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1. ÚVODNÍ SLOVO 

Hlavním cílem výroční zprávy, kterou předkládám, je zhodnocení hlavní i vedlejší 

činnosti příspěvkové organizace Městský klub Litovel. Informuje také o personálním 

obsazení, inovacích a zhodnocení budov a hlavně o ekonomickém výsledku. 

Rok 2015 byl 23. ročníkem zřízení této organizace. A byl to rok velmi úspěšný. Podařilo 

se nám zařadit takové komerční i nekomerční programy, které přilákaly všechny věkové 

kategorie natolik, že se nám přidělený rozpočet podařilo dodržet. Kulturní oblast je 

samozřejmě nevyzpytatelná. Návštěvnost závisí na momentálním zájmu, počasí, přetrvávající 

finanční krizi obyvatel a jiných specifických aspektech. Nelze předem předvídat ani 

ekonomický výdělek z vedlejší činnosti a z pronájmů. Činnost Městského klubu je závislá na 

dotační politice. Proto velmi děkujeme svému zřizovateli, kterým je Město Litovel, za 

finanční podporu, dále Olomouckému kraji za přidělené granty a všem sponzorům, 

kteří nám finančně podpořili jednotlivé akce nebo přispěli dary do tomboly.  

Těší mě, že se nám diváci vrací a dokonce se nám daří oslovovat veřejnost i nad rámec 

našeho regionu. Zvýšený zájem médií o naše kulturní akce vede k propagaci našeho města, 

což hodnotíme kladně i z toho důvodu, že zaštiťujeme také nové turistické informační 

centrum. Na tomto poli se nám zatím také daří. Aby prostory TIC lákaly nejen turisty, ale také 

místní, přesunuli jsme do nich veškerý prodej vstupenek, neustále rozšiřujeme služby, prodej 

suvenýrů a snažíme se nalákat také na speciální turistické okruhy, prohlídky a také na 

zajímavé výstavy (vše v samostatné kapitole o TIC).  

Velké poděkování za časově a organizačně náročnou práci patří všem zaměstnancům 

Městského klubu a TIC, včetně externích spolupracovníků. Děkuji také všem 

návštěvníkům našich akcí a turistům, protože jejich zájem je pro nás motivací a zároveň 

největší odměnou. 

   Za kolektiv Městského klubu Litovel ředitelka Bc. Hana Vogelová 

  



  
  

 

 

 
      2 

 
  

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 

Kontaktní údaje 

 

Název: Městský klub Litovel 

Právní forma: příspěvková organizace 

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

IČ: 00849341 

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

e-mail: klub@mklitovel.cz 

web: www.mklitovel.cz  

odpovědná osoba: Bc. Hana Vogelová, ředitelka 

 

Zřizovatel 

 

Název: Město Litovel 

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

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Potužák, starosta 

 

 

Městský klub Litovel  

 

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

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

               

 

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

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

jeho činnosti.  

 

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

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

připojených obcí.  

 

 

Předmětem hlavní činnosti je zejména: 

 

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

• podpora činnosti zájmových skupin 

• kurzovní činnost  

• spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcích 

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

• vydavatelská činnost 

• provozuje turistické informační centrum a poskytuje veřejnosti informační služby  

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

 

• poskytování reklamních služeb  

• zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností 

• poskytování pronájmů 

• hostinská činnost 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

spravuje:  

 

• Koncertní sál - budova MK  

• Klubovny, učebny, zkušebny - budova MK  

• Výstavní síň – budova MK 

• Velký sál - budova Záložny  

• Malý sál - budova Záložny 

• prostory TIC - budova Záložny  

  

 

             

 Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám 

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

souborům a skupinám zájmové činnosti. 

  



  
  

 

 

 
      4 

 
  

3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2015 

a. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Roman Vencl a Michaela Doleželová: KRÁLOVNY                                    

5. ledna 2015 

Po mimořádně úspěšné komedii Když se zhasne, přichází 

autorsko-režisérské duo Michaela Doleželová a Roman 

Vencl s hrou z českého prostředí, která vás překvapí, 

pobaví a možná i dojme. Lázeňský pokoj možná nevypadá 

jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři 

ženy, které se na něm sejdou, byly v nedávné době 

vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před 

nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy. Kromě 

tohoto faktu však nemají společného vůbec nic. Každá z nich patří k jiné generaci, každá má 

svůj příběh a každá se musí vyrovnat s odlišnou životní situací. A je to právě humor, který je 

drží nad vodou. Královny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí 

v zádech. Představení bylo doplněné o nádhernou hudbu zpěvačky Radůzy.  

Hrají: Vlasta Hartlová, Ivana Plíhalová, Vendula Fialová 

ŠVESTKA 
pondělí 9. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 150 Kč, na místě +50 Kč 

divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana 

 

 

Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE                                            

30. březen 2015 

V této hře použil W. Russell nový žánr: one woman show. Je to příběh, 

který osloví každou ženu středního věku, která si pozvolna uvědomuje, že jí 

život v dennodenním plahočení utíká pod rukama a že veškerým svým 

úsilím si vysloužila jen pozici domácího robota, kterého nikdo nebere příliš 

vážně. A přitom si uvědomuje, že vlastně není tak stará, aby její život 

skončil. Simona Stašová se společně s režisérem Zdeňkem Kaločem pustila 

do fyzicky i psychicky náročného monodramatu s velkým nasazením a 

podařilo se jim vytvořit působivý příběh plný proměn, který vás doslova 

přimrazí do sedadel.  

 

Hraje: Simona Stašová 
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Jean – Claude Islert: JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ                                 

27. dubna 2015          

Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 

peřinou. „Zamilovat se je vroucné přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“ 

Představení potvrzuje starou známou pravdu, že totiž čím je muž starší, tím mladší je jeho 

druhá žena. Tato komedie přináší příjemnou atmosféru a diváky jednoznačně pobaví. 

Jean-Claude Islert vystudoval filozofii, ale i dramatickou konzervatoř v Toulouse. Je autorem 

i hercem úspěšných komedií, které píše pro divadlo i televizi. 

(náhrada za představení A DO PYŽAM!)  

Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, Karolína Krejčová, David 

Punčochář 

 

 

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU      

úterý 6. října 2015 

Děj se odehrává na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických 

situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo.  

režie Ivan Vyskočil 

(náhrada za představení MAFIE A CITY)  

Hrají:  Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav, Veronika Arichteva (roz. Nová), Anna 

Kulovaná, Karel  Soukup, Jarmil Škvrna.  

 

Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA     

úterý 3. listopadu 2015 

Legrační i dojemný příběh lásky a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do 

styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je 

dvě generace, a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o 

riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují 

se i lidské vztahy a odhalují tajemství.  

 
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek 
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V sezoně 2014/2015 si abonentku zakoupilo 183 osob, v 10. divadelní sezoně 2015/2016 to 

bylo 189 abonentů. 

Diváci mohli v tomto roce vidět vynikající herecké výkony populárních osobností 

– Jiřího Langmajera, Adély Gondíkové, Simony Stašové, Ivany Plíhalové, Ernesto 

Čekana, Anny Kulované, Stanislava Zindulky, Matěje Hádka a také řady dalších. 

Největší ovace sklidilo představení „Shirley Valentine“ s excelentním výkonem 

Simony Stašové  a „Švestka“ – Divadla Járy Cimrmana. Obě představení byla úplně 

vyprodaná. Výjimečné bylo také představení „Královny“ v podání  Moravského divadla 

Olomouc. Aplaus ve stoje sklidili také herci Zindulka a Hádek po dojemném 

představení „Návštěvy u pana Greena. 

 

 

 

b. KONCERTY 2015 
 
 

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

Koncert litovelské rodačky a účastnice soutěže X Factor 2014. 
 

ŽALMAN & SPOL. 
středa 18. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: předpr. 150 Kč, na místě 200 Kč 

Koncert české folkové legendy s kapelou. 

 

MICHAL ZAPLETAL – KŘEST CD  „ČERNOBÍLEJ SVĚT“ 
pátek 13. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 

Křest loni vydaného debutového, sólového CD, vlastní tvorba i písně oblíbených interpretů. 

 

CHANTAL POULLAIN 
pátek 10. 4., Koncertní sál MK, od 19 hod., vstupné: v před. 150 Kč, na místě 200 Kč 

Vlastní písně Chantal a tradiční francouzské šansony, za doprovodu kapely pod vedením 

Štěpána Markoviče – saxofon, Ondřej Kabrna – klavír a Vít Švec – kontrabas. 

 

VZPOMÍNKOVÁ PIANOTHÉKA RICHARDA POGODY 
pondělí 11. 5., Koncertní sál MK, od 19 hod., vstupné: v před. 80 Kč, na místě 100 Kč  

Pořad s klavíristou Richardem Pogodou a saxofonistou Miroslavem Švihálkem, tvorba W+V 

přiblížena zábavným způsobem, blues, šansony, něžné waltzy a hudba Jaroslava Ježka. 
 

 

KREYSON A REFLEXY 
pátek 15. 5., Velký sál Záložny, od 20 hod., vstupné: v před. 230 Kč, na místě 280 Kč 

Pop-rocková formace REFLEXY, jako předkapela hardrockové skupině KREYSON, kterou 

založil v roce 1989 Láďa Křížek, nejnovější písničky kapel, ale i jejich nestárnoucí hity. 
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ZUZANA STIRSKÁ A FINE GOSPEL TIME 
čtvrtek 21. 5., kostel sv. Marka,  od 19:00  hod,. vstupné v před. 100 Kč, na místě 150 Kč 

Repertoár ZUZANY STIRSKÉ A FINE GOSPEL TIME sice vychází z klasického gospelu, je 

však „zesvětštěn“ tak, aby zaujal širokou veřejnost, gospely a spirituály, ale i blues, jazz, rock 

and roll, country, muzikálové melodie, písničky ze Semaforu i lidovky, vše v nových 

úpravách i v tradičním provedení. 

SENZAKORD – THE LATIN JAZZ MASS – 2 koncerty 
neděle 21. 6., Koncertní sál MK, 17:30 a 19:00 hod., vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 

110 Kč 

Koncert pěveckého sboru Senzakord za doprovodu hudebníků: PIANO - MAREK FISCHER, 

ELECTRIC BASS - MAREK LEŽDÍK, DRUMS - VIKTOR KORDULJAK, KEYBOARD - 

VOJTĚCH JURÁŠ, DIRIGENT: HANA KAŠTANOVÁ.     autor: MARTIN VŐLLINGER 

 

MICHAL HORÁČEK – NA CESTĚ 2015 
středa 16. 9. Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod., 

vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 270 Kč 

Čtyři vynikající interprety, jako jsou František Segrado, Lenka Nová, Ondřej Ruml a také 

Horáčkova dcera Ruth, doprovodila česká muzikantská. Kromě písní oslovil Michal Horáček 

posluchače i svými úvahami a vzpomínkami na třicet let spolupráce s Petrem Hapkou, 

Jaroslavem Svobodou a Michaelem Kocábem. 

DUO JAMAHA 
sobota 26. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 

Kč 

Populární rodinné duo TV Šlágr hrálo nejen lidové písničky, ale také české a slovenské hity. 

FRAGILE – koncert v Mladečských jeskyních 
čtvrtek 1. 10. Mladečské jeskyně u Litovle, 18.00 hod., vstupné v předprodeji 200 Kč, na 

místě 250 Kč 

Jedinečný koncert slovenské vokální skupiny FRAGILE v krásném prostředí Mladečských 

jeskyň. Vokální skupinu Fragile tvoří známé osobnosti z televizních obrazovek a divadel. 

Vystupovali také s Richardem Műllerem.  

DALIBOR JANDA a PROTOTYP 
úterý 13. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 200/250 Kč, na místě 250/300 Kč 

Koncert české popové legendy. Slyšeli jsme jeho nejznámější hity jako Hurikán, Kde jsi?, 

Padá hvězda, Vchází bez vyzvání, Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaskadér, Oheň, voda, 

vítr. Vystoupila i jeho dcera Jiřina Anna Jandová. 
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PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI sv. JIŘÍ 
úterý 27. 10., Kaple sv. Jiří Litovel, 18.00 hod., vstupné dobrovolné 

Koncert žáků ZUŠ Litovel k výročí republiky a udělování ocenění "Osobnost Litovle".  

Pro své zásluhy o rozvoj a rozkvět města bylo letos oceněno šest osobností.  

Ing. Helena Najmanová je dlouholetá vedoucí Kruhu přátel hudby Litovel, která dokázala do 

našeho města přivést hudebníky nejzvučnějších jmen a po léta zajišťovat koncerty vážné 

hudby vysoké úrovně. 

Pan Karel Daševský je zakladatelem a doposud aktivním členem Tělovýchovné jednoty 

Vodní sporty Litovel. Jako mnohaletý trenér mládeže se podílí na nemalých úspěších, jichž 

litovelští vodáci dosahují nejen v rámci ČR, ale v celém světě. 

Ing. David Dostál vede úspěšně společnost Papcel, která vyrábí stroje a technologická 

zařízení pro papírenský průmysl a je významným zaměstnavatelem v našem městě. V oblasti 

místního sportu (zejm. házené), kultury i školství vystupuje Ing. Dostál jako mecenáš, díky 

jehož příspěvkům mohla být realizována řada akcí. 

Pan Miroslav Koutek je předsedou představenstva Pivovaru Litovel a jeho emeritním 

ředitelem. Jeho celoživotní práce pro pivovar přispěla k vybudování dobrého jména 

litovelského piva i úspěchům na mnoha soutěžích. Vedle toho inicioval vznik pivovarského 

muzea i minipivovaru. 

Pan Petr Linduška byl oceněn jednak za svou mnohostrannou činnost v divadelním odboru 

Sokola Litovel, kde působí coby režisér, herec i scénárista, jednak za pilnou propagaci 

hanáckého nářečí. Té se věnuje ať už svým působením v Hanácké ambasádě, nebo jako autor 

hanácky psaných knížek. 

Pan Jiří Sedláček je zakladatel muzea harmonik, které provozuje ve svém domě. Jeho sbírka 

obsahuje více než 230 nástrojů, které jsou díky jeho péči všechny funkční, a je největší ve 

střední Evropě. Atraktivní muzeum harmonik přispívá k rozvoji cestovního ruchu v našem 

městě. 

MICHAL HRŮZA  S KAPELOU HRŮZY  
sobota 7. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 200 Kč, na místě 250 Kč 
Koncert populárního českého zpěváka. Mezi jeho nejznámější písně patří Zakázané uvolnění, 

Budu ti vyprávět, Duše do vesmíru, Sbohem a šáteček, Bílá velryba a mnoho dalších. 

KONCERT BYL KVŮLI ZPĚVÁKOVĚ NEMOCI PŘESUNUT NA 23. DUBNA 2016 

 

PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ A HUBERTUS 
pondělí 30. 11.,  Koncertní sál MK, od 19 hod., vstupné: v před. 110 Kč, na místě 160 Kč 

Koncert jihočeské písničkářky s dcerou. Rodinná dvojice představila publiku deváté album, 

které mapuje více než třicetileté působení Pavlíny Jíšové na hudební scéně. Vystoupila s nimi 

kapela Hubertus. 

PETRA JANŮ A GOLEM 
úterý 1. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 250 Kč, na místě 300 Kč 

Vánoční koncert nestárnoucí stálice české pop music se skupinou Golem. 
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ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

neděle 13. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 15 hod., vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě 

130 Kč 

Účinkovala: PALOKANTIRAKA – PS PALORA, SPS KANTIKA a všichni, kdo se zapojili 

do projektu „Rybovka pro Litovel“.  

VÁNOČNÍ KONCERT SENZAKORDU   
neděle 20. 12., kostel sv. Marka v Litovli, od 17 hod., vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě 

130 Kč,       

Vystoupil pěvecký sbor SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové. 

 

VE SPOLUPRÁCI: 

 

 

ONDŘEJ HAVELKA a MELODY MAKERS 

neděle 8. 2., Velký sál Záložny  

pořadatel: Mamut agency 

 

KLAVÍRNÍ KONCERT 

pondělí 2. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ 

středa 4. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 
KONCERT MINIBANDU 

úterý 10. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA AKORDEONŮ A KEYBORDŮ 

úterý 24. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KRAJSKÉ KOLO – BICÍ NÁSTROJE 

středa 25. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

VESELÁ TROJKA 

středa 8. 4., Velký sál Záložny v Litovli, od 19 hod., vstupné: 200 Kč  

lidové písně v podání Miroslava Hrdličky (klávesy), Jaromíra Kozelky (akordeon) a Pavla 

Krška (heligonka) 

pořadatel: MAMUT AGENCY 
 

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 

středa 6. 5., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 
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ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 

středa 12. 5., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 
MÁJOVÝ KONCERT 

středa 25. 5., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZŠ Vítězná 

 
KONCERT MINIBANDU 

úterý 26. 5., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

úterý 9. 6., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ 

středa 24. 6., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

ABSOLVENTSKÝ RECITÁL HELENY ŽENOŽIČKOVÉ 

pátek 26. 6., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

PODZIMNÍ KONCERT  

úterý 24. 11., Koncertní sál MK  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

čtvrtek 3. 12., Malý sál Záložny  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

úterý 8. 12., Malý sál Záložny  

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT DPS MLÁDÍ 

středa 14. 12., Koncertní sál MK  

pořadatel: RS při ZŠ Vítězná 

 
 Dramaturgickým cílem bylo opět zařazení koncertů různých žánrů pro všechny 

generace.  

Největší ohlasy byly na krásný vzpomínkový koncert na Petra Hapku „Na cestě“ 

s mluveným slovem Michala Horáčka, vyprodaný koncert Dalibora Jandy a vánoční 

koncert Petry Janů.  

Milovníci folkového žánru si chválili koncert Žalmana nebo Pavlíny Jíšové, 

rockeři zase dvojkoncert kapel Reflexy a Kreyson.  

Senioři vyprodali Záložnu při koncertě Duo Jamaha s hity TV Šlágr. 
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 Velký zájem ze strany veřejnosti je také o koncerty pořádané v neobvyklých 

prostorách jako je kaple sv.Jiří, kostel sv. Marka, varna pivovaru nebo Mladečské 

jeskyně. 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2015 (dohody o reklamě):  

sponzor: Vápenka Vitoul, s.r.o.– 15 000 Kč na koncert Fragile v Mladečských jeskyních 

1.10.2015  

 

 

c. KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

 

leden:   

JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ 
violoncello a klavír 

úterý 27. ledna 2015 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

 

únor: 

DUO TERES 
Lucie Kopsová - housle, Tomáš Honěk - kytara 

úterý 10. 2. 2015 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

 

březen: 

DOLEŽALOVO KVARTETO 
Václav Dvořák a Ondřej Pustějovský – housle, Martin Stupka – viola, Jan Zvěřina – 

violoncello 

 „Inspirace folklórem“ – Bartók, Ligeti, Janáček 

úterý 17. 3.2015 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

 

duben: 

JANA SYCHROVSKÁ 
mezzosoprán za doprovodu Petra Hostinského – piano a Aleše Křivského - viola 

pondělí 20. 4. 2015 v 18:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč  

 

září: 

IVAN ŽENATÝ a SANDRA SHAPIRO – housle, klavír 

pondělí 21. 9. 2015 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
 

říjen: 

SEDLÁČKOVO KVARTETO 
Michal Sedláček – housle, Jan Maceček – housle, Vít Kubík – viola, Karel Chudý – 

violoncello 
Listina mladých umělců / uvedena soudobá skladba Jiřího Templa/ 

úterý 20. 10. 2015 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč 
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listopad: 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ a VILÉM VEVERKA – harfa, hoboj 

čtvrtek 12. 11. 2015 v 19:00 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč 
 

 

V sezoně 2014/2015 si abonentku zakoupilo 19 osob, v sezoně 2015/2016 to bylo 26 

předplatitelů. 

Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s 

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

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

získat mimorozpočtové příspěvky.  Každým rokem také žádáme o podporu Nadaci 

Českého hudebního fondu a další.  

Největší úspěch měl koncert houslového virtuosa Ivana Ženatého a také Kateřiny 

Englichové –  harfa v kombinaci s netradičním prostředí varny Pivovaru Litovel měla 

pro diváky své kouzlo. 

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2015  na koncerty KPH:  

sponzor Vápenka Vitoul, s.r.o. – 12 000,- Kč na koncert Jany Sychrovské v Mladečských 

jeskyních 20.4.2015 

Pivovar Litovel a.s. částkou 23 630,-  Kč podpořil koncert Kateřiny Englichové a Viléma 

Veverky, který se konal v divácky zajímavém prostředí varny Pivovaru 

Litovel 12. 11. 2015 k výročí založení Pivovaru Litovel. 

Nadace Český hudební fond poskytla 9 000,- Kč 

Nadace Bohuslava Martinů podpořila koncert 2 000,- Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 46 630,- Kč 

 

d. VÝSTAVY 

 

 
leden: HOW LONG CAN IT TAKE? 

výstava mladých výtvarníků KVV PdF UP Olomouc 

Vernisáž: 7. 1. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 1. 
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únor: DALIBOR SEDLÁK  

fotovýstava      

Vernisáž:2. 2. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 28. 2.  

březen: MIKOLOWSKÉ NÁLADY 

putovní výstava obrazů výtvarníků EU 

Vernisáž: 2. 3. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 28. 3. 

duben: PICTORIS + PAVEL DAČICKÝ „Umělecká pokušení“ 

výstava obrazů a fotografií 

Vernisáž: 30. 3. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 4. 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

ve spolupráci s DDM Litovel  

Výstava zpřístupněna od 30. 3. – 4. 4. 2015, Koncertní sál MK 

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

květen: MICHAELA PETŘEK LINHARTOVÁ „Poezie rozpolcenosti“ 

výstava fotografií 

Vernisáž: 30. 4. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 5. 

červen: PETR DOLINSKÝ „Střípky štěstí“ 

výstava fotografií 

Vernisáž: 8. 6. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 6. 

září: JIŘÍ TOMANEC „Od cibule k titanu“ 

výstava šperků 

Vernisáž: 2. 9. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 26. 9. 

říjen: JOHANKA FRANCESCO KUCHAŘÍKOVÁ „Letokruhy“ 

výstava fotografií 

Vernisáž: 7. 10. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 10. 

listopad: SAMUEL LANGER 

výstava obrazů 

Vernisáž: 4. 11. 2015 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 28. 11. 

prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK                                                   

Výstava zpřístupněna od 7. – 18. 12. 2015 (Výstavní síň)                   

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

 

VÝSTAVY POŘÁDAJÍCÍ TIC PŘI MK LITOVEL 
 

- V prostorách TIC jsme v roce 2015 uspořádali celkem 6 výstav. Podrobněji v samostatné 

kapitole TIC 
 



  
  

 

 

 
      14 

 
  

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. Již několikátým rokem, kdy 

probíhá spolupráce s polským Mikolowem, bývá Litovel také zastávkou putovní výstavy 

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

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

Klimkovic. 

       Vyzdvihla bych také výstavy členů našeho Fotoklubu Litovel: Pavla Dačického, 

Petra Dolinského, Johanky Francesco Kuchaříkové a Michaely Petřek Linhartové. 

Zajímavé fotografie zaujaly a bylo to také znát na vyšší návštěvnosti.   

Velký úspěch ,obzvlášť u žen, měla také prodejní výstava šperků Jiřího Tomance. 

V prostorách TIC měla největší návštěvnost výstava historických kočárků a „Hvězdy 

stříbrného plátna“. O nich v samostatné kapitole o TIC.  
   

 

e. POŘADY PRO DĚTI 

 
 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY 

NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
středa 4. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

divadelní pohádka, na motivy pohádky Pinokio, v podání Hravého Divadla 

- pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 

 

CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK 
úterý 24. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

pravidla slušného chování zpracovaná v krásných dětských písničkách Pavla Nováka 

pro MŠ a I. stupně ZŠ 

 

JAVOŘÍČKO, 70let od vypálení „moravských Lidic“ pro školy 
pátek 17. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 10:00 hod., vstupné: 20 Kč  

promítání dokumentárního filmu Javoříčko spojené s besedou s Mgr. Filipem Žáčkem -

předsedou Iniciativy pro podporu vypálených obcí  pro žáky ZŠ - II. stupně a SŠ 

 

MUZIKANTEM ZE DNE NA DEN ? 

středa 14.října 2015 v 10 00 hod, 
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MŠ, I. st. ZŠ 

Jedno české rčení sice praví: „Co Čech, to muzikant“, ale stát se muzikantem, to není jen tak 

ze dne na den. A jak dosáhnout toho, aby se z nás alespoň trošku muzikant stal, bylo hlavním 

tématem tohoto hudebního pořadu se skupinou MARBO. Zajímavou a zábavnou formou se 

děti dověděly, zda je pro muzikanta důležité znát hudební teorii, proč musí muzikant denně 

cvičit na hudební nástroj, co je to hudební paměť, k čemu slouží hudební názvosloví a něco o 

dalších muzikantských znalostech a dovednostech. Děti čekal koncert plný známých a 

oblíbených písniček, do kterého se aktivně zapojily. 

 

OSVOBOZENÉ DIVADLO A  DIVADLO SEMAFOR 

středa 14. října 2015 v 8.15 hod.  

II. st. ZŠ, SŠ 

 

Hudební pořad se skupinou MARBO přiblíží žákům tvorbu dvou legendárních divadel a 

seznámí je s jejich protagonisty: Janem Werichem, Jiřím Voskovcem, Jaroslavem Ježkem, 

Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem. Písně Osvobozeného divadla a divadla Semafor ovlivnily celé 

generace. Žáci zde uslyší nějvětší hity z obou divadel, některé v tradičním a některé ve zcela 

novém aranžmá. 

-pro nezájem se toto představení neuskutečnilo 

O KOCOUROVI MIKEŠOVI  
Středa 18. listopadu 2015 v 10.00 hod. 

MŠ, I. st. ZŠ 

 

Černý kocourek Mikeš žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se 

navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a 

Bobeš. Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, 

kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával 

radost všem dětem. 

 

DIASHOW MOTANI: TAJE THAJSKA – Z OPIČÍHO MĚSTA ZA 

KRÁLOVSKOU KOBROU 

středa 25. listopadu 2015 v 8.15 hod. 

ZŠ, SŠ 
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Zlaté lesklé chrámy, zapálené kouřové tyčinky, cinkání drobných mincí, monotónní modlitby, 

vůně kokosové polévky, spousty malých krámků, záplavy úsměvů, písmo, které nikdo 

nepřečte, indičtí sloni, rozpustilé opice nás obklopují taková je cesta napříč severním 

Thajskem. Velmi barevná a pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI 

napříč severním Thajskem. Přírodní a kulturní poklady, skvostné chrámy, výborná jídla, 

exotické chutě, milí lidé  tohle vše střeží zlatí Buddhové. 

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE 

pondělí 7. prosince 2015 v 10.00 hod.  

MŠ, I. st. ZŠ 

 
Další úspěšné představení v podání Docela velkého divadla z Litvínova. Vtipně pojatá 

moderní pohádka, kdy malí čertí sourozenci řeší problémy, se kterými se děti setkávají téměř 

denně. Nechce se jim uklízet, psát úkoly, ale raději si hrají nebo se dívají na televizi.  

 

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR-VÁNOČNÍ ZVYKY 

čtvrtek 17. prosince 2015 v 10.00 hod. 

ZŠ (3. - 9. tř.) 

Výchovný koncert Tomáše Kočka & Orchestru na téma Staroslovanské Vánoce a staré tradice 

Vánoc.  
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POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 

O PEJSKOVI A KOČIČCE 

neděle 25. 1., 16:00 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 

100 Kč, děti do 3 let zdarma 

Pohádka na motivy Josefa Čapka v podání divadla Šumperk, klasická pohádka pro celou 

rodinu o tom, jak pejsek a kočička vařili dort a další příběhy. 

 

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 

neděle 17. 5., Velký sál Záložny v Litovli od 16 hod., vstupné v před. 50 Kč, na místě 100 Kč, 

děti do 3 let vstup zdarma 

ČTYŘLÍSTEK, to je čtveřice nerozlučných kamarádů - dobrosrdečná a důvtipná hospodyňka 

Fifinka, trochu roztržitý, ovšem geniální vynálezce profesor Myšpulín, často ustrašený, ale 

oddaný kamarád a vtipálek Pinďa a samozřejmě, nemotorný silák Bobík. 

 

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA 

sobota 31. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 16.00 hod. 

vstupné v předprodeji děti 50 Kč, dospělí 70 Kč, na místě +50 Kč, děti do 3 let zdarma 

Pohádkový muzikál pro celou rodinu podle stejnojmenné pohádky Princové jsou na draka, 

nejznámější písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 

 
VE SPOLUPRÁCI: 

 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

sobota 7. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel CK BAVI A ODS 

JARNÍ KARNEVAL 

úterý 15. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: DDM 

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ  

úterý 28. 4., Koncertní sál MK 

2 představení, pro MŠ a ZŠ 

pořadatel:  

O ZLATOU RYBIČKU 

středa 15. 11., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: DDM 

 

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

a výchovné.  
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     Největší návštěvnost zaznamenáváme u pořadů pro MŠ a I. stupeň ZŠ, proto jich 

také pořádáme více, než pro II. stupeň a SŠ.  

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

středních škol, tak večer i pro veřejnost. Bylo to představení s promítáním: k 70.výročí 

vypálení Javoříčka a cestovatelská beseda manželů Motani, tentokrát na téma Thajsko. 

     Velkou oblibu mají víkendové pohádky pro rodiče s dětmi. Návštěvnost se 

každoročně zvyšuje.  

  

f. KURZY 

FITNESS LATINO PRO ŽENY 

pondělí 12. 1. – 2. 3.,  Velký sál Záložny v Litovli, 18.30 hod. 

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

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ 

pondělí 12. 1. – 2. 3.,  Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod. 
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 26 účastníků 

 

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY - MLÁDEŽ 

pátek 4. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hod. 
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 47 účastníků. 

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY - DOSPĚLÉ 
pátek 4. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod. 
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových, 32 účastníků 

 

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY  

pondělí 5. 10., Koncertní sál MK  

Pod vedením profesionálního lektora Policie Olomouc, 14 účastnic 

 
CELOROČNĚ 

 

CARAMBA 

 

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

cha cha, rumba, jive a paso doble).  

Účastní se a doplňují program různých akcí a plesů. V roce 

2015 vystupovali tradičně na Městském plese v Litovli, na 

plese ZŠ Jungmanova, na plese ZŠ Vilémov, novinkou byl 

hasičský ples v Příkazích a završením byl ples GJO Litovel.  

Po delší době se k nim přidali mladší taneční nováčci (děti). 

Vedoucí: Pavla Vydrželová 

V roce 2015 tento kurz navštěvovalo 15 účastníků.  
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ROZTLESKÁVAČKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinu roztleskávaček Golden Bees v tomto roce tvořilo 17 dívek ve věku 5 – 13 let. 

Společně se zúčastnily vystoupení na plesech v Litovli a blízkém okolí, silácké soutěži G. 

Frištenského, karnevalech, rozloučení se školáky v mateřských školách, přehlídce mažoretek 

v Libině a Hanáckých Benátkách v Litovli. Za celý rok udělaly hodně práce a těší se na nové 

skladby. 

 

Od ledna 2015 vznikla nová skupina roztleskávaček Happy Bees. Skupinu tvořilo 8 

maminek, které mají radost ze cvičení a chtěly dětem ukázat, že i ony to s pompony umí. 

Zúčastnily se vystoupení na silácké soutěži G. Frištenského, na Hanáckých Benátkách 

i na přehlídce mažoretek v Libině. Těší se na další spolupráci v roce 2016.  

 

Vedoucí:  Miroslava Tchírová 

  Lenka Bohuslavová 

 

 

     V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především 

taneční lekce, o které je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky i taneční pro dospělé 

bývají plně obsazené a probíhají ve Velkém sále Záložny. Letos byl opět otevřen taneční 

kurz pro pokročilé, který potom probíhal v Koncertním sále.  

     Oblíbený je také kurz latino tanců pro ženy. 

     Letos jsme nově otevřeli kurz sebeobrany pro ženy, který vedl profesionální lektor 

Policie Olomouc. 
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g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY 

A OSTATNÍ AKCE 

NORSKO 
čtvrtek 22. 1., Malý sál Záložny, vstupné 50 Kč 

Přednáška oddílů Klubu českých turistů Litovel, Uničov a Olomouc, vyprávění o cestování po 

Norsku. 

BANGLADÉŠ 
úterý 24. 2., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 50 Kč 

Beseda s cestovatelem Václavem Arnošem. 
 

PUPENY LÉČÍ 
úterý 3. 3., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstupné: předprodej 50Kč, na místě 80Kč 

přednáška Mgr. Jarmily Podhorné na téma využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů 

rostlin k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 19. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné  

Pořad pro přátele hanáckého nářečí, na téma: "Jaro je tade - vezmem to sportovně, ať máme 

fšeci selo na rozdáváni" 

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

AOTEAROA 
pondělí 23. 3., Malý sál Záložny v Litovli,19 hod., vstupné: v předprodeji 50 Kč, na místě 80 

Kč 

Hudebně-poeticko-taneční vystoupení, inspirace ze Zemí dlouhého bílého mraku a Nového 

Zélandu v podání litovelského rodáka Petra Blažka (Šimon Sajnt) a Evy Blažkové (Živa). 

 
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 
sobota 11. 4., nám. Př. Otakara v Litovli,  9-15 hod., volný vstup 

- program: v samostatné kapitole TIC 

ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY PŘI REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ 

PŘEMYSLA OTAKARA 
úterý 14. 4., Malý sál Záložny v Litovli od 17 hod., vstupné v předpr. 30 Kč, na místě 50 Kč 

Přednáška na téma: Archeologické objevy při rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara v 

kontextu historie města Litovle (autoři: Karel Faltýnek, Pavel Šlézar, Tomáš Zlámal, Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci). 

 

JAVOŘÍČKO, 70let od vypálení „moravských Lidic“ pro veřejnost 
pátek 17. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: v předpr. 30 Kč, na místě 50 Kč 

promítání dokumentárního filmu Javoříčko spojené s besedou s Mgr. Filipem Žáčkem - 

předsedou Iniciativy pro podporu vypálených obcí 
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PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 18. 6.,  Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí  na téma: NEMALUJTE ČERTA NA ZEĎ 

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 24. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

„Hanácky pěsničke o vojně a co se v nich zpivávávávávávalo“, 

host: Hanácká mozeka Litovel, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

ZDENĚK TROŠKA – „ŘEKNU VŠE, CO VÍM“ 
pondělí 23. 11.,  Koncertní sál MK, od 19 hod., vstupné: v před. 150 Kč, na místě 200 Kč 

Pořad Zdeňka Trošky " Řeknu vše, co vím", ve kterém populární režisér vyprávěl o své práci, 

filmové tvorbě a zážitcích z natáčení a ve kterém měli prostor na otázky také diváci  

 
TAJE THAJSKA 

středa 25. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné  100 Kč 

Promítání cestovatelů - manželů Motani na téma Taje Thajska. Zlaté lesklé chrámy, zapálené 

kouřové tyčinky, cinkání drobných mincí, monotónní modlitby, vůně kokosové polévky, 

záplavy úsměvů, indičtí sloni... 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

pátek 27. 11., nám. Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

účinkovali děti z místních mateřských a základních škol, PS Senzakord, Ježíškova pošta 

PRODEJ VÁNOČNÍ HVĚZDY 

pátek 27. 11., vestibul MK Litovel, od 8-17 hod., volný vstup 

prodej na podporu onkologicky nemocných dětí 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
sobota 28. 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 vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru k zakoupení na místě 

BALÓNKOVÝ DEN 

pátek 4. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14.45  do cca 18 hod., volný vstup  

Od 14.45 hod. psaní přání na balonky, v 15:15 hod. vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 

s rádiem Impuls. 

Vystoupil: dramatický kroužek ROLNIČKA při ZŠ Jungmannova, KLAUNI 

Z BALÓNKOVA, SWING DIXIE AČR, JEŽÍŠKOVA POŠTA. 

IX. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 
sobota 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 18 hod., volný vstup 
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tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, v 16 hod. vyhodnocení a předání 

hodnotných cen nejlepším maskám 

letos ve znamení čertovského tanečního rejdování - vystoupily různé taneční skupiny, 

JIŘÍ ERLEBACH „Ďábelský houslista“, čertovské soutěže a hry pro děti, zapisování 

hříchů u LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, na závěr OHŇOVÁ SHOW 

skupiny Adorea 

bohaté občerstvení, mimo jiné i Pekelný guláš, Ďábelské drinky, Andělské nápoje, různé 

druhy punče, svařák… 

 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT MARTINA MAXY 
středa 9. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 do cca 18.30 hod., volný vstup 

V 16 hod. vystoupení Martina Maxy, v 17.30 hod. vystoupení PS Palora s repertoárem 

skupiny Čechomor, v 18 hod. zpívání koled s Olomouckým deníkem a s PS Palora. 

 

VÁNOČNÍ HODY 

pátek 11. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 14 hod. do cca 17 hod., volný vstup  

Farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních farmářů  

15.00 hod. MRAZÍK – divadelní představení pod širým nebem v podání Docela Velkého 

Divadla Litvínov, 16.00 hod. vystoupil folklorní soubor MAJETÍNEK 

15 – 17 hod. MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč / os.) 

DOBOVÉ VÁNOCE 
čtvrtek 17. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 do cca 17.30 hod., volný vstup  

DOBOVÉ ZVYKY (zdobení perníčků, pouštění skořápek, krájení jablíček), Ježíškova 

dílnička (ve spolupráci s DDM Litovel) 

15 hod. ŽIVÝ BETLÉM ve spolupráci s Charitou a MC Rybička, 16 hod. TOMÁŠ 

KOČKO A ORCHESTR  

 
VE SPOLUPRÁCI: 

 

DÍVKA ROKU 
31. 1., Velký sál Záložny 

pořadatel: DDM 

 

BESEDA O ÍRÁNU 
25. 2., Malý sál Záložny 

pořadatel: Klub seniorů 

 

BESEDA O JIŽNÍ KOREI 
8. 4., Malý sál Záložny 

pořadatel: Klub seniorů 

 

ŘVALI AŽ SPADLI Y XIII. ANEB MANIACI NA CESTÁCH ČASEM 
čtvrtek 16. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 100 Kč a 90 Kč 

komediální představení, pořadatel: CK Bavi 
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BESEDA O KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 
13. 5., Malý sál Záložny 

pořadatel: Klub seniorů 

 

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ 
22. 6., Koncertní sál  

pořadatel: RS při ZŠ JUNGMANNOVA 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
čtvrtek 25. 6., Unčovice – sokolovna, 18  hod., vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí  

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY SOŠ A RODIČE 
1. 9., Koncertní sál  

pořadatel: SOŠ 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
sobota 12. 9., Červenka – Dům seniorů,  vstupné: dobrovolné  

pořad pro přátele hanáckého nářečí  

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

BESEDA O MEXIKU A GUATEMALE 
8. 10., Malý sál Záložny 

pořadatel: Klub seniorů 

 

BESEDA O USA 
15. 10., Malý sál Záložny 

pořadatel: Klub seniorů 

 

DEBATA O IMIGRACI 
4. 12., Koncertní sál 

pořadatel: KDU ČSL 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 
sobota 12. 12., Husův sborLitovel  

pořad pro přátele hanáckého nářečí  

Host : Hanácká mozeka 

pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

 

Největší návštěvnost měly velké vánoční akce, které zaplnily polovinu náměstí. 

Díky posílené dotaci z Města, jsme jich mohli uspořádat jednou tolik s pestřejším 

programem. Do „Rozsvícení vánočního stromu“ se zapojily místní sbory s pásmem 

koled. Pro děti jsme připravili také oblíbenou Ježíškovu poštu. Letos jsme se opět 

zapojili do akce „Balonkový den“, při kterém jsme vypustili 800 balonků s přáním. Pro 

děti jsme připravili zábavný program s klauny, dospělým pak zahrál vojenský dechový 

soubor nejznámější vánoční skladby. 5.prosince jsme připravili tradiční, již devátý 

ročník „Sletu čertů, Mikulášů a andělů“ se soutěží o nejlepší masku. Vystoupení 
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ďábelského houslisty Jiřího Erlebacha, finalisty Česko-Slovensko má talent, všechny 

přítomné nadchlo. Stejně tak i velká ohňová show. Na náměstí bylo také spousta 

čertovských soutěží a her. Vše doplněno o stánky s punčem a různým občerstvením, 

jako třeba pekelným gulášem. Celorepublikově jsme se zařadili také do akce „Česko 

zpívá koledy“. 6 nejznámějších koled si společně zazpívalo společně se sborem Palora 

celé náměstí. Vše bylo doplněno o koncert známého zpěváka Martina Maxy. Další akcí 

byly „Vánoční hody“-farmářské trhy doplněné pohádkou pod širým nebem „Mrazík“ a 

poté folklorním vystoupením souboru Majetínek. Poslední akcí na náměstí byly 

„Dobové vánoce“ s „živým Betlémem“. Koncert Tomáše Kočka s orchestrem byl úžasný. 

Ve stanu (který se letos kvůli dešti obzvlášť vyplatil) jsme ve spolupráci s DDM a 

Charitou připravili spoustu stanovišť dobových zvyků a dílniček pro děti. Jsem velmi 

ráda, že se o tyto akce zajímal tisk i rozhlas a měly velkou mediální podporu. 

     Zajímavou akcí se stává také „Zahájení turistické sezony“. Zapojuje se do ní několik 

spolupracujících subjektů. Zpřístupnili jsme tradiční památky, nově také přírodní dům 

na Šargouně. Na Lesánkově cyklotrase jsme uspořádali několik dětských stanovišť. 

Další info v samostatné kapitole TIC. 

     Adventní tvoření s profesionálními floristkami mělo tradičně výbornou atmosféru a 

pro velký zájem jsme ho opět uspořádali v prostorách Velkého sálu Záložny. 

            Uspořádali jsme také několik zajímavých přednášek jak cestovatelských, 

archeologických, tak třeba o využití léčivých účinků bylin s paní Mgr. Podhornou. 

      Nadále přetrvává úzká spolupráce s místním Seniorklubem, který některé akce 

samostatně pořádá. Senioři se také aktivně účastní kulturních akcí MK.  

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

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

vypravěčů jsou hudebně doplněny Hanáckou mozekou. 

            Zábavný pořad Zdeňka Trošky pozitivně naladil. Lidé si na místě také mohli 

zakoupit nové knihy a kuchařky oblíbeného režiséra. 

  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. 

 

 

h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

 

MĚSTSKÝ PLES 
pátek 16. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: předprodej Velký sál 180 Kč, Malý 

sál 150 Kč, na místě + 50 Kč 

- hrála šternberská skupina GAMA a GEORGE A BEATOVENS KARLA KAHOVCE 

- byl připraven pestrý program: Polonéza (ZŠ Jungmannova), roztleskávačky Golden Bees, 

latinskoamerické tance - Caramba,  
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XXIX. HANÁCKÉ BÁL 
pátek 20. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předpr. 120, na místě 170 

Kč,  

zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky 

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

vystoupil: Folklorní soubor HANAČKA 

1. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY 
pátek 9. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč (s místenkou), 50 Kč (bez 

místenky)  

 

ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK – TANEČNÍ DOSPĚLÍ ZAČÁTEČNÍCI 
pátek 6. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč 

 

ZÁVĚREČNÁ KOLONA 
sobota 14. 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 
23. 1., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při ZŠ Jungmannova 

 

SPOLEČENSKÝ PLES MIKROREGIONU LITOVELSKO 
6. 2., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  Mikroregion Litovelsko 

 

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

pořadatel:  RS při ZŠ Vítězná  

 

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

pořadatel:  RS při GJO Litovel  

 

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

pořadatel:  CK BAVI 

 

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

pořadatel:  Klub seniorů 

 

KARAOKE DISCO PLES  
20. 03, Velký a Malý sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  Pavlína Vykydalová 

 

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

pořadatel: Klub seniorů 
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MATURITNÍ PLES GJO LITOVEL 
11. 12., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel:  RS při GJO Litovel 
 

Letos jsme na přání Města změnili název „Zahajovacího plesu“ na „Městský ples“ a také 

zařadili pěveckou celebritu. Na návštěvnosti se to bohužel neodrazilo. Mrzí nás, že i přes 

náročnou přípravu plesů, se jejich návštěvnost nezvyšuje. 

 

 

i. HANÁCKÉ BENÁTKY 2015  
sobota 13. června 

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

 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ 

 

10 hod. zahájení střelbou z mušket, mažoretky Linetbells Baby a Linetbells Ladies 

10.15 hod.  Adorea - historický duel a sabrage, zdravice hostů 

10.30 hod. HRADIŠŤAN 

11.30-12 hod. Hanačka a Hanácká mozeka 

12 hod. KRISTÍNA s kapelou30 hod. ta 

13-13.neční vystoupení TS TRIPS při DDM 

13.30 hod. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA LUĎKA HANÁKA 

14-14.30 hod. taneční vystoupení TS TRIPS a TS KASTER při DDM 

14.30 hod. LAKE MALAWI – nová kapela Alberta 

Černého z kapely Charlie Straight 

15.30-16 hod. mažoretky Linetbells Girls a Linetbells Miss 

16.00 hod. HARLEJ 

17-17.30 hod. roztleskávačky Golden Bees, taneční vystoupení 
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17.30 hod. DILATED 

18.30-19 hod. taneční vystoupení Caramba 

19 hod. ROMAN VOJTEK s kapelou FANTASTIC 80s  

20.15 -21 hod. Mini Band Litovel 

21 hod. BLUE EFFECT 

22.30 hod. OHŇOSTROJ 

 

ATRAKCE PRO DĚTI: aktivní centrum DINO - ZDARMA! 

 

Park Míru a před muzeem – dobová a dětská scéna: 

 
10:00 – 18:00 FARMÁŘSKÉ TRHY 

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

10:00 – 18:00 Adorea – dětská střelnice, táborové ležení a  výstava zbraní 

- 11:30 – Duel (šermířské vystoupení) 

- 15:30 – Frejíři a Duelanti (šermířské vystoupení) 

10:00 – 18:00 Stanoviště dětských zábavných her  

10:00 – 16:00 skákací hrnec Tescoma pro děti ZDARMA 

     od firmy Elektro Dostál – u náměstí 

13:00 – 16:00 miniZoo z DDM Litovel  

 

 

 Školní dvůr ZŠ Jungmannova: 

 

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

děti,                                                                                                                                                                    

      stánky (školní dvůr ZŠ Jungmannova) 
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Doprovodný program: 
 

 

9:00 – 17:00 Sokolská organizace v proměnách času (k 100. výročí prvního 

zákazu T. J. Sokol, k 80. výročí otevření současné litovelské Sokolovny, k 25. 

výročí novodobé historie T. J. Sokol) 

 

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

10:00 – 17:00  VÝSTAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ OD ROKU 1880 PO 

SOUČASNOST, prostory TIC při MK Litovel 

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

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

 

Překvapení Pivovaru Litovel: pivní speciál „LITOVEL HANÁCKÉ 

BENÁTKY“ 

 

PODĚKOVÁNÍ – HANÁCKÉ BENÁTKY 2015 

Letošní Hanácké Benátky byly přímo tropické. Úmorné teploty lákaly spíš k vodě, 

proto si cením všech návštěvníků, kteří nám zachovali přízeň a společně s námi si užili 

program plný hudby, tance, akcí pro děti a doprovodných programů.  

Profesionální umělci, kteří v tento den vystoupili na hlavní scéně, byli příjemní, a i 

když téměř všichni přejížděli na další festivaly, odvedli mimořádný výkon.  Ti všichni jsou 

však za svou práci dobře placeni. Proto mi dovolte v první řadě poděkovat všem, kteří se na 

programu podíleli bez nároku na honorář a ve svém volném čase. Jsou to: taneční kroužky 

DDM Litovel (TS TRIPS a TS KASTER), mažoretky (Linetbells Baby, Linetbells Girls, 

Linetbells Miss a Linetbells Ladies), roztleskávačky (Golden Bees při Městském klubu 

Litovel), miniZOO z DDM Litovel, folklorní soubor Hanačka a Hanácká mozeka Litovel, 

kapela MiniBand (ZUŠ Litovel), která bohužel přes velkou průtrž nemohla vystoupit. 

Zklamaných studentů, kteří již byli nachystaní na své vystoupení na nekrytém pódiu, mně 

bylo velmi líto. Slibuji, že pokud budou chtít, tak příští rok vystoupí na velkém hlavním 

pódiu. Velmi si cením také kolektivu ZŠ Jungmannova, který připravil moc hezký program 

pro děti v areálu školy u rybníka.  

Hanácké Benátky připravujeme v malém kolektivu, čítající 8 zaměstnanců Městského 

klubu. Každý za tu svou oblast udělal pro akci maximum. Patří jim obrovský dík.  
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V den akce se neobejdeme bez spousty pomocných brigádníků a dobrovolných 

pracovníků – od pokladních, přes ochranku, „loďaře“, „bedňáky“, dohled u dětských atrakcí a 

stanovištích atd. K hladkému průběhu celé akce přispěli velkou měrou také „lidé ze zákulisí“ 

– zvukaři, pódioví technici a moderátor. Děkuji také pyrotechnikům, hasičům, místní policii, 

technickým službám a všem institucím, které byly vstřícné při schvalování všech nutných 

povolení k realizaci této akce. 

 Poděkování také patří všem mediálním partnerům: Hitrádio ORION, Radio Čas, 

Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Rádio Haná, Olomoucký deník, Litovelské noviny, 

Oáza a další 

 Tato akce by se vůbec nemohla zrealizovat bez sponzorů. Těm velmi děkuji a 

dovolte mi je všechny vyjmenovat. Generální sponzoři, kteří významně finančně tuto 

akci podpořili jsou: Město Litovel, Olomoucký kraj, Pivovar Litovel a.s , SITA CZ a.s., 

BM Parks (Maniola Company SE), OSŽ Slovakia Hotel Skalka, KOFRA Děčín s.r.o. 

(TERA MONTÁŽE s.r.o.), HOPAX s.r.o., HTM Sport s.r.o., ORRERO a.s., PAPCEL 

a.s., Kimberly-Clark s.r.o., Stavební firma Vymětal s.r.o. a Machovský mapy s.r.o. Akci 

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

LITOLAB  spol. s  r.o., Hanácká kyselka s.r.o., Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o., AMS – intes s.r.o., MORÁVIA-BAGR s.r.o. (Motel Bábek), Městská 

teplárenská společnost a.s. Litovel, Martina Pekařová - Apartmány PEKIN, SacerGape 

s.r.o.,  Jaroslav Skála – Autoškola, DOSTÁL CZ s.r.o., A.S.A. odpady Litovel s.r.o. a 

další 

 Třináctý ročník Hanáckých Benátek je již za námi. Věřím, že jste si každý 

v připraveném programu našel něco svému srdci blízké a že se s Vámi setkám i u dalších 

kulturních akcí, které pro Vás pořádáme.   

     Za organizátory ředitelka Městského klubu Litovel 

      Bc. Hana Vogelová  

V tomto roce proběhl již třináctý 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.  
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Seznam sponzorů Hanáckých Benátek 2015: 

 

Pivovar Litovel a.s.    45 000 Kč  

SITA CZ a.s.     25 000 Kč  

OSŽ Slovakia Hotel Skalka  20 000 Kč  

MANIOLA COMPANY SE  20 000 Kč  

HOPAX s.r.o.     15 000 Kč  

KOFRA Děčín s.r.o.    15 000 Kč    

ORRERO a.s.     12 000 Kč  

PAPCEL a.s.     10 000 Kč  

Stavební firma Vymětal s.r.o. 10 000 Kč  

HTM Sport s.r.o.       9 200 Kč  

Kimberly-Clark s.r.o.    10 000 Kč  

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

EUROPASTA SE divize Adriana   3 000 Kč  

Městská teplárenská spol. a.s.   3 000 Kč  

VHS Čerlinka s.r.o.       3 000 Kč  

AMS-intes s.r.o.     3 000 Kč  

MORÁVIA-BAGR s.r.o.               3 000 Kč  

LITOLAB spol. s r.o.     3 000 Kč  

Martina Pekařová Apartmány Pekin    2 000 Kč  

SacerGape s.r.o.     2 000 Kč  

Autoškola Jaroslav Skála               1 000 Kč 

Hanácká kyselka s.r.o.               8 908 Kč  

Rádio ORION      9 855 Kč 

 

 

Celkem příjmy z reklam              237 963 Kč 

+ 

Grant Olomouckého kraje 50 000 Kč 

 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky činila  

v roce 2015 - 287 963 Kč, (v roce 2014 - 239 370 Kč, v r. 2013: 282 992,30 Kč, v r. 2012: 

401 454,70 Kč, v r. 2011 to bylo 416.604,50 Kč). Z uvedených čísel je patrné, že se 

každoročně snižuje podpora Olomouckého kraje, která v letech 2011 a 2012 činila 200 000 

Kč, v roce 2013 - 100 000 Kč, v roce 2014 pouze 60 000 Kč a v roce 2015 jen 50 000 Kč. 

Vstupné však nadále zůstalo 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. 

 



  
  

 

 

 
      31 

 
  

                                                                 HANÁCKÉ BENÁTKY 2015 

 

 

j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 

pátek 26. 6., restaurace Amazonka, od 18 hod., vstupné 100,- Kč/na místě 150 Kč 

minifestival živé hudby 

účinkovali: Lada Šimíčková, Ivo Cicvárek a Velký svět, Nevermore & Kosmonaut 

 

HUDEBNÍ PODVEČERY NA DVORKU: 
 
PIŇOVŠTÍ KANCI 

pátek 3. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s harmonikou 
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TRIGON 

sobota 4. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer se sametovým bigbítem 

 

NOACO 

pátek 10. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

folk-rockový večer 

 

ŠUMICA 

sobota 11. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s cimbálovou muzikou 

 

MY TŘI A… 

pátek 17. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

bluesový a jazzový večer 

 

JEN – TAK  

sobota 18. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s country 

 

VINNÝ STŘIK 

pátek 24. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

rockový večer 

 

STŘEMKOŠ 

sobota 25. 7., nádvoří MK Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

večer s blues a šansonem 

 

 

LETNÍ KINO: 
 

TŘI BRATŘI 

pondělí 27. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.00 hod., vstup volný 

rodinná hudební pohádka režiséra Jana Svěráka 

hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Sabina Rojková, Kateřina Kosová a další 
 

HODINOVÝ MANŽEL 
úterý 28. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.00 hod., vstup volný 

komedie režiséra Tomáše Svobody 

hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák a další 
 

VEJŠKA 
středa 29. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.00 hod., vstup volný 

komedie režiséra Tomáše Vorla st.  

hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefínková, Zuzana Bydžovská, Ivana Chýlková, Jan 

Kraus a další 
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FOTOGRAF 
čtvrtek 30. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21.00 hod., vstup volný 

komediální drama režisérky Ireny Pavláskové 

hrají: Karel Roden, Marie Málková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil ml. a další 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
pondělí 31. 8., nám. Př. Otakara v Litovli, 16.30 hod., vstup volný 

od 16.30 hodin vystoupení Míši Růžičkové s programem plným hudby, tance a zábavy pro 

nejmenší, od 18.00 hodin vystoupí brněnská pop-rocková kapela We On The Moon, skákací 

hrad pro děti, občerstvení zajištěno 

 

Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro návštěvníky zdarma nebo 

se vstupným dobrovolným. Dramaturgii jsem zanechala obvyklou, protože návštěvníci 

těch akcí, které si oblíbili, se nám vrací. Již desátý ročník Folkového Pomoraví jsme ale 

tentokrát nepořádali v prostředí vodácké restaurace Loděnice, ale u restaurace 

Amazonka. Krásné prostředí venkovní zahrádky a k tomu klidné melodie folkových 

kapel určitě všechny přítomné pozitivně naladilo.  

Večerní koncerty s občerstvením na nádvoří Městského klubu jsou příležitostí 

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

Největší zájem a davy diváků přilákalo letní kino Kinematografu bratří Čadíků. 

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

Tato akce má tedy význam i charitativní. 

Novinkou letošního léta byla akce „Rozloučení s prázdninami“ na náměstí. 

Zábavný pořad plný hudby a tance pro malé děti přilákal spoustu rodin. Rádio Orion 

připravilo také zábavné stanoviště a hry. Hlavní myšlenkou této akce bylo také připravit 

něco pro velké děti a studenty, proto se v programu vystřídala také kapela pro 

teenagery. Ty ovšem takto akce neoslovila. 

  

 

k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 
 

  

Smíšený pěvecký sbor MK Litovel  - KANTIKA 
 

K žádným zásadním změnám za rok 2015 nedošlo.   

Rámec základního repertoáru zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu 

rozšíření o nově nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které vznikly, nebo 

byly upraveny v 19 a 20 století a nově už i několik skladeb naprosto současných - ze století 

21.  
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Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 23 

řádných členů, z toho 18 žen a 5 mužů.   

Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se přestěhovali za prací, 

nebo za životními partnery. Sbor je třeba doplňovat neustále novými  zpěváky.  V roce 2015 

nedošlo k výraznějším změnám ohledně personálního složení sboru.  

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

sopránu.  

Výsledky roku 2015 byly nad očekávání dobré.  

Celkem bylo po celé republice předvedeno  : 

koncertní pásmo  – Choltice 2015  – 2 koncerty 

3 koncerty    -   Česká mše vánoční – Ryba  -  Litovel, Písařov, Zborov 

3 koncerty   –  vánoční pásmo -  Červenka, Chudobín, Unčovice 

 

Celkem 8 vystoupení    

Spolu s gymnazijním sborem Palora náš sbor  vystupoval v pásmu Vánočních koncertů v 

Litovli, Písařově, Unčovicích a Zborovu.  Tyto koncerty byly hodnoceny odborníky jako 

velmi vydařené – a to nejen díky kvalitě zpěvu, který byl velmi vyrovnaný, ale také díky 

kvalitě sólistů a hudebního doprovodu, který byl velmi vyvážený. 

Velké ocenění bylo sboru vysloveno v Cholticích ( Pardubický kraj ), ale i v nedalekém 

Chudobíně, kde byl odborníky vysoce ceněn předvedený kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný 

výkon.   

V Cholticích byla  vyzvednuta práce umělecké vedoucí a dirigentky sboru, paní Ireny 

Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský projev a výtečný výběr skladeb, které byly vybrány 

přesně podle hlasových a rytmických schopností sboru. Sbor Kantika byl proto vysoce 

hodnocen nejen porotou, ale především i vlastními posluchači, kteří nejvíce ocenili právě 

výsledný přednes našeho  sboru. 

Kantika si udržuje velmi dobrý zvuk v České pěvecké unii. Tato skutečnost byla oceněna 

v Zábřehu na Moravě – 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. 

Kantika do roku 2016 plánuje účast minimálně na  2 koncertních pásmech v následujícím 

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

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

Mikolowem přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné doručeno. 

  

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

vystoupení z okolních obcí. Množí se hlasy na možnost pořádání další koncertní přehlídky – 

Kantikum. Pořádání této přehlídky je náročné nejen organizačně, ale zejména finančně a 

smíšený pěvecký sbor si pořádání této přehlídky nemůže dovolit. Nebráníme se ani spolupráci 
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s dalšími sbory na větších hudebních projektech – např. Palora, či Uničovský smíšený 

pěvecký sbor. 

 

Sbor si pro rok 2016  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 finančního daru – 2 000 Kč od společnosti SEV Litovel s.r.o. na Smíšený 

pěvecký sbor Kantika byla využita na příspěvek na dopravu na koncert. 

 

 

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) 
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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. 

 

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 ocenění 

v kategorii Kovolitecké práce na 34. Hefaistonu (setkání uměleckých kovářů na hradě 

Helfštýn). Na akci „Brtnické kovadliny“ získal dokonce 1. cenu v kategorii „šperk“.  

 Paní Hlavinková úspěšně reprezentuje nejen v ČR, ale také na Slovensku. 

V tomto roce se zúčastnila prestižní společné výstavy uměleckých řemesel v Brně. 

Známou výtvarnicí je také paní Dana Sedlářová. Letos měla velkou výstavu na 

Soláni a v Zábřehu. 

 

 

KINEMAKLUB – kabelová televize  

 

Díky aktivním členům může veřejnost shlédnout záznamy nejen z našich kulturních 



  
  

 

 

 
      37 

 
  

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

Jaromír Hlavinka st., Jiří Hrozek a Jaromír Hlavinka ml. 

 

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“ 

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

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

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

Tradičně 3x v roce -  v termínech zima-jaro (19.3.)  jaro-léto (18.6.), léto-

podzim  (24.9.)  pravidelně vždy ve čtvrtek -  si kolektiv sestavuje pásmo vyprávění v 

hanáckém nářečí. Stalo se zvykem a dobrou zkušeností, že je vždy stanoveno téma večera, 

které pak uvádí MK Litovel v propagaci. Atašé pak vždy v daném měsíci zveřejňuje krátké 

pozvání zájemcům,  v příslušném čísle LN. Ke zpestření i ke zdůraznění propagace 

hanáckého nářečí, jsou již po léta programy Hanácké ambasády konány ve spolupráci s 

krojovanou "Hanáckó mozekó". Střídání slovních vystoupení prokládané písničkou, stalo se 

ve společném duchu obou kolektivů i oblíbenou formou, přijímanou dnes již tradiční 

skupinou občanů, tvořících jejich trvalé publikum. 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 pořádající .Tak se např. splnilo i z obecné 

známosti - přání zájemců z Unčovic a z Červenky, že oba kolektivy uspořádaly svá 

vystoupení na pozvání, v Unčovicích  dne 25.6.2O15 - v sokolovně - "Přendite si splknót" a 

podobně i vystoupení "Hanácké mozeke" na pozvání k odpolednímu oslavení okrasné zahrady 

- v Domě seniorů na Července, dne 12. září 2O15. Pro úspěšnou propagaci činnosti obou 

těchto tvůrčích skupin v Litovli, patří i jejich společná vystoupení v předvánočním adventním 

čase - v Husově sboru v Litovli. Na oplátku v těchto pořadech je Hanácká ambasáda zvána 

k účasti do programu Hanécké Mozeke  (12.12.)   

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.  

Zpracoval : Zdeněk Braný 

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.  

Podporujeme: 

HANAČKA – folklórní soubor 
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HANAČKA – dětský 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).  

 

l. SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2015 
 

 

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 
 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.  
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m. VÝROČNÍ ZPRÁVA TIC 

2015 

 

 

 

 

Turistické informační centrum  

Litovel 
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Provozní doba: 

 

Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod. 

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

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

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 

 

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, bronzové šperky Jiřího Tomance, keramika Miluše 

Hlavinkové…) 

 Prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek 

 Prodej knih a publikací od regionálních autorů, prodej knih na dobírku 

 Prodej Litovelských novin 

 Nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior) 

zájemcům zdarma 

 Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí 

 Prodej vstupenek sítě Ticketstream a Moravské divadlo Olomouc 

 Zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o trasách pro pěší a cyklisty. 

 Prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo sezónu dle 

určených časů, mimo určené časy  po předchozí domluvě  

 Prohlídka radnice s průvodcem - po předchozí domluvě  

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

a německé verzi) 

https://mail.mestolitovel.cz/owa/redir.aspx?C=_RkfPm8OR06akH5zeaX06JWfUjeo69AIkUYQJZHlBS7KILBiY8SUbkl2ysrH35yVYOI7zdt498I.&URL=http%3a%2f%2fwww.litovel.eu%2fcs%2fturistika%2fprochazka-litovli%2f
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 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 

 

NOVINKY V ROCE 2015 

 

 Tvorba letáků - Vodní dílo Nečíz v Litovli, Litovel (v anglickém a německém jazyce), 

Ubytování v Litovli a okolí, tvorba měsíčních, čtvrtletních a ročních přehledů akcí 

konajících se v Litovli a okolí 

 Tvorba nových pohlednic (Noční Litovel, Litovelské Pomoraví) 

 Rozšířená nabídka suvenýrů – Dárková vína, Oplatky z Litovle, magnetky, kapesníčky 

na brýle 

 

 

 

 

Účast  TIC na veletrzích 

 

15. – 18. 1. 2015 – REGIONTOUR BRNO  

13. – 15. 2. 2015 – TOURISM EXPO 

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

 
TIC je od 31.5.2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. 

ČR). Byla mu přidělena kategorie B. 

V rámci členství v ATIC se informační centrum v březnu zúčastnilo odborného semináře v Bozeňově, 

v prosinci v Olomouci a dále dvoudenního Členského fóra, které se konalo 23. – 24. 4. 2015 v Kyjově. 

 

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 (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 

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA ODBORU KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 

HANÁ 

7. 1 – 7. 2. 2015  

Výstava fotografií a fotoknih z turistických zájezdů do Norska, Českého Švýcarska, Alp, Vysokých 

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

 

 

 

PIDIFRKY 

16. 2. – 11. 4. 2015 

Výstava vtipných pohlednic zobrazující zajímavá místa České republiky. Výstava ze soukromé sbírky 

rodiny Hejnovy byla zpřístupněna po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 15 hod. Vstup zdarma. 
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JINÁ DIMENZE 

20. 4. – 30. 5. 2015 

Výstava Ivy Pruckové a Alexandry Dragounové s názvem Jiná dimenze: autorská tvorba aneb 

individuální duše, fantazie a jednoduchost. Výstava byla zpřístupněna po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 12, 

12:30 - 15 hod. Vstupné dobrovolné. 

 

 

VÝSTAVA DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ 

10. 6. – 26. 8. 2015 

Výstava dětských kočárků od roku 1880 do 1980 ze soukromé sbírky paní Jarmily Fichtnerové z 

Bludova. Výstava doplněna o kočárky pro panenky a byla zpřístupněna pondělí - pátek 8 - 17 hod., 

sobota - neděle 9 - 17 hod. Vstupné dobrovolné. 

 

             

 

 

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA 
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1. 9. – 24. 11. 2015 

 

Expozice představila nejen slavné filmové a divadelní hvězdy, ale také jejich pohnuté osudy, které 

byly plné úspěchů, skandálů a pádů. Návštěvníci viděli dobové fotografie, časopisy a karikatury, 

dozvěděli  se zajímavosti ze života Lídy Baarové, Vlasty Buriana, Zity Kabátové, Hugo Haase a 

mnoho dalších. Dále viděli hereckou šatnu, kino-plakáty, ukázku dobové módy a módních předmětů, 

ve kterých se dříve chodilo do společnosti. 

Výstava zpřístupněna: září po - ne 09:00 - 17:00 (so – ne polední přestávka 12:00 - 12:30) 

říjen a listopad po - pá 08:00 - 17:00, so 09:00 - 15:00 (polední přestávka 12:00 - 12:30).  

Vstup volný. 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 

5. – 18. 12. 2015 

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. Vstup volný. 

 

 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2015 

V sobotu 11. dubna 2015 se konal další ročník Zahájení turistické sezóny. Tato akce, která je vhodná 

pro všechny generace, nabídla opět možnost komentovaných prohlídek našich nejvýznamnějších 

památek Litovle - budovy radnice, radniční věže, kaple sv. Jiří, knihovny, muzea a nově  i muzea 
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harmonik a také Domu přírody na Šargouně, kde se představila expozice o včelařství. Všechny tyto 

prohlídky byly zdarma. 

Akce začala již v 9 hod. tanečním vystoupením skupiny Kaster a Trips a roztleskávaček Golden Bees, 

následovalo zábavné pásmo plné písniček a soutěží „Skotační se skřítkem Lesánkem“, které zahájilo 

turistickou sezónu a poté se účastníci vydali na kole na Lesánkovu cyklostezku, kde na děti čekaly 

soutěže a také malé odměny. Pro pěší si Klub českých turistů připravil spoustu vycházek do Litovle a 

okolí a každý návštěvník, který se zaregistroval, získal na památku účastnický list. Tento den byl také 

zpestřen plavbami na loďkách po Nečízu (od Starého mlýna na náměstí a zpět a to v čase 10 – 12 a 13 

– 14:30 hod.). Nechybělo ani bohaté občerstvení. Do 15 hod. byla taktéž možnost navštívit turistické 

informační centrum a zpestřit si tak náladu vtipnými pohlednicemi „pidifrky“, v muzeu si zavzpomínat 

na papírové modely hradů a zámků nebo navštívit výstavní síň Městského klubu, kde probíhala 

výstava fotografií Pavla Dačického a obrazů výtvarné skupiny Pictoris. 

Této akce se zúčastnilo přibližně 450 návštěvníků z Litovle a blízkého okolí a také ze vzdálenějších 

koutů republiky. Velký zájem byl o komentované prohlídky místních památek, muzea i knihovny a 

také o plavby po Nečízu, které využilo cca 250 návštěvníků.   
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍCHO CENTRA 

 

2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN  

Čeští turisté 398 587 711 861 854 1487  

Zahraniční turisté 5 0 33 17 31 43  

Výstava 98 95 132 174 95 488  

Veřejný internet 6 9 21 14 5 9  

Telefonáty 30 58 52 31 22 25  

Úschovna kol 0 0 0 2 0 0  
Úschovna 
zavazadel 0 0 0 0 0 0  
Celkem turistů - 
čeští + zahraniční 
+ telef. 433 645 796 909 907 1555  

2015 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 
CELKEM 
2015 

Čeští turisté 2076 2117 1104 615 447 501 11758 

Zahraniční turisté 49 96 53 19 16 4 366 

Výstava 559 555 244 125 81 67 2713 

Veřejný internet 17 16 19 15 6 10 147 

Telefonáty 36 31 43 27 9 11 375 

Úschovna kol 5 4 4 0 0 0 15 
Úschovna 
zavazadel 0 6 0 0 0 0 6 
Celkem turistů - 
čeští + zahraniční 
+ telef. 2161 2244 1200 661 472 516 12499 
        

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE                               

Měsíc Dospělé vstupy/ 
částka celkem 

Dětské vstupy/  
částka celkem 

Částka 

Duben   39 / 1560 Kč 137 / 2740 Kč   4300 Kč 

Květen   34 / 1360 Kč   32 / 640 Kč   2000 Kč 

Červen   80 / 3200 Kč 168 / 3360 Kč   6560 Kč 

Červenec 234 / 9360 Kč   84 / 1680 Kč 11040 Kč 

Srpen 167 / 6680 Kč   63 / 1260 Kč   7940 Kč 

Září   61 / 2440 Kč   60 / 1200 Kč   3640 Kč 

Říjen   38 / 1520 Kč   31 / 620 Kč   2140 Kč 

Listopad   18 / 720 Kč   68 / 1360 Kč   2080 Kč 

Prosinec         xxx    21 / 420 Kč     420 Kč 

Celkem 671 osob/26 840 Kč 664 osob/13 280 Kč 1335 osob/40 120 Kč 
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Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné výši odvedeno Městu Litovel a není 

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

svého rozpočtu. 

V rámci „Zahájení turistické sezony“ (460 návštěvníků) a „Dnů evropského dědictví“ 

(342 návštěvníků) byla věž zpřístupněna pro veřejnost zdarma. Celkem 802 

návštěvníků. 

Celkem věž za rok 2015 navštívilo 2137 osob.  

 

TIC  - ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ 

Informační centrum nabízí možnost zajištění odborné praxe studentům středních a vysokých 

škol. Této možnosti využila Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o. p. s. Uničov pro 4 

měsíční praxi studentky. 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM   

PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH 

INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2015 

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

 

 

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM A 

CYKLOPROHLÍDKY NOVOZÁMECKÝM AREÁLEM  

BĚHEM LETNÍ SEZÓNY 

Informační centrum během července a srpna nabízelo díky získané dotaci Olomouckého kraje zdarma 

prohlídkový okruh městem, při kterém měli návštěvníci možnost shlédnout nejvýznamnější památky 

Litovle, dále okruh po církevních památkách, a také cyklovyjížďky Novozámeckým areálem 

komentované průvodcem. Zájem o komentované prohlídky města a kostelů byl především ze strany 

turistů,  cyklovýletů se zúčastnili jak místní tak i návštěvníci Litovle. 
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 4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2015 
 

 

a. 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) 

 

 

 



  
  

 

 

 
      50 

 
  

b. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ 
 

 

 

Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních, 

společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které Městský klub zajišťoval 

buď jako spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.  

Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových 

činností. Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v roce 2015 maximální. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ OBLAST 

 

a. ZAMĚSTNANCI MK 

 

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

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

 

Ředitelka 

1 asistentka a propagační pracovnice 

1 provozní a organizační pracovnice 

1 technik – údržbář 

1 technik – osvětlovač a zvukař 

1 uklízečka a provozářka 

1 ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky 

1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek studentky zajišťující 

provoz o víkendech a o dovolené. 

 

 

 

Mimo jiné vykonávají tyto činnosti: 
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- zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny 

- poskytování kompletního kulturního servisu občanům 

- vyřizování grantů, dotací a sponzoringu 

- výroba plakátů a propagačních materiálů 

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

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

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

kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Kdy-kde-co INFO 

Olomouc a v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály se rozváží i do okolních obcí, 

podnikových, školských a jiných zařízení 

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

- ediční činnost 

- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám 

- organizování kurzů 

- součinnost s dalšími kulturními subjekty města a regionu 

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

- zajišťování krátkodobých pronájmů sálů 

- technické zajištění pořádaných akcí 

- uzavírání objednávek, smluv 

- zajišťování ubytování a stravování pro účinkující 

- předprodej vstupenek 

- zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích 

- zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem 

- bezpečnost práce 

- vedení pokladny a provozního účetnictví 

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

podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 

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

průvodcovské služby, prohlídek radniční věže, prodeje map, suvenýrů a regionálních 
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výrobků, kopírovacích služeb, úschovny kol a zavazadel, tisku měsíčních a ročních přehledů 

regionálních akcí, výroby propagačních letáků aj. 

 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou 

kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového 

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

vykonává ředitelka MK. 

 Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o provedení 

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

kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. 

Vzhledem k odchodu propagační pracovnice na mateřskou a následně 

rodičovskou dovolenou a odchodu 1 technika do předdůchodu, byli k 1. 2. 2015 přijati 2 

noví zaměstnanci. 

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 2015, podrobný 

přehled čerpání rozpočtu za rok 2015 a plánovaný rozpočet na rok 2016. 

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 2015, který celkově 

činil zisk po zdanění plus 98 262 Kč (viz čerpání rozpočtu 2015). 
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a. GRANTY 

Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015“ poskytl Krajský úřad 

Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky:       50.000 Kč 

Grant Města Litovel na akce „Vánoce v Litovli“:     150.000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:     200.000 Kč 

 

b. NADACE  

Nadace Český hudební fond poskytla MK v roce 2015 příspěvek 9 000 Kč na koncerty KPH 

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

Nadace Bohuslava Martinů poskytla MK příspěvek  2 000 Kč na recitál Jiřího Bárty                        

a Terezie Fialové 27. 1. 2015 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:     11.000 Kč 

 

c. DOTACE 

Příspěvek Olomouckého kraje na provoz TIC:        30.000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:      30.000 Kč 

  

d. HLAVNÍ SPONZOŘI 

 

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů: 237 963 Kč na Hanácké 

Benátky 2015,  dále 27 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v Mladečských 

jeskyních a 23 630 Kč od Pivovaru Litovel na koncert ve varně 

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

pěvecký sbor Kantika. 

Celkově se nám podařilo mimo náš rozpočet získat 531 593 Kč 

   

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

klubem nebo poskytli dary do tomboly.  
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 Přehled sponzorů Městského plesu:  

 Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák Litovelská cukrovarna, a.s. 

 Autoškola Skála Litovel Auto Hlaváček Litovel 

 MVDr. Vojtěch Grézl PIVOVAR Litovel 

 Město Litovel ORRERO Tři Dvory 

 místostarosta Viktor Kohout Městská teplárenská společnost a.s. Litovel 

 SOŠ Litovel Veseta Nasobůrky 

 PAPCEL a.s. Litovel Optika Ullmann Litovel 

 Bc. Zdeněk Jančí Apartmány PEKIN Litovel 

 VHS ČERLINKA s.r.o., Litovel DUNAJ Bramborárna Červenka 

 ALIBONA a.s. Litovel GENERALI Pojišťovna, ag.kanc. Litovel 

 CARMAN-HOME s.r.o. Litovel HOPAX Červenka 

 fa BENEŠ, Jana Benešová, Unčovice CK BAVI Litovel 

 Zlatnictví Lenka Zabloudilová Sport centrum PANAV - Senice na Hané 

 Pedikúra Litovel - Eva Zatloukalová Ing. Karel Zmund, Litovel 

 Kadeřnictví VERA Litovel - Veronika Zatloukalová Svatební servis Litovel - Z.Sedláčková 

 Salón Nany - Žaneta Zavadilová Elektro Dostál Litovel 

 Krejčovství Miroslava Holečková Dům květin Pinie Litovel 

 ETA prodejna Litovel Jiří Vaněk, Litovel, prodej hutního materiálu 

 Café restaurant Záložna Litovel BENU lékárna Litovel 

 Hanácká kyselka Olomouc KEBAB HOUSE BONEMA Litovel 

 Bar Manhatten Litovel C-BAR Litovel 

 TADEÁŠ Restaurant Litovel Železářství Novák Litovel 

 Studio Moniqe Litovel - Monika Hustá Andílek Litovel - esoterický krámek 

 Marie Valouchová, Řeznictví Litovel Pro-Sport Litovel 

 Mona Lisa - Pavlína Holická Chytilová Oděvy Pospíšilová Litovel 

 MIX Fashion Silvie Molnárová Květinka SEN Litovel 

 Šárka - galanterie a textil Litovel Honeywell Olomouc 

 Výživový poradce - Kamila Chýlková Výživový poradce-Bc. Anežka Resnerová,DiS. 

 Mobilní telefony Balák Litovel Zlatnictví Eva Všetýčková Litovel 

 Libros Litovel RaKoLa Kohoutek Litovel 

 Fremlova Aphoteca Litovel Růžová Darka 

 MUDr. Andrea Dostálová - oční ord. Litovel Drogerie TETA Litovel 

 PM Studio - papírák Litovel VoVo-Voříšek Litovel 

 ZŠ Vítězná Litovel - kroužek Šikovné ruce TaK ložiska a příslušenství Litovel 
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 Ovoce a zelenina H. Homoláková Litovel Kavárna Modrá kočka Litovel 

 Studio Perfect - Bc. P. Králová Studio Lady Olomouc - I.Sýkorová 

 Ngo Van Anh, Palackého, Litovel Obchodní dům FREEDOM Litovel 

 Hájíček interiéry Litovel Maková panenka 

 

Přehled sponzorů Hanáckého bálu:  

  

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 
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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 

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 Městského klubu: 

- oprava tiskárny a kopírky se scannerem v MK 

- úprava topení ve Velkém sále Záložny 

- výměna dveří ve vestibulu 1. patra MK 

- úprava sprchového koutu v herecké šatně Záložny  

- výmalba kluboven v 2. patře budovy MK 

- drobné opravy 

 

Město Litovel  

- pokračovala výměna oken  v budově MK  

- zajištění statiky budovy Záložny a rekonstrukce hereckých šaten 

- výměna oken nad jevištěm v budově Záložny 

 

Město Litovel nám předalo dlouhodobý hmotný majetek ve výši 292.751,- Kč (vybavení TIC: 

kopírka, vitrína, lednice, regál, 2 PC sestavy) 
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  Nákup dlouhodobého drobného majetku 

- 2 digitální mix pulty+tablet 

- 4 reprobedny 

- 2 direct boxy 

- 2 sady bezdrátových mikrofonů 

- teplomety 

- reklamní stojany 

- doplnění nábytku v TIC (odkládací pult, police, dvířka) 

- dotyková pokladna do TIC 

- licence systému AWIS pro dotykovou pokladnu do TIC 

 

 Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky a 

zároveň přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 

 

8. VÝHLEDOVÉ INVESTICE 

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

základní údržby počítat s: 

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

technika) 

- 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 a výměny dveří (hlavně u 

Fotoklubu) 

- 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 

- vyřešit vlhnutí zdí v přízemí MK (výstavní síň a ředitelna) a v prostorách TIC 

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

Městský klub Litovel uspořádal v roce 2015 celkem 194 akcí, kterých se 

zúčastnilo cca 31 000 návštěvníků. 

Z toho: 6 divadelních představení, 36 koncertů (+ 7 koncertů Kantiky mimo Litovel), 7 

koncertů KPH, 17 výstav (+ 3 výstavy členů Studia Atelier mimo výstavní síň MK, 27 výstav 

členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK a 7 přednášek s komentovaným promítáním), 15 

pořadů pro děti, 3 kurzy společenského tance, 1 kurz FITNESS LATINO pro ženy, 1 kurz 

latinsko-amerických tanců Caramba, 2 kurzy roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké 

Benátky (v jejím rámci 7 koncertů a 26 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, 1 akci Rozloučení s prázdninami (v jejím rámci 2 koncerty), 14 

plesů, zábav a tanečních večerů a 33 zábavných pořadů a ostatních akcí. 

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

úklidem a jinou přípravou na 89 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

V této Výroční zprávě jsem se snažila objektivně zhodnotit naši celoroční práci a 

také informovat o hospodaření naší organizace.  

V tomto roce nás přišla namátkově zkontrolovat pracovnice Krajské hygienické 

stanice. Kontrola byla zaměřena na kategorizaci prací, pracovní prostředí a zajištění 

pracovně lékařských služeb a evidenci školení BOZP. Jsem velmi ráda, že výsledek této 

kontroly byl pro naši organizaci pozitivní (zprávy jsou založeny v kanceláři MK). Ke 

konci roku přišla také kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny, která se zaměřila na 

kontrolu plateb a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny 

žádné nedostatky (protokol je založen v kanceláři MK). Kontrola  Olomouckého kraje 

ohledně vyúčtování grantu na Hanácké Benátky dopadla také dobře. 

Hlavním posláním naší práce je spokojenost návštěvníků. Věřím, že se našemu 

kolektivu daří zorganizovat a vytvořit kulturní zázemí pro odpočinek, zábavu a 

duchovní inspiraci. Zájem médií o naše kulturní akce a nové TIC nás těší. Stejně tak nás 

těší i vyprodané hlediště.  

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

Za kolektiv Městského klubu Litovel ředitelka Bc. Hana Vogelová  

 


