTSKÝ PLES
pátek 17. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
program:
- hrála skupina GALAXY
- polonéza ZŠ Jungmannova
- TK Caramba Litovel
- vystoupení taneční skupiny Latifah (led show s křídly a kankán)
občerstvení a tombola
I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU - přesunuto
sobota 10. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč
ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU - přesunuto
sobota 14. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstup.: 120 Kč, bez místenky
60 Kč

VE SPOLUPRÁCI:
SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Jungmannova
24. 1., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova
PLES HÁZENKÁŘŮ
25. 1., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: TJ TATRAN Litovel
PLES FOTBALISTŮ
1. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: TJ TATRAN Litovel
XXXIV. HANÁCKÉ BÁL
8. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: Hanácká mozeka a Folklorní soubor Hanačka
SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Vítězná
14. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při ZŠ Vítězná
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SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel
29. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při GJO Litovel
XXVII. PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY CK BAVI
7. 3., Velký a Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: CK BAVI
Městský ples opět zahájil plesovou sezonu v Litovli. Kapela GALAXY měla velký
úspěch. Zaujaly také tanečnice Latifah v krásných motýlích kostýmech s LED osvětlením.
Plesovou sezonu ukončil PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY. Nikdo ještě netušil,
že na dlouhou dobu.
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i.

HANÁCKÉ BENÁTKY 2020
sobota 13. června zrušeno
program přesunut na 12. června 2021
celodenní celoměstská akce

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ

12.30-13.30 hod. MARTA JANDOVÁ S KAPELOU
14.30-16 hod. ARGEMA
16.30-17.30 hod. READY KIRKEN
18.30-20.00 hod. HUDBA PRAHA
20.30-21.30 hod. MONKEY BUSSINES
22:00 – OHŇOSTROJ U RYBNÍKA
VEDLEJŠÍ SCÉNA V PARKU MÍRU A U MUZEA
Dětský a dobový program, soutěže, stánky, trhy

Vstupné:
děti od 11 let a dospělí
v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč,
děti do 10 let a ZTP/P 50 Kč i na místě,
děti do 5 let ZDARMA

Předprodej:
V SÍTI TICKETSTREAM a v TIC Litovel,
nám. Př. Otakara 762, Litovel
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j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO
HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA
RESTAURACE AMAZONKA, VŽDY V 19 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
FOLKOVÉ POMORAVÍ – zrušeno
VINNÝ STŘIK
pátek 10. 7., rockový večer
EAGLE EYE – TARJA TRIBUTE
pátek 17. 7., večer s písničkami Tarji Turunen
KELT GRASS BAND
pátek 24. 7., keltsko-irský večer
STŘEMKOŠ
pátek 31. 7., večer s blues a chansonem
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LETNÍ KINO
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NÁMĚSTÍ PŘ. OTAKARA V LITOVLI,
ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
HODINÁŘŮV UČEŇ
pondělí 13. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné
pohádka v režii Jitky Rudolfové
hrají: Viktor Preiss, Michal Balcar, Dana Droppová, Éva Bandor, Jana Plodková, Jaroslav
Plesl, Václav Neužil ml., Miroslav Krobot a další
AFRIKOU NA PIONÝRU
úterý 14. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné
dokumentární road movie v režii Marka Slobodníka
hrají: Marek Slobodník, Martin Kochaník, Marek Duranský, Milan Hurár, Ondrej Hurár
a další
NA STŘEŠE
středa 15. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné
komediální drama v režii Jiřího Mádla
hrají: Alois Švehlík, Duy Anh, mary Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David Švehlík,
Radek Zima, Miroslav Táborský a další
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
čtvrtek 16. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné
komedie v režii Jiřího Vejdělka
hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch
Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula a další

V létě jsme opět mohli po nechtěné přestávce připravit tradiční venkovní koncerty,
kde necháváme prostor k prezentaci místním kapelám. Také dle plánu přijel
i Kinematograf bratří Čadíků. Zdálo se, že vše opět „pojede v normálních kolejích“.
Návštěvníků bylo dostatek. Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro
návštěvníky zdarma nebo se vstupným dobrovolným. Dobrovolné vstupné, které
Kinematograf vybral, bylo opět použito na dobročinné účely. Tato akce má tedy význam
i charitativní.
Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé České
a Slovenské republice. Jeho historie sahá až do roku 1992, kdy si bratři Čadíkové koupili
první maringotku a vyrazili na svou první pouť. Během let postupně Kinematograf
rozšiřoval své aktivity, zapojoval se do mnoha projektů a získal podporu mnoha
významných osobností českého filmu a stal se součástí mnoha festivalů a kulturních
událostí.
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k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU
SPS KANTIKA
2020 - Roční zpráva - smíšený pěvecký sbor MK Litovel - KANTIKA
1) Zřizovatel: Městský klub Litovel
Adresa:
E-mail:
Web:
Telefon:
IČ:
č..účtu.:

nám. Přemysla Otakara 753, Litovel 784 01
klub@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz
585 341 622
585 341 622
585 341 633
602 740 826
00 849 341
35-7816970247/0100

2) K žádným zásadním změnám, kromě epidemie COVID 19, za rok 2020 nedošlo.
Rámec základního repertoáru zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu
rozšíření o nově nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které vznikly, nebo
byly upraveny v 20 století a nově už i několik skladeb naprosto současných - ze století 21.
3) Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 36
řádných členů, z toho 28 žen a 8 mužů. Jedná se o velmi výrazný nárůst počtu členů oproti
předchozím letům. Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena Blektová. Předsedou sboru,
který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, je Ing. Zdeněk Zavadil.
Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se přestěhovali za prací do
jiných měst. Sbor je třeba neustále doplňovat novými zpěváky. V roce 2020 se nám podařilo
krátkodobě zvýšit počet zpěváků a zpěvaček až na 36 osob. Nicméně díky proticovidovým
opatřením nebylo možné provést zapracování a zacvičení všech nových zpěváků.
Stále proto pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas a vyvíjíme aktivity, aby se
i v následujícím roce tato situace zlepšila. Ženské hlasy – soprán a alt se jeví jako naprosto
dostačující.
4) Výsledky roku 2020 jsou rozporuplné.
Celkem bylo předvedeno:
1 koncert
- Tříkrálový koncert Měrotín
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Je nutno podotknout, že Sbor Kantika se připravoval na náročnou sezonu a připravoval
i 2 vystoupení pro partnerské sbory. V jednání bylo účinkování na 5 koncertech, než přišla nová
protiepidemiologická opatření, která celý sbor beze zbytku respektoval a svoji činnost
prakticky úplně zastavil. Zrušeny byly nejen koncerty s účastí publika, ale i samotné zkoušky
sboru, což nás velice mrzí, protože sbor má nyní již prakticky celoroční výpadek v nácviku.
Otázkou je, co udělá s pracně a slibně rozšířenými řadami sboru tato nucená přestávka a kolik
zpěváků a zpěvaček se sejde k nové aktivní sezoně.
5) Kantika do roku 2021 plánuje minimálně 2 vystoupení, ale tyto nejsou nyní ještě ani ve fázi
předjednání, protože koncerty, které byly předjednány už v roce 2020 nemají z důvodu
proticovidových opatření žádné pevné a závazné termíny – ale pouze orientační.
Rádi bychom pozvali i jiný pěvecký sbor, který v minulosti s našim sborem úzce spolupracoval
– např. Bzenec, nebo i Nechanice. Velmi se nám osvědčila spolupráce s dalšími sbory na
větších hudebních projektech – zejména s gymnaziálním sborem Palora a její sbormistryní –
Mgr. Marcelou Barvířovou.
Mrzí nás, že stále není možnost vystoupení v partnerském městě – Mikolow a z polské strany
není stále žádná odezva, stejně tak nemáme žádné signály o možnosti vystoupení na Slovensku
- v Revúci - partnerském městě Litovle. Tato spolupráce byla v minulosti nezávazně přislíbena,
ale dosud nedošlo k žádné realizaci.
Je třeba zdůraznit, velmi dobrou spolupráci sboru s MK Litovel, kterou všichni členové sboru
velice oceňují, včetně přístupu všech pracovníků MK Litovel.
Sbor si pro rok 2021 klade za cíl udržet a nadále posilovat členskou základnu v hlasech – Bas
a Tenor. Ostatní hlasy se jeví jako zcela
naplněné a není nyní potřeba jejich
dalšího posilování.
Dále
je
třeba
po
ukončení
protiepidemiologických opatření zahájit
nácvik nových skladeb tak, aby bylo
možné opět zahájit i veřejné vystupování
sboru.
Zpracoval dne 11.1.2021
Zdeněk Zavadil
Předseda SPS Kantika
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FOTOKLUB LITOVEL

Zpráva o činnosti fotoklubu při MK Litovel za rok 2020
Tak jako každý rok se členové fotoklubu měli dle plánu scházet 2x měsíčně na svých
schůzkách, které jsou zaměřeny nejen na ukázky fotografické tvorby jednotlivých členů,
ale aktuálně i na probíhající dění ve světě fotografie a samozřejmě i na plánované fotografické
a kulturní akce v celé republice. Na některých akcích se náš klub měl aktivně podílet.
Vzhledem k pandemii a vládním nařízením byla spousta akcí odkládána a většinou zrušena.
Klubovna nám zároveň slouží jako ateliér, pro ztvárňování výtvarných představ a zkoušení
různých metod v ateliérové tvorbě, ale i ke zkoušení a pronikání do tajů starých metod
vyvolávání fotografií, filmů a skleněných desek používané v začátcích vzniku fotografie.
Členové v menších skupinkách dle epidemiologické situace pořádali během roku fotovycházky.
Klub je zapojen v celostátních „Mapových okruzích“. Při každé výstavě a fotografické akci je
kladen důraz na propagaci města Litovel.
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Výstavy:
J. Buxbaum:

"Sedmero požehnání" synagoga v Krnově
"Židé z Holešova a Umanu" (Ukrajina) - Synagoga Holešov
Společná výstava fotoklubu - MK Litovel

P. Čunderle:

Různé žánry fotografií - obecní zpravodaj v Pňovicích
"Fotografie" - Dům sociálních služeb Moravská Třebová
Společná výstava fotoklubu - MK Litovel

P. Dačický:

"Srí Lanka a Cuba - exotika obklopená oceány" - zámek Hranice
Společná výstava fotoklubu - výstavní síň MK Litovel

P. Dolinský:

Společná výstava fotoklubu - výstavní síň MK Litovel

J. Gottfried:

Výstava fotografií - Moravská Třebová
Společná výstava fotoklubu - MK Litovel
Společná výstava fotografií v DDM Olomouc

R. Opluštil:

Výstava fotografií v ateliéru Jaroslava Beneše (leden 2020)
"Tradiční vánoční Betlém" - výstava fotografií v ateliéru
řezbáře Jaroslava Beneše (prosinec 2020)
Podzimní výstava fotografií v KD v Lošticích
Společná výstava fotoklubu - MK Litovel

J. Petráš:

Stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích (průběžně
obměňovaná)
Společná výstava fotoklubu - MK Litovel

M. Pinkava:

Společná výstava fotoklubu - MK Litovel

Fotoklub:

Účast ve dvou "Mapových okruzích - Český ráj a Vysočina"
(Jde o vzájemné hodnocení fotografií fotoklubů s konečným
vyhlášením, které provádí pořádající fotoklub. V okruhu Český
ráj je 20 fotoklubů a v okruhu Vysočina 18 fotoklubů.)

Přednášky a komentované promítání :
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P. Dačický:

Glamour+akt - Brumov-Bylnice
Šumava - MKZ Jeseník
CUBA "ostrov svobody" - celorepublikové setkání fotografů
na Pancíři

R. Opluštil:

videomaping na náměstí v Lošticích a veřejná projekce
fotografií na budovu COOPu

Výroční zpráva 2020
Soutěže :
J. Buxbaum:
J. Gottfried:
R. Opluštil:
J. Petráš:

Slovak Press Foto - Bratislava
Účast v mezinárodní soutěži "Interfotoklub"
(ocenění IAAP Ribbon)
Mapový okruh "Vysočina" celkové 3. místo
(v soutěži je 18 fotoklubů)
Fotografická soutěž AMFO Svitavy

Ostatní činnost:
P. Dačický:

Zhotovení propagačního materiálu Fotoklubu Litovel
Vydání nástěnných kalendářů A3 - Šumava
Vytvoření Slideshow "Podzimní Šumava", "Ne černé Ostravsko"
"Desná - Jizerské hory"

J. Buxbaum:

Fotografie v knize "Sedmero požehnání" a pokřtění knihy
v Holešově
Fotografie v knihách o Michalu Prokopovi a Jiřině Bohdalové
Fotografování koncertů sourozenců Ulrichových a Michala
Prokopa
Akreditovaný fotograf divadla "Na Jizerce" Jana Hrušinského
Fotografování pandemie Coronaviru ve FN Olomouc na
krizových odděleních I. a II interny, urgentu a kardiochirurgii

R. Opluštil:

Celoroční dokumentace společenského dění v obcích Pavlov
a Loštice
Příspěvky do "Loštického zpravodaje"
Kalendáře 2021 pro malíře P.A. Taťouna - Hrady a zámky v ČR
Kalendáře 2021 pro partnerská města Šumperk - Nysa

J. Petráš:

Fotodokumentace včetně tisků fotografií pro "Kruh přátel
hudby" v Pňovicích
Reportáže ze záplav v Pňovicích, z rybářských závodů
a z různých kulturních dění v Pňovicích

M. Pinkava :

Vydání nástěnného kalendáře Litovle 2021

Zpracoval : Ing. Pavel Dačický – předseda fotoklubu Litovel

Děkujeme Městskému úřadu v Litovli za vstřícnost a podporu naší činnosti.
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STUDIO ATELIER
STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují
ve výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice. Vedoucím je farář Církve
československé husitské, pan Vlastimír Haltof.

KINEMAKLUB – kabelová televize
Díky aktivním členům může veřejnost shlédnout záznamy nejen z našich kulturních akcí.
Nejaktivnějšími členy, s kterými Městský klub Litovel často spolupracuje, jsou pan Jaromír
Hlavinka st. a pan Jaromír Hlavinka ml. Novým spolupracujícím členem se stal náš technik
Marek Gottlieb.

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“
Kolektiv spolupracovníků "Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" vede a organizuje
"atašé" Ing. Zdeněk Braný. V trvalém spojení s vybranými členy: Mgr. Miloslava Flášarová,
Petr Linduška, Jaromír Hlavinka, sestavují svá vystoupení pro veřejnost.
Kolektiv sestavuje pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše doplněno
o hudební vystoupení místní krojované Hanácké mozeke.
Programy navštěvují zájemci i z okolních vesnic a v závěru pořadu probíhá zavedená
tzv. odpovědna, kdy na předložené dotazy, připomínky či rady a přání obecenstva, odpovídají
účinkující.
Kolektiv "Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" je zvláštností v oboru amatérské
veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu a osobní
zainteresovanost pro věc.
Za zmínku určitě stojí i to, že rovnou 2 z členů – Jaromír Hlavinka st.
a pan Petr Linduška vydali knihy v hanáckém nářečí.

Podporujeme:
HANAČKA – folklórní soubor
HANAČKA – dětský folklórní soubor
SENIORKLUB
SENZAKORD z. s. – smíšený pěvecký sbor
COKOLIV – kapela
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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).

l. SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2020
Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty:
ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích výstav)
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL (spolupráce na vánoční a velikonoční výstavě,
vystoupení tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách, Zahájení turistické sezony aj.)
SOŠ LITOVEL (občerstvení, cukrářské dekorace na vánoční a velikonoční výstavě)
JÍDELNA STUDENTŮ LITOVEL (občerstvení)
ZŠ LITOVEL JUNGMANNOVA, ZŠ VÍTĚZNÁ, GJO LITOVEL, MATEŘSKÉ ŠKOLY
(aktivní účast na akcích pořádaných MK, vystoupení při Hanáckých Benátkách a vánočním
náměstí)
SENIORKLUB (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy)
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST LITOVEL (koncerty v kostele a kapli)
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ (koncerty v kostele, pomoc při výstavách)
MUZEUM (spolupráce s TIC, výměna suvenýrů)
CHARITA LITOVEL
KNIHOVNA
SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ (zpřístupnění Domu přírody na Šargouně)
FCC LITOVEL s.r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS
MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE ZÁBAVA OLOMOUC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.
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m. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LITOVEL

Výroční zpráva TIC 2020
Základní údaje
Provozní doba:
Pondělí – pátek: 9 – 17 hod.
Sobota: 9 – 15 hod.
Neděle: 9 – 13 hod. (červen, září)
Hlavní letní sezóna: 20. červen – 6. září otevřeno denně po – ne od 9 – 17 hod.
Kontakty:
Telefon: +420 585 150 221, +420 721 269 146
WWW (oficiální): www.tic.litovel.eu
E-mail (oficiální): tic@litovel.eu
Kontaktní osoba: Kateřina Gelová
Adresa:
Turistické informační centrum
náměstí Přemysla Otakara 762
Litovel, 784 01
GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E
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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 (Brazzale Moravia
Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, dřevěné šperky
Miloslava Tomance, keramika Miluše Hrachovinové, …)
Prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek
Prodej knih a publikací od regionálních autorů, prodej knih na dobírku
Prodej Litovelských novin
Nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior, 5+2,
Metro, OL4You) zájemcům zdarma
Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí
Prodej vstupenek sítě Ticketstream, ARKS Plus s.r.o. a Moravské divadlo Olomouc
Zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o trasách pro pěší a cyklisty
• Prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo sezónu dle určených
časů, mimo určené časy po předchozí domluvě
• Procházka po městě Litovel s průvodcem - po předchozí domluvě (i v anglické
a německé verzi)
• Dům soukenického cechu – knihovna - prohlídka s průvodcem po předchozí
domluvě
• Kaple sv. Jiří - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po
předchozí domluvě
• Muzeum harmonik - informace o otevírací době, prohlídka s průvodcem
(majitelem sbírky) po předchozí domluvě
• Muzeum - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po
předchozí domluvě
Poskytování informací o:
• turistických cílech v Litovli a blízkém okolí
• možnostech ubytování v Litovli a okolí
• místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách v Litovli
• cyklotrasách
• půjčovně lodí a koloběžek
• Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti
Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny
Předprodej dlouhodobých jízdenek IDSOK společnosti Arriva Morava a.s.
Kopírovací, skenovací a laminovací služby
Půjčovna disků pro DiskGolfPark Smetanovy sady Litovel – Novinka!
Veřejný internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč)
Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu
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•
•

Úschovna kol a zavazadel
Prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola

NOVINKY V ROCE 2020
•
•
•

Tvorba letáků – tvorba měsíčních a ročních přehledů akcí konajících se v Litovli
a okolí
Půjčovna disků pro DiskGolfPark Smetanovy sady Litovel
Nové suvenýry – retro známky a odznaky, turistická mýdla

Rok 2020 A Covid-19
Rok 2020 byl zásadně ovlivněn koronavirovou pandemií a následnými opatřeními, která byla
vydána vládou České republiky. Došlo k určitým změnám, ať už v omezení provozu Infocentra
v termínech od 13. 3. do 10. 5. a od 22. 10. do 23. 11. nebo např. v úpravách termínů některých
výstav. Vzhledem k tomu, že vládní opatření neumožňovala po celou dobu zpřístupnění
některých výstav veřejnosti, které již byly v interiérech naistalovány, byla zaměstnanci MK
a TIC Litovel vytvořena online výstava Šťastný život v secesi, která byla pro všechny zájemce
ke zhlédnutí na webových stránkách či na youtube kanále pod odkazem:
https://www.youtube.com/watch?v=rR7CfragpPA.
Došlo bohužel také ke zrušení některých již připravených tradičních akcí, jakými jsou
např. Zahájení turistické sezóny nebo Den informačních center.

Členství v ATIC

TIC je od 31.5.2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky
(A.T. I.C. ČR). Byla mu přidělena kategorie B. Z důvodu vládních opatření byla v roce 2020
zrušena obě tradiční členská fóra, která se letos měla konat v Olomouci a v Trutnově a poprvé
tak hlasování proběhlo elektronicky.
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Účast TIC na veletrzích

16. – 19. 1. 2020 – REGIONTOUR BRNO

3. MÍSTO V ANKETĚ
- OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU
TIC Litovel získalo 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční
anketě Oblíbené informační centrum roku 2020. Soutěž
vyhlašuje A.T.I.C. ČR. ve spolupráci se společností Kam po
Česku. Hlasování probíhalo na webových stránkách
www.kampocesku.cz v období od 21. června do 31. srpna 2020
a hlas bylo možné poslat jednomu z více než 450 certifikovaných
informačních center.

Certifikát Cyklisté vítáni
TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou společnosti
Nadace Partnerství – „Cyklisté vítáni“. Informační centrum
nabízí možnost bezplatné zastřešené úschovy kol, úschovnu
zavazadel, poskytuje základní nářadí pro jednoduché opravy kol,
nabízí aktuality a informace o službách pro cyklisty včetně
cyklotras a tipů na výlety. Úschovna kol je k dispozici během
pracovní doby informačního centra, 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

PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIER
A BETLÉMY PAVLA ČUNDERLEHO
5. 12. 2019 – 17. 1. 2020, prostory TIC Litovel
PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-15 hod.
vstupné dobrovolné
Prodejní výstava regionálních výtvarníků a výstava
betlémů sběratele z Pňovic.

KOLO – DESET STUPŇŮ
K DOKONALOSTI
25. 1. – 20. 3. 2020, prostory TIC Litovel
PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-15 hod.
vstupné dobrovolné
Výstava historických kol pana Karla Poláška
z Litovle
prodloužena
do
27.
5.
2020.
Výstava zaměřená na více jak 200 let vývoje světové
cyklistiky, zajímavosti z litovelského a českého dění
kolem kol.

SEVA
8. 6. – 8. 9. 2020, prostory TIC Litovel
PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-15 hod., NE 9-13 hod.,
červenec-srpen: PO–NE 9-17 hod.
vstupné dobrovolné
Výstava jedné z nejoblíbenějších českých stavebnic
SEVA.
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ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI
12. 9. – 14. 11., prostory TIC
PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-15 hod.
vstupné dobrovolné
Výstava módy, šperků a dalších věcí vztahujících se ke
každodennímu životu v období secese v prvních letech
20. století prodloužena do 10. 12. 2020.
Odkaz na zpracovanou online výstavu:
https://www.youtube.com/watch?v=rR7CfragpPA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MÍST EVROPSKÉ
UNIE
15. 12. 2020 – 13. 1. 2021, prostory TIC
PO–PÁ 8-17 hod., SO 9-13 hod.
vstupné dobrovolné
Výstava fotografií míst Evropské unie v rámci letní
fotosoutěže MEIS Litovel.

SPOLUPRÁCE S TIC

TIC Litovel se zapojilo do projektu olomouckého centra
Amélie – Sbíráme zvonečky pro Amelii, který probíhal
od 1. října do 23. listopadu, jehož výtěžek byl použit na provoz
olomouckého centra Amélie, které poskytuje psychosociální
pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA 2020
2020
Čeští turisté
Zahraniční turisté
Výstava
Veřejný internet

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

1080

1180

461

0

340

868

13

9

2

0

1

6

247

183

86

0

32

184

32

28

13

0

7

29

1189

463

0

341

874

Celkem turistů čeští + zahraniční
1093
2020 ČERVENEC
Čeští turisté
1888
Zahraniční turisté
47
Výstava
428
Veřejný internet
32
Celkem turistů čeští + zahraniční
1935

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

CELKEM

2558

1636

476

107

521

11115

39

14

0

0

0

131

437

149

74

0

34

1854

48

23

6

0

0

218

2597

1650

476

107

521

11246

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE 2020
Dospělé
vstupy

Částka

Dětské
vstupy

Částka
-

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

47

0
7
9
0
0
52
254
345
68
3
0
6
744

- Kč
280 Kč
360 Kč
- Kč
- Kč
2 080 Kč
10 160 Kč
13 800 Kč
2 720 Kč
120 Kč
- Kč
240 Kč
29 760 Kč

0
9
26
0
0
42
205
212
113
71
0
3
681

Celkem
-

Kč
Kč
180 Kč
460 Kč
520 Kč
880 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
840 Kč
2 920 Kč
4 100 Kč 14 260 Kč
4 240 Kč 18 040 Kč
2 260 Kč
4 980 Kč
1 420 Kč
1 540 Kč
- Kč
- Kč
60 Kč
300 Kč
13 620 Kč 43 380 Kč
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Celkem neplatících: 583 (EHD, ZTP, ZTP/P, ORC, děti do 5 let)
Celkem věž v roce 2020 navštívilo 2008 osob. Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné
výši 43 380 Kč odvedeno Městu Litovel a není zahrnuto v příjmech TIC.
Město Litovel uhradilo mzdy průvodců radniční věže ze svého rozpočtu.

ČINNOST MEIS LITOVEL V RÁMCI INFORMAČNÍ SÍTĚ
EUROPE DIRECT V OLOMOUCKÉM KRAJI

TIC Litovel získalo od Statutárního města Olomouc 22 000 Kč na činnost Městského
evropského informačního centra Litovel v roce 2020. V rámci tohoto programu se uskutečnila
Letní fotosoutěž míst Evropské unie a následně výstava fotografií, dále také prázdninové hrátky
tematicky zaměřené na Evropskou unii (osmisměrky, puzzle) o drobné věcné ceny
a 14. 10. 2020 Francouzský den. Během Francouzského dne se návštěvníci dozvěděli více
o této zemi, vyluštili si kvíz a odnesli si drobný dárkový balíček. Celková atmosféra byla
zpříjemněna reprodukovanou francouzskou hudbou.

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM
KRAJI V ROCE 2020
Na provoz TIC Litovel finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 30 000 Kč.
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SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA PROHLÍDEK A VÝLETŮ TIC

1. PĚŠÍ VÝLET NA ZKAMENĚLÝ ZÁMEK

Neděle 6. září 2020,
kombinovaný výlet
autobusem spojený
s pěší vycházkou
Javoříčským krasem
od Bouzova
po Vojtěchov.
8 km nenáročná
procházka s návštěvou
Expozice Javoříčko
a promítáním
dokumentárního filmu
o tragické události
v roce 1945.

2. PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM
středa 15., 22. a 29. 7., 5. a 12. 8., začátek ve 13.30 hod. před TIC
ZDARMA – 90 min. prohlídka městem, při které jsou k vidění nejvýznamnější památky
města Litovel.

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

4. CYKLOVÝLETY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
neděle 12. a 26. 7., 9. a 23. 8., odjezd od TIC ve 14 hod.
ZDARMA – cyklovýlety s průvodcem Miroslavem Pinkavou, nenáročné trasy
v rozmezí 20 – 30 km.
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Speciální letní prohlídky a výlety finančně podpořil Olomoucký kraj v rámci dotačního
programu Podpora zkvalitnění služeb TIC v Olomouckém kraji v roce 2020
- projekt „Zkvalitnění služeb TIC Litovel 2020“.
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2020

a. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ
Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních, společenských,
komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které Městský klub zajišťoval buď jako
spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.
Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových činností.
Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v roce 2020 z důvodu protiepidemiologických
opatření nižší než obvykle.

b. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE
Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové
Folklórní soubor Hanačka
Prodejna MOZAIKA – Petr Hájíček
Prodejna Rakola – Radek Kohoutek
Kapela Cokoliv – Robert Anderle
Senzakord, z. s. (do června 2020)
DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013) prevence kriminality
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc od června 2019
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5. PERSONÁLNÍ OBLAST
a. ZAMĚSTNANCI MK
Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků + ředitelka, což je značný radikální
pokles z patnácti osob, které pracovaly v Městském klubu po jeho zřízení.
Ředitelka
1 asistentka
1 propagační pracovnice
1 provozní a organizační pracovnice
1 technik – údržbář
1 technik – osvětlovač a zvukař
1 uklízečka a provozářka
1 ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky
1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek studenti zajišťující
provoz o víkendech a o dovolené

Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti:
- zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny
- poskytování kompletního kulturního servisu občanům
- vyřizování grantů, dotací a sponzoringu
- výroba plakátů a propagačních materiálů
- propagace činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných: na plakátovacích plochách,
v reklamních skříních, na webových stránkách, formou e-mailových zasílání a formou
reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes, Olomoucký deník, Litovelské noviny,
Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Akce
zábava Olomouc, INFO Olomouc, facebook a v kulturních rubrikách dalších periodik).
Materiály se rozváží i do okolních obcí, podnikových, školských a jiných zařízení
- součinnost s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.
- ediční činnost
- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám
- organizování kurzů
- součinnost s dalšími kulturními subjekty města a regionu
- zajištění komplexního provozu, údržby a úklidu budov a místností ve správě MK
- zajišťování krátkodobých pronájmů sálů
- technické zajištění pořádaných akcí
- uzavírání objednávek, smluv
- zajišťování ubytování a stravování pro účinkující
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- 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, prodej jízdenek IDSOK aj.
Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou kumulované
funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového pracovníka, který
je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale vykonává ředitelka MK.
Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o provedení
práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby, nutné ke
kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí.
V rámci dodržování bezpečnosti práce proběhly revize a školení dle plánu.
Za stávající období nebyl hlášen žádný pracovní úraz.

6. HOSPODAŘENÍ
Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku 2020, podrobný přehled
čerpání rozpočtu za rok 2020 a plánovaný rozpočet na rok 2021.
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 plánovaný rozpočet
plníme i přes to, že se ceny kulturních pořadů, energií a provozní náklady neustále zvyšují
a přitom náš rozpočet zůstává již několik let téměř stejný a že je těžko předem odhadnutelná
návštěvnost našich akcí.
I přes těžký rok, v kterém nám epidemie komplikovala život, a přes úsporná opatření
Města Litovel, kdy nám byl rozpočet pokrácen, se nám také letos podařilo přidělený
rozpočet dodržet.
Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2020, který celkově činil
zisk po zdanění plus 17 773,38 Kč (viz rozpočet 2020).
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a. GRANTY
Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 se nemohly v červnu konat Hanácké
Benátky, proto nám ani Olomoucký kraj v roce 2020 grant na tuto akci neposkytl.

b. NADACE
Nadace Český hudební fond poskytla MK na koncerty KPH v roce 2020 11 000 Kč
Nadace Bohuslava Martinů poskytla MK na koncert Markéty Janoškové a Dua du Réve
2 000 Kč
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:
13 000 Kč

c. DOTACE
Příspěvek Olomouckého kraje Zkvalitnění služeb TIC: Litovel
30 000 Kč
Příspěvek Statutárního města Olomouc na činnost MEIS Litovel
22 000 Kč
(letní soutěž MEIS v TIC, fotosoutěž místa v Evropské unii s výstavou fotografií
a Francouzský den v TIC 14.10.2020)
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:
52 000 Kč

d. HLAVNÍ SPONZOŘI
Z důvodu přísných protiepidemiologických opatření došlo ke zrušení Hanáckých Benátek
v červnu 2020 a přesunutí plánovaného programu na rok 2021. Neuskutečnil se ani jeden
z koncertů v Mladečských jeskyních podporovaný Ing. Ladislavem Vitoulem - Vápenkou
Vitoul, ani koncert ve varně Pivovaru Litovel, všechny tyto koncerty jsou přesunuty na rok
2021. Proto jsme v roce 2020 nezískali žádné prostředky z dohod o reklamě.
Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů:
0 Kč
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Městský klub děkuje všem, kteří finančně přispěli na akce pořádané Městským
klubem nebo poskytli dary do tomboly.
PŘEHLED SPONZORŮ MK 2020
MĚSTSKÝ PLES:
Apartmány Pekin
A. W. spol. s. r. o. Loštice
Auto-moto Čáp Litovel
Brazzale Moravia a. s. Tři Dvory
Café restaurant Záložna Litovel Pavel Crha
DAVCOM Litovel
Drogerie TETA Litovel
Dům květin PINIE Litovel – Ing. Petr Dolinský
DUNAJ bramborárna Červenka
ELEKTRO – Látal Červenka
ETA – Elektroservis Zatloukal Litovel
EUROPASTA SE, divize Litovel Adriana
EUROOPTIK s. r. o. Litovel
Fa BENEŠ – Jana Benešová, Unčovice
Fotoateliér – Kamila Ambrozová Litovel
GECOM Litovel
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA Litovel
HOPAX s. r. o. Červenka
Hutní materiál – Jiří Vaněk – Litovel
Ing. Karel Zmund Litovel
Jaroslav Skála – Autoškola Skála Litovel
Kimberly-Clark s. r. o. Litovel
Klenotnictví EVA Litovel
Komerční banka a. s. pobočka Litovel
Květinářství U Alberta Litovel
Květinka Sen Pavlína Studená Litovel
LEJKR – KOBERCE – LINA Litovel
Lékárna – MUDr. Andrea Dostálová Litovel
Lékárna BENU Litovel
Lékárna U Alberta Litovel
Libros – Železářství a domácí potřeby Litovel
Maková panenka
Masáže a turbo solárium Petr Gottfried Litovel
Město Litovel

Motorsport – Josef Hlavinka
Mozaika Petr Hájíček Litovel
Němeček Tomáš
Obuv Katka Litovel
Oděvy Pospíšilová Penková Litovel
Optika Ullmann s. r. o. Litovel
Petr Linduška – Knihkupectví Atlas Litovel
PIVOVAR Litovel a. s.
PK Color – Pavel Kadlčík Litovel
PM Studio – Ing. Pavel Macháček Litovel
Pro-sport Litovel
RaKoLa – Radek Kohoutek Litovel
Rašnerová Soňa
Restaurace Amazonka Litovel
Restaurace U Marka Litovel
Růžová Darka Litovel
Řeznictví Jan Vavrda Litovel
Shoets s. r. o. Litovel - PEON
Soukromí dárci
Starosta Města Litovel Viktor Kohout
STIHL – VoVo Voříšek Litovel
Střední odborná škola Litovel
Studio Refresh Olomouc
Svatopluk Müller Litovel
Šárka – textil a galanterie Litovel
Tak Ložiska s. r. o. Litovel
TAXI Kotek Litovel
Varmuža Tomáš
Věra Smičková – Regenerace a výživa
VESETA spol. s. r. o. Litovel
Viktor Kohout – Agentura BAVI
Vinotéka Déčko – Ing. Ladislav Dusík
Vodohosp. společnost Čerlinka s. r. o.
Webové prezentace Michal Vybíral

Městská teplárenská společnost Litovel a. s.

Ovoce – zelenina Homolákovi Litovel

MIX fashion Silvie Molnárová Litovel
Mobilní telefony Balák Litovel

Zlatnictví Lenka Litovel
Železářství Petr Novák Litovel

VŠEM SPONZORŮM MOC DĚKUJEME!
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7. REKONSTRUKCE A INOVACE
V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů Městského klubu:
- opravy tiskárny v TIC a na MK
- pravidelná údržba, revize a opravy výtahu u Velkého sálu Záložny
- oprava podlahy u vchodu do obchodu Mozaika
- stropní podhledy v horní herecké šatně s výměnou osvětlení
- oprava sborových stupínků
- další drobné opravy

Nákup dlouhodobého drobného majetku
- automatický dávkovač dezinfekce do TIC - proticovidové opatření
- plastové zástěny na pult do TIC - proticovidové opatření
- výměna průtokového ohřívače vody v okénku Velkého sálu Záložny
- kamera pro kontrolu prostor
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:
- výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny
- rekonstrukce WC v přízemí budovy MK
- opravou dvorního traktu včetně výměny oken a výměny dveří (hlavně u Fotoklubu)
- vymalováním Malého sálu Záložny (až po rekonstrukci elektrorozvodů)
- výmalbou zbytku kluboven
- inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny
Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky a zároveň
přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu.
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9. ZÁVĚR
V roce 2020 Městský klub Litovel uspořádal 84 akcí, kterých se zúčastnilo
cca 7 500 návštěvníků.
Dále se kolektiv Městského klubu podílel částečnou organizací, technickým dozorem,
úklidem a jinou přípravou na 43 akcích a pronájmech jiných pořadatelů.
Kvůli protiepidemickým opatřením, musela být bohužel spousta akcí zrušena nebo
přeložena. Přeloženo na rok 2021 bylo 25 akcí, úplně zrušeno 54 akcí.
Uskutečnit se podařilo: 2 divadelní představení, 5 koncertů (+ 1 koncert Kantiky), 2
koncerty KPH, 11 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC (+ 12 výstav členů Fotoklubu mimo
výstavní síň MK a 4 přednášky s komentovaným promítáním), 9 pořadů pro děti, kurz
společenského tance (pro mládež), 1 kurz řeckých tanců, 1 kurz roztleskávaček, 4 koncerty
v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 8 plesů, zábav
a tanečních večerů a 9 zábavných pořadů a ostatních akcí. Turistické informační centrum
uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční věž tyto akce: 4 cyklovýlety Litovelským
Pomoravím, 5 prohlídkových okruhů městem, pěší výlet a Francouzský den.

V tomto roce v naší organizaci proběhla kontrola:
- Všeobecné zdravotní pojišťovny týkající se plnění povinností v nemocenském
pojištění, plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Vše v pořádku.
- kontrola byla kvůli epidemii provedena na základě elektronicky zaslaných dokladů
26. 3. 2020

Na závěr bych na tomto místě chtěla poděkovat našemu zřizovateli, kterým je Město
Litovel. Děkuji také všem zaměstnancům, kteří tento rok zvládli a vzájemně se podporovali.
Náš kolektiv je připravený. Jakmile to bude možné, jsme tu pro Vás.
Věřte, že se na Vás těšíme.

Bc. Hana Neumanová, ředitelka
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