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1. ÚVODNÍ SLOVO 
 

Začátek roku 2022 byl pro kulturu stále velmi těžký. Až do 9. února se na kulturní 

akce dostali pouze lidé očkovaní proti onemocnění Covid 19 nebo ti, kteří prokazatelně 

prodělali nemoc v posledních 180 dnech. A to pouze za striktních kapacitních podmínek, 

daných rozestupů a s respirátorem. Neočkovaní měli zákaz vstupu na kulturní akce, do 

služeb, restaurací, kadeřnictví, ubytovacích a sportovních zařízení. Také nemohli cestovat 

do většiny zemí světa. Pokračovalo stále plošné testování školáků a neočkovaných 

zaměstnanců.  

9. února vláda zrušila prokazování certifikátem o očkování. Nadále však zůstala povinnost 

nosit respirátory ve vnitřních prostorách nebo početní omezení účastníků hromadných akcí. 

Umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce mohlo navštívit 

maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že byli usazeni. Na ostatní hromadné akce 

mohlo maximálně 100 účastníků.  

Od 19. února mohlo hromadné akce navštívit maximálně 500 neusazených a 1000 sedících 

osob, nepřesáhla-li kapacita prostoru 50 % maximální kapacity k sezení. Ostatní akce, jako 

spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění pak mohlo 

navštívit maximálně 500 účastníků.  

I za těchto striktních podmínek jsme se snažili v Městském klubu Litovel a TIC 

Litovel uspořádat vše, co bylo povoleno, neboť zastávám názor, že pro psychickou 

pohodu je kultura velmi důležitá, a to zvláště v těžkých dobách.  

Většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví byla zrušena 

až 11. dubna 2022. V platnosti zůstali dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální 

péče. A my mohli konečně uspořádat většinu přesunutých představení. 

TIC Litovel obhájilo opět 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě 

„Oblíbené informační centrum roku 2022“, a to v konkurenci více než 400 

certifikovaných informačních center. 

Velkým počinem tohoto roku bylo zřízení nového Muzea harmonik, jehož provoz 

jsme dostali na starost. Muzeum harmonik v nově zrekonstruovaných prostorách v 1. patře 

Záložny přímo nad Turistickým informačním centrem, mohlo vzniknout díky daru 

sběratele pana Jiřího Sedláčka, který Městu věnoval více než 330 nástrojů. Slavnostně 

otevřeno bylo 15. června 2022. Obrovským úspěchem pro nás bylo umístění Muzea 

harmonik na 1. místě v kategorii novinka Cestovního ruchu pro Olomoucký kraj. 

Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás motivací. 

  

Z ekonomického hlediska se nám podařilo dodržet rozpočet s kladným 

hospodářským výsledkem. 

 

Myslím si, že náš malý kolektiv Městského klubu Litovel v těchto zhoršených 

pandemických podmínkách obstál.  

 

Těšíme se, že vám všem společně zprostředkujeme spoustu krásných akcí. A jsme 

vděčni za vaši přízeň. 

 

 

Za kolektiv Městského klubu Bc. Hana Neumanová, ředitelka 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Kontaktní údaje 

Název: Městský klub Litovel 

Právní forma: příspěvková organizace 

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

IČ: 00849341 

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

e-mail: klub@mklitovel.cz 

web: www.mklitovel.cz  

odpovědná osoba: Bc. Hana Neumanová, ředitelka 

 

Zřizovatel 

Název: Město Litovel 

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

Statutární zástupce: Viktor Kohout, starosta 

 

Městský klub Litovel  

Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. 

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

               

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

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

jeho činnosti.  

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

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

a připojených obcí.  

 

Předmětem hlavní činnosti je zejména: 

 

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

• podpora činnosti zájmových skupin 

• kurzovní činnost  

• spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně společenských akcích 

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

• vydavatelská činnost 

• provoz turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti 

(na základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013) 

• provoz Muzea harmonik a sbírkotvorná činnost (na základě usnesení Zastupitelstva města 

Litovel konaného dne 23. června 2022) 

 

 

Předmětem doplňkové činnosti je: 

• poskytování reklamních služeb  

• zprostředkování veřejně prospěšných obchodních činností 
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• 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  

• prostory Muzea harmonik – budova Záložny  

 

             

Některé prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám 

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

souborům a skupinám zájmové činnosti. 
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3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2022 
 

a. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 

27. února 2022 Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA 
– náhradní termín za 18. ledna 2022 

Drama o tom, kolik jsme schopni zaplatit za svobodu... 

Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň 

vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Starší z nich Alois nalezl 

námět v moravské vesnici Těšany a chtěl jej zpracovat 

jako román. Vilém však prý navrhl napsat na motivy 

původně celkem jednoduchého příběhu skutečné drama. 

Ukázalo se, že to byl skvělý nápad. Maryša měla 

premiéru v pražském Národním divadle v květnu 1894 

a od té doby prakticky nezmizela z jevišť. Byla 

adaptována i pro balet, operu a rozhlas. Nejspíš se 

nenajde nikdo, kdo by o Maryši alespoň neslyšel. 

Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné 

konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, 

pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá 

ani trochu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě 

podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy 

ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly 

– je to snad málo současné? Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel? 

 

Hráli: Tomáš Töpfer, Anna Fixová, Helena Karochová, Vladimír Senič, Daniela Šišková, 

David Krchňavý, Kateřina Fixová, Martin Dusbaba, Eva Miláčková, Helena Vondrušková. 

 

2. března 2022 Lutz Hübner: ÚČA MUSÍ PRYČ  
 

Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně 

zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti 

po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. 

Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě 

učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů 

je pět rozdílných charakterů – zatrpklý nezaměstnaný, 

který je neustále za zadkem své dceři, ambiciózní 

ranařka, nerozhodná intelektuálka a manželský pár 

v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa 

školy kvůli práci. Učitelka však nedává svoji kůži 

zadarmo – nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že 

jejich děti jsou různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě. 

 

Hráli: David Prachař, Jana Janěková ml., Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela, 

Petra Špalková. 
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20. dubna 2022 Mark St. Germain: TANEČNÍ HODINY  
 

Jak naučit tančit autistického profesora, který nemá rád 

doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na 

tom, že má nohu v ortéze a sotva chodí... Romantická 

komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle 

možná překoná i nepřekonatelné.  

Autor hry Mark St. Germain je přední americký 

dramatik své generace, který se proslavil hrami 

na základě historických postav – především Posledním 

sezením u Doktora Freuda nebo také hrou 

o Einsteinově dceři Relativita. Hra Taneční hodiny z 

jeho tradiční tvorby na základě známých historických 

událostí vybočuje a navazuje na nejlepší anglosaskou 

tradici romantických komedií s tématem ve stylu Neila 

Simona. 

 

Hráli: Miroslav Táborský a Petra Nesvačilová. 

 

 

17. května 2022 Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD  

 

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik 

rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu 

v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí 

na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce 

přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla 

jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá 

o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od 

kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí 

a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý 

kolotoč situací a zápletek, na jehož konci není vůbec 

jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí 

a zda Bernardovi všechny jeho lži neprojdou… 

Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže 

vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací 

a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl 

skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od antiky 

přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní 

a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011. 

 

Hráli: Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková, Lucie Okonová. 
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17. října 2022 Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 
 

Milostný příběh barového klavíristy a jeho 

dvou osudových žen. Hra o lásce 

a rodinných poutech plná úsměvných, 

dojemných, ale i vážnějších momentů. 

Herecký koncert Zlaty Adamovské, Petra 

Štěpánka a Jany Strykové, či Lucie 

Štěpánkové. Od autora brilantní komedie 

Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila 

diváky na celém světě. 

„Tato neobvyklá love story splétá smích, 

slzy a nostalgické písně, aby utkala 

okouzlující pozdrav romantickým hrám 

minulosti.“ 

 

Hráli: Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková, Vilém Udatný. 

 

 

23. října 2022 Lee Blessing: CESTA K VODOPÁDŮM 
 

Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní 

dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní road-

movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému.   

Současný americký dramatik Lee Blessing se proslavil 

vynikající hrou, za niž byl v roce 1988 nominován na 

Pulitzerovu cenu – A Walk in the Woods. Od té doby 

se stal plodným a velice ceněným dramatikem, který 

však na česká jeviště prozatím vůbec nepronikl. 

Duodrama Cesta k vodopádům o labilním otci 

a problémové dceři, kteří se snaží během cest po 

amerických přírodních divech (autem ujedou 

4405 km!) napravit svůj pošramocený vztah, začíná 

únosem a vynucovaným rozhovorem a ústí 

v porozumění a odhalení nečekaných traumatických 

skutečností. Dynamická hra, která nás v každé scéně 

přenese na jinou zastávku jejich společného výletu po krajích USA, funguje jako výstižný 

obraz společnosti, v níž je těžké najít společnou řeč, ať už mezi generacemi, mezi rodiči 

a dětmi, mezi muži a ženami, nebo jen mezi názorově nesouznícími osobnostmi. Pro Jiřího 

Langmajera je toto již třetí role v Divadle Ungelt. 

 

Hráli: Jiří Langmajer a Anežka Šťastná. 

 

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

vždy zcela vyprodaného hlediště. Tentokrát přijeli s představením: 
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VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ 

úterý 8. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč 

divadelní hra v podání Divadla Járy Cimrmana 

 

 

Divadelní předplatné 

 

V divadelní sezoně 2022 si abonentku zakoupilo 163 osob, v sezoně 2021 to bylo 157 

osob. 2019/2020 to bylo 188 osob 2016/2017 i 2017/2018 potom 184 osob. 

 

Je neuvěřitelné, že většina návštěvníků nám zachovala přízeň i přes nejistou 

situaci a různým protiepidemiologickým opatřením v kultuře a koupila si opět 

abonentku.  

Letošní sezona byla velmi vydařená a všechny divadelní inscenace byly oceněny 

diváckým aplausem ve stoje. Do sezony byly zařazeny jak komedie, tak drama nebo 

psychologická hra. Osobně jsem nejvíce ocenila herecký výkon Anny Fixové 

(Maryša), všech herců Divadla Verze (Jméno), Miroslava Táborského (Taneční 

hodiny), Zlaty Adamovské (Vzpomínky zůstanou) a Jiřího Langmajera (Cesta 

k vodopádům). 

 

 

b. KONCERTY 
 

 
JAN VANČURA A PLAVCI – VYPLOUVÁME 

úterý 12. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 280 Kč, na místě 330 Kč 

Jan Vančura oslavil 75 let a při této příležitosti vyjel se svojí kapelou Plavci na turné 

Vyplouváme 

 

JELEN  

čtvrtek 12. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 490 Kč, na místě 550 Kč 

koncert české akustické hudební skupiny hrající tzv. roots music, písně z vlastní tvorby 

vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues 

 

KONCERT „NOC KOSTELŮ“ 

sobota 18. 6., Husův sbor Litovel, 17 hod., volný vstup 

koncert Smíšeného pěveckého sboru Kantika, jako host vystoupil SPS Jaroslav z Bzence 

 

S PÍSNĚMI KARLA GOTTA ONDŘEJ PROVAZNÍK A HOSTÉ – zrušeno bez 

náhrady termínu kvůli nemoci umělce 

úterý 27. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč 

charitativně–koncertní turné Ondřeje Provazníka s písněmi Karla Gotta „...Zpátky si dám 

tenhle film 2022“ s hosty Leonou Machálkovou, Felixem Slováčkem, Jarkem Filgasem 

a kapelou SETOPLETE 

 

PODSKALÁK 

čtvrtek 29. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 
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koncert k mezinárodnímu dni seniorů, výběr toho nejlepšího z operety Podskalák v podání 

herců Moravského divadla Olomouc 

 

DAVIDE MATTIOLI V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH 

pondělí 3. 10., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč 

nejznámější italské hity v krásném prostředí Mladečských jeskyní 

 

IVAN MLÁDEK & BANJO BAND 

čtvrtek 13. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 320 Kč, na místě 370 Kč 

kompletní šestičlenný Banjo Band Ivana Mládka včetně sólistů Lenky „Kalamity Jane“ 

Šindelářové, Lenky Plačkové, Libuny a Jana Mrázka 

 

HOP TROP 

čtvrtek 20. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč 

koncert trampské, folkové a country kapely 

 

VÁNOČNÍ KONCERT HLAS VÁNOC MARTINA CHODÚRA 

středa 30. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě 350 Kč 

zazněla autorská tvorba z alba Tisíc a jedna noc a známé české i zahraniční písně 

 

VÁNOČNÍ KONCERT SPS KANTIKA 

neděle 11. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 14.30 hod., předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč 

účinkoval SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KANTIKA pod vedením sbormistryně 

Ireny Blektové 

 

ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A LIBERI ENSEMBLE 

pondělí 19. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 18 hod., předprodej: děti do15 let 100 Kč, 

dospělí 150 Kč, na místě +50 Kč 

účinkovali: PS Senzakord a Liberi Ensemble pod vedením Petry Machkové Čadové 

a Terezy Malé, klavírní spolupráce Pavla Kotrbová 

řídila: Hana Kaštanová 

 

 

 

KONCERTY VE SPOLUPRÁCI 

 

 

POLOLETNÍ KONCERT 

27. 1., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

JARNÍ KONCERT PRO UKRAJINU 

29. 3., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT KE DNI HUDBY 

21. 6., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: RS při ZŠ Vítězná Litovel 
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KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ  

24. 6., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

KONCERT ČESKO–EVROPSKÝ KLENOT HUDBY 

8. 11., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: ZUŠ Litovel 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 

13. 12., Koncertní sál MK Litovel 

pořadatel: RS při ZŠ Vítězná Litovel 

 

 

SHRNUTÍ  

 

I přes složitou dobu jsme se snažili lidem nabídnout koncerty různých žánrů. 

Bylo znát, že lidé se chtějí bavit. Výbornou atmosféru zprostředkoval koncert těchto 

kapel: JELEN, IVAN MLÁDEK & BANJO BAND a HOP TROP. Úžasný byl také 

Ital DAVIDE MATTIOLI V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH. Vánoční atmosféru 

potom zajistily koncerty místních sborů v kostele a velký koncert Martina Chodúra 

na Záložně.  

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2022 na koncerty 

Příspěvek na operetu Podskalák v podání Moravského divadla Olomouc 

– Město Litovel uhradilo 10 000 Kč na tento koncert pořádaný 29. 9. 2022 ke Dni 

seniorů, díky kterému členové Senior klubu Litovel měli vstupné pouze 150 Kč. 

Příspěvek 15 000 Kč na koncert Davida Mattioli 3. 10. 2022 v Mladečských jeskyních 

poskytla Vápenka Vitoul s.r.o. dle dohody o reklamě. 

 

 

c. KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 
 

duben: 

Kvarteto Apollon – z důvodu nemoci přeloženo na 5.4.2022 

Štěpán Pražák – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – viola,                      

Pavel Verner – violoncello 

Původní termín pondělí 31. 1. v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

Chanson Trio CouCou 

Radka Rubešová – zpěv, Zdeňek Häckl – housle, Martin Kudrna – klavír, akordeon,                      

Petr Páviček – kontrabas 

pondělí 25. 4. v 18.00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné: 120 Kč 

 

květen: 

Matyáš Novák – z důvodu nemoci umělce přeloženo na 10. 5. 2022 

klavírní recitál  

původní termín úterý 22. 3. v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 
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Klavírní trio České filharmonie – v rámci Celostátního setkání KPH 

Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír, Václav Petr – violoncello 

pátek 20. 5. v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

září: 

Ivan Ženatý a Petr Jiříkovský 

housle a klavír 

úterý 6. 9. v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

říjen: 

Kateřina Potocká – Listina mladých umělců  

klavír 

úterý 18. 10. v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč 

 

listopad: 

Kateřina Englichová a Felix Slováček ml. – z důvodu nemoci Kateřiny Englichové 

doprovodil Felixe Slováčka pan Radim Linhart na el. klavír 

harfa a saxofon 

filmová hudba: Marcello, Morricone, Rota 

čtvrtek 10. 11. v 19.00 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné: 120 Kč 

 

 

V sezoně 2022 si abonentku zakoupilo 15 osob, v sezoně 2021 11 osob, v sezoně 

2019/2020 24 osob a 2018/2019 to bylo 30 předplatitelů.  

Bohužel epidemie přinesla pokles zájmu především starších návštěvníků.  

Největší úspěch měly koncerty v netradičních prostorách jeskyní a varny pivovaru, 

které byly vyprodané. 

 

Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci 

s Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou.  

Snažíme se získat mimorozpočtové příspěvky. Každým rokem žádáme o podporu Nadaci 

Českého hudebního fondu, Nadaci Bohuslava Martinů a další.  

 

Největší akcí, která se měla uskutečnit původně v roce 2020 a obnášela spoustu 

příprav programového zajištění, ale také vyřizování kolem ubytování významných hostů, 

bylo celorepublikové víkendové „27. celostátní setkání zástupců Kruhu přátel 

hudby“. Toto setkání se uskutečňuje každým rokem v různých městech republiky. 

V Litovli historicky nebylo až do tohoto roku. Pro 50 účastníků jsme přichystali bohatý 

program. V pátek jsme zorganizovali výstup na radniční věž, slavnostní koncert 

Klavírního tria české filharmonie, po večeři potom společenské posezení s kapelou 

Střemkoš. V sobotu po pracovním jednání účastníci navštívili nové, pro veřejnost 

ještě neotevřené Muzeum harmonik. Poté jsme autobusem přejeli do Konice 

a navštívili zámek a Muzeum řemesel se sbírkou sekyr. Přímo na zámku proběhly 

dva menší komorní koncerty. Poté jsme se opět vrátili do Litovle. Posezení 

v prostorách restaurace pivovaru s krojovanou Hanáckou mozekou a s prohlídkou 

pivovarského muzea bylo pro všechny velmi milé. V neděli byl program ukončen 

individuální prohlídkou města a CHKO Litovelského Pomoraví. Za zdařilé 

zrealizování této velké akce, jsme získali ocenění a písemnou pochvalu ředitele 
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Nadace českého hudebního fondu, cituji jeho slova: „…za uspořádání a za to, že 

proběhlo ke spokojenosti všech účastníků, v příjemné atmosféře a dobré pohodě.“  

Což nás samozřejmě velmi těší. 

 

Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2022 na koncerty KPH 

dle sponzorů 

 

Nadace Český hudební fond nám poskytla příspěvek 21 000 Kč na koncertní 

sezonu KPH 2022, na sezonu 2021 to bylo 18 000 Kč. 

Na Celostátní setkání KPH, které se po několika přesunech uskutečnilo v náhradním 

termínu 20.–22. 5. 2022 nám byla Nadací Českého hudebního fondu poskytnuta 

částka 45 000 Kč. 

 

Vápenka Vitoul s.r.o. poskytla příspěvek 10 000 Kč na koncert Chanson Trio 

CouCou dne 25. 4. 2022 v Mladečských jeskyních dle dohody o reklamě. 

Pivovary CZ Group a.s. uhradily fakturu 30 000 Kč za uspořádání koncertu Felixe 

Slováčka ml. a Radima Linharta ve varně Pivovar Litovel dne 10. 11. 2022. 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek činila 96 000 Kč.  

 

 

 

d. VÝSTAVY VE VÝSTAVNÍ SÍNI MK LITOVEL 
 

leden: MARKÉTA EVJÁKOVÁ  

výstava obrazů 

vernisáž: středa 12. 1. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 18. 2. 

 

březen: PŘÍRODA, JAK JI VIDÍM JÁ 

výstava fotografií Marie Vykydalové 

vernisáž: středa 9. 3. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 1. 4. 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  

ve spolupráci s DDM Litovel  

výstava byla zpřístupněna: 11. 4. – 17. 4. 2022, Po-Čt 8-17 hod., Pá-Ne 9-13 hod. 

 

květen: PAVLA A JAROSLAV LOUNOVI  

výstava obrazů 

vernisáž: středa 4. 5. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 26. 5. 

 

červen: SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL  

výstava fotografií 

vernisáž: středa 1. 6. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 31. 8. 

září: „CESTA“ 

výstava fotografií Jana Gottfrieda, Jiřího Hlavinky a Petra Vojance 

vernisáž: pondělí 5. 9. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 30. 9. 
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říjen: MILAN ŠTĚPÁN  

výstava fotografií 

vernisáž: středa 5. 10. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 28. 10. 

 

listopad: VERONIKA GIGALOVÁ A VOJTĚCH MLČOCH 

výstava obrazů a grafik 

vernisáž: středa 2. 11. 2022 v 17 hod., výstava byla zpřístupněna do 29. 11. 

 

prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK                                                   

výstava byla zpřístupněna od 5. – 18. 12. 2022  

Po-Pá 9-17 hod., So, Ne 10-15 hod. 

 

 

V PROSTORÁCH TIC 

a výstavy členů Fotoklubu Litovel a Studia Atelier mimo Litovel 
 

 

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

v TIC, snažíme se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a k jejich 

zhlédnutí přilákat nejen místní, ale také turisty. Ve výstavní síni preferujeme díla 

uměleckého charakteru, jako jsou obrazy, fotografie, sochy, keramika či mozaiky, 

v prostorách TIC potom zajímavé exponáty jiného charakteru.  

 

V prostorách TIC proběhlo 6 výstav, které opět vyvolaly velký zájem médií 

(noviny, rozhlas).  

Vše podrobněji v samostatné kapitole TIC. 

 

Velmi dobře nás prezentují také členové našeho Fotoklubu Litovel a Studia 

Atelier, jejich výstavy jsou prezentovány po celé republice. Podrobněji v kapitole 3k – 

„Zájmové skupiny MK“. 

 

Zájem vystavovatelů je velký, proto máme termíny výstav plně obsazené i dva 

roky dopředu. Co se týče hudebního doprovodu na vernisážích, dáváme často prostor 

žákům ZUŠ Litovel, kteří mají příležitost naučit se vystupovat na veřejnosti. 
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e. POŘADY PRO DĚTI 
 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: MŠ, I. stupeň ZŠ a družiny 

 
14. února 2022 ve 14 hod. – beseda pro školní družiny: 

MOTANI: VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU 

 

Pásmo z Afriky plné dobrodružství. Jedinečná 

fotograficko-filmová projekce Kateřiny 

a Miloše Motani. Po přepadení zpět na místo 

činu. Procházka s gepardy, plavba na kajaku 

mezi lachtany, velká sloní koupel a další velké 

africké dobrodružství mezi domorodci 

a zvířaty. Přizpůsobeno pro školní družiny. 

 

 

15. března 2022 ve 14 hod. – promítání pro školní družiny: 

MYŠI PATŘÍ DO NEBE 

 

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout 

opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti 

nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném 

dobrodružství Myši patří do nebe. Myška Šupito ráda 

všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na 

celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je 

pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se 

kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně 

statečná jako její tatínek. Ten se dokázal s nasazením 

vlastního života postavit děsivému lišákovi Tlamounovi, 

postrachu celého lesa. Boj sice nevyhrál, stal se ale 

obdivovaným hrdinou myšího společenství. Šupito chce 

všem dokázat, že odvaha je dědičná. Snaží se zopakovat 

jeho legendární kousek – vytrhnout pár chlupů z liščího 

kožichu. Za cíl si vybere spícího mladého lišáka Bělobřicha. Vše se nakonec semele trochu 

jinak, než si malá myška představovala. Lišák se nečekaně probudí a honička končí 

nešťastně pro oba dva. Šupito i Bělobřich se dostanou do zvířecího nebe.  

Při pokusu vyhnout se vstupní očistné koupeli v nebeských lázních na sebe myška i lišák 

opět natrefí a díky společné nelibosti k mytí jsou přinuceni pokračovat v cestě společně. 

Putují po nebeských atrakcích i fantaskních zákoutích, zažívají nejrůznější dobrodružství 

i nečekaná setkání a navzájem se poznávají. Šupito je na Bělobřicha nejdřív pořádně 

naštvaná, ale postupně si uvědomuje, že je jiný než ostatní tolik nenáviděné lišky. Na cestě 

nebem musí oba společně zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky. Vznikne 

mezi nimi podivuhodné přátelství a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení. 
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21. března 2022 v 10 hod. – divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ: 

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE 

 

Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož 

jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté 

narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále 

Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, 

aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým 

Kazisvětem z otcovského království uprchnout 

a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví 

zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za 

chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším 

kožíšku doputuje do zámku sympatického prince 

Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se 

vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou 

totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět 

na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že 

neznámá princezna, do níž se zamiloval na plese je 

jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.    

 

10. května 2022 ve 14 hod. – promítání pro školní družiny: 

CROODSOVI: NOVÝ VĚK 

 

Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může 

nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude 

dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil tak ostatním 

v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach 

a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být 

báječným místem k životu, když máte kliku 

a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. 

Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě 

příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi 

takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila 

na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich příjmení 

napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni 

než viditelně zaostalí Croodsovi. Vynalézavý Fíla 

Lepšík, hlava rodiny, zajistil svým blízkým 

komfort, o jakém se Croodsovým ani nesnilo. I díky 

tomu je jeho rodina milá, vlídná a přátelská a plně 

připravená přivítat Croodsovi ve svém stromovém 

domě, kde mají kromě mnoha vymožeností i pravěkého předchůdce televize. Z historie 

víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi začne 

skřípat. A skřípe to i mezi Croodsovými a Lepšíkovými a je to slyšet na míle daleko. To 

skřípání dosáhne až za vysokou zeď, kterou Lepšíkovi vybudovali, aby se ochránili před 

nebezpečím, které tam číhá. Jenže žádnou zeď nepostavíte tak, aby byla nepřekonatelná, 

a tak je dost možné, že se hrubá síla neotesaných Croodsů ještě bude náramně hodit. 
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9. června 2022 ve 14 hod. – promítání pro školní družiny: 

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 

 

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu 

neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. 

Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, 

slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti 

chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít 

kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není 

žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. 

Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! 

A jedno opravdu velké na něj právě čeká! Z vězení 

uprchne největší padouch v Království, Chickyho 

zlotřilý strýc, který chce krále Petra připravit o trůn. 

To je pravá příležitost pro Chickyho! Se svými dvěma 

společníky, jízlivým želvákem Abem a odvážnou 

odbornicí na bojová umění, skunkem Meg, se 

neohroženě vydávají vstříc nebezpečí.  

 

 

 

27. června 2022 v 9.30 hod. – divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ: 

MAXIPES FÍK 

 

„Tatí, já byfem chtěla pfa.'' řekla Ája. Tak jí tatínek 

koupil psa. „Jmenuje se Rek'' oznámil. A protože Ája 

neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu můžeme 

říkat Fík'' řekl tatínek. No, a tak to všechno začalo. 

Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého 

dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? 

No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát 

a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane 

angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí 

auto? Dokonce se vydá skoro až na kraj světa a objeví 

spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě 

kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. 

Ale jak se říká, všude dobře, doma nejlíp. Moc rád se 

vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, 

dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? 

To se uvidí! Bude psina! Haf! 
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15. září 2022 v 9.30 hod. – promítání pro MŠ a I. stupeň ZŠ: 

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 

 

Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři 

vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém 

dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co 

jiného byste mohli od Tlapkové patroly čekat.  

Jít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz 

naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal 

starostou Adventure City. Kromě toho, že nemá rád 

psy, nesnáší ani ošklivé počasí, a má přístroj, který 

mu má pomoci k tomu, aby nebe nad Adventure 

City bylo naprosto bez mráčku. Jenže každý, kdo si 

takhle hraje na „pánaboha“, musí počítat s tím, že se 

to může nepěkně zvrtnout. Ale Humdinger s tím 

nepočítá a kvůli tomu se všichni obyvatelé města 

ocitnou ve velikém nebezpečí. Tlapková patrola je 

naštěstí připravená kdykoliv vyrazit i na tu 

nejnebezpečnější misi a zachránit i to, co se na první 

pohled zachránit nedá. 

 

 

15. září 2022 ve 14 hod. – promítání pro školní družiny: 

ZPÍVEJ 2 

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, 

musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, 

hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod 

kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož 

souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož 

abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve 

svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí 

rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý 

gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně 

jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz 

u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. 

A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním 

díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému 

Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě 

nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící 

hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je 

v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně 

nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže 

Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je 

ochoten udělat opravdu cokoliv. 
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17. října 2022 v 9.30 hod. – divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ: 

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL 

 

Činoherní pohádka s písničkami 

a bohatou výpravou o krásné Makové 

panence, která zažije na louce řadu 

dobrodružství. Naštěstí na ni dává pozor 

zamilovaný motýl Emanuel, který ji 

dokáže vždy zachránit i potěšit. Pohádka 

patří podle hodnocení dědiců autorských 

práv k nejlepším dramatizacím 

prozaických textů Václava Čtvrtka 

včetně kultivovaného jazyka. Příběhy 

Makové panenky jistě všichni znáte z Večerníčků. V naší pohádce s řadou převleků 

i žertovnými písničkami uvidíte, jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, co se 

stalo, když panence ušil sukýnku náprstek Pichpic a jak to dopadlo, když si Makovou 

panenku odnesla do hnízda veverka Barka. Děj je plný napětí, překvapení i dobrodružství. 

Nakonec vždycky všechno dobře dopadne a Maková panenka vidí, že ji má motýl Emanuel 

opravdu moc rád... 

 

 

25. října 2022 ve 14 hod. – promítání pro školní družiny: 

ZLOUNI 

 

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když 

vás má celý svět za padouchy. Animovaná komedie 

Zlouni dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném 

tvorovi se může skrývat dobré srdce. Málokteří hrdinové 

mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa 

a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, až se našli 

a dali dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého 

zločinu stejná brnkačka jako vyrazit si v neděli 

odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party je Vlk, Had má na 

starosti otevírání sejfů, Tarantule je zkušená hackerka, 

Žralok se umí skvěle maskovat a Piraňa je vztekloun, 

který pro ránu nejde daleko. Za léta strávená loupežemi 

všeho druhu získali dojem, že jsou nepolapitelní, jenže 

i pro ně nakonec bude platit, že se tak dlouho chodí do sejfu 

pro diamanty, až se zámek zacvakne. Konkrétně máme na mysli zámek na policejní cele. 

I v téhle prekérní situaci má však pětice zlounů štěstí v neštěstí. Do života jim vstoupí 

profesor Marmaláda (morče, a především klaďas tělem a duší), který má ambiciózní plán – 

převychovat je na dobráky. Všichni členové gangu souhlasí, protože je to vstupenka na 

svobodu. Jejich plán počítá s tím, že na oko budou sekat latinu a při první příležitosti se 

vypaří. Jenže už prvních pár dobrých skutků vede k nečekanému zjištění, že být dobrý je 

vlastně fajn. Co si s tím počít? A jak se mají zachovat, když uvolněný trůn pro největšího 

záporáka zabere někdo další? Budou s ním jednat v rukavičkách, nebo si to s ním vyřídí 

ručně? 
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8. listopadu 2022 ve 14 hod. – beseda pro školní družiny: 

TOULKY SVĚTEM ZA POZNÁNÍM ŽIVOTA S VODOU I BEZ VODY 

 

 

 

Beseda se známým cestovatelem panem Václavem 

Arnošem – povídání s fotoprojekcí o tom 

nejzajímavějším co viděl a zažil na cestách. 

Přizpůsobeno pro děti školních družin. 

 

 

 

21. listopadu 2022 v 9.30 hod. – divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ 

         ve 14.00 hod  – divadelní pohádka pro školní družiny: 

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 

 

Muzikálová pohádka podle filmové předlohy 

režiséra Vladimíra Karlíka o napravené 

princezně aneb Královské reggae na motivy 

známé televizní předlohy o princezně, která si 

zakládala na své urozenosti je plná humoru 

i melodických a vtipných písniček Zdeňka 

Rytíře. Na první pohled se zdá, že je to 

obyčejné království, ale opak je pravdou! V 

tomhle království je něco v nepořádku. 

Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je 

vychytralý a zrádný, a královnu sužuje 

hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje 

za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal 

rozum do hrsti a napravil princezně hlavu. 

 

6. prosince 2022 v 9.30 hod. – divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ: 

VÁNOČNÍ ČAS JŮ A HELE 

 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím 

českých vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, 

ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho 

očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky 

především rodinné, určitě si všichni považujeme 

i očekávané hosty a proto se již na vás osobně těší 

známé postavičky z televizní obrazovky. Příjemné 

setkání pro vás připravila loutkoherecká skupina 

Loudadlo, spolupracující s Českou televizí na pořadu 

Studio kamarád. Loutková revue je určena dětem od 

3 do 10 let. Zajímavostí těchto unikátních loutkových 

revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní 

velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé 
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diváky. Komické dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy účastní. 

Aktivně jsou však do děje zapojeni všichni diváci. Jednotlivá představení trvají cca 60 min. 

bez přestávky a jako hosté v nich vystoupí i známí kamarádi z televizní obrazovky, Jů 

a Hele. Těšíme se na vás a nezapomeňte kamarádi, máme vás rádi! 

 

 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: II. stupeň ZŠ a SŠ 

 
SENEGAL – výukový pořad pro ZŠ 

7. 10., Velký sál Záložny 

pořadatel: Planeta Země 

 

 

 

POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL – VELKÁ KLAUNIÁDA 

neděle 9. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč 

karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem, fotokoutek 

 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ 

neděle 30. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, děti do 3 let zdarma, 

na místě 100 Kč 

divadelní muzikálová pohádka pro celou rodinu 

 

KINO: TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 

čtvrtek 30. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstupné 100 Kč 

pohádka s Tomášem Klusem, Kamilou Janovičovou, Ondřejem Vetchým, Miroslavem 

Vladykou, Jiřím Lábusem, Veronikou Khek Kubařovou, Petrem Štěpánkem a dalšími 

PO PŘEDLOŽENÍ VYSVĚDČENÍ SE SAMÝMI JEDNIČKAMI VSTUP ZDARMA! 

 

PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU 

neděle 25. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, na místě 100 Kč, děti 

do 3 let zdarma 

velká divadelní pohádka pro celou rodinu s oblíbenými kutily v podání Divadla pohádek 

 

 

POŘADY PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI 

 

KARNEVAL ZŠ Jungmannova 

18. 1., Koncertní sál MK 

pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova 

 

KONCERT LOLLIPOZ 

23. 4., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: Kawaii Production  
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SHRNUTÍ 

 

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

naučné a výchovné. Oblíbenými se staly dětské muzikálové pohádky a víkendové 

dětské pořady. V tomto roce jsme uspořádali spoustu kinoprojekcí, o které mají 

zájem hlavně školní družiny. 

 

 

 

f. KURZY 
 

ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ  

pátek 2. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod. 

taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových 

 

Taneční kurz probíhá od září do listopadu. Má 8 lekcí, 1 prodlouženou, 1 lekci 

v civilu a závěrečnou kolonu. 

 

 

 

CELOROČNĚ 

 

 

ROZTLESKÁVAČKY 
 

Skupinu GOLDEN BEES tvořilo v první polovině roku 19 a ve druhé 10 dívek od 4 let 

věku. Skupina vystupuje při různých akcích města 

Litovle a okolí. Kurz probíhá celoročně (kromě 

měsíců červenec a srpen). Dívky nacvičují 

vždy v pondělí v Koncertním sále MK. 

Roztleskávačky se účastní tanečních soutěží 

a různých akcí i jiných pořadatelů. Pravidelně 

vystupují na Hanáckých Benátkách a při 

Zahájení turistické sezony na náměstí 

Př. Otakara. 

  

Trenérkou je Kateřina Müllerová. 

 

 

 

SHRNUTÍ 

 
V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají 

především taneční lekce, o které je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky 
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probíhají ve Velkém sále Záložny pod vedením instruktorů z taneční školy 

Coufalových z Olomouce.  

Nabízíme také taneční kurz pro dospělé. Letos se však pro malý zájem neuskutečnil. 

 

 

 

g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, KINA 

A OSTATNÍ AKCE 
 

KINO: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 

čtvrtek 6. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč 

romantická komedie s Richardem Krajčem, Jaroslavem Duškem, Evou Holubovou, Jiřím 

Langmajerem, Elizavetou Maximovou, Annou Polívkovou a dalšími 

 

BESEDA S ŘEZBÁŘEM MIROSLAVEM HAVLÍČKEM 

úterý 1. 2., výstavní prostory TIC Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

o řezbářské výstavě v infocentru, betlému na náměstí a řemeslu jako takovém 

 

KINO: GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 

úterý 8. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč 

dobrodružný rodinný film s B. Polívkou, E. Holubovou, I. Chýlkovou, R. Krajčem 

a dalšími 

 

MOTANI: VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU? – pro veřejnost 

pondělí 14. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč 

po přepadení se manželé Motani vracejí zpět na místo činu do Afriky, vyprávění 

o procházce s gepardy, plavbě na kajaku mezi lachtany, velké sloní koupeli a dalších 

dobrodružstvích mezi domorodci a zvířaty, jedinečná fotograficko-filmová projekce 

Kateřiny a Miloše Motani 

 

VIRÓZY – PREVENCE A REKONVALESCENCE 

úterý 15. 2., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč 

…jak na to?!, praktické rady pro každého, vedla MUDr. Hana Váňová 

 

KECIČKY A PÍSNIČKY  

pátek 18. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 650 Kč, na místě 690 Kč 

známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, její manžel Richard Krajčo                           

a rodinný TALKSHOWRECITÁL o tom, jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak 

 

ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE 

úterý 8. 3., Velký sál Záložny, 19 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč 

zábavný pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, součástí byly 

oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitací, vystoupení bylo obohacené 

video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty 
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KINO: DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 

středa 16. 3., Velký sál Záložny, 18 hod., vstupné: 100 Kč 

filmová komedie je adaptací stejnojmenného blogu a knihy Dominika Landsmana, hrají: 

Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík a další 

 

PŘENDITE SI SPLKNÓT 

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

zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí 

na téma: „Bôdem vitat jaro – demê na to!“ 

vystoupil Čtyřlístek pod vedením Milana Vybírala, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY 

středa 6. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč 

„Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás 

inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co 

vás zajímá a nechte si poradit! A hlavně se přijďte zasmát! Manuál zralé ženy je určen 

ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe 

rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě.“ 

 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 

sobota 9. 4., nám. Př. Otakara v Litovli, 9.30–15.00 hod., vstup volný 

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

muzeum, knihovna a Dům přírody na Šargouně), doprovodný program: historický průvod 

krále Jiřího, projížďky na loďkách po Nečízu, pěší vycházky po Litovli a okolí, výtvarné 

dílny pro děti 

 

KINO: ZÁTOPEK 

středa 27. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 120 Kč 

životopisné drama s Václavem Neužilem ml. a Marthou Issovou v hlavní roli 

 

KINO: JEDINĚ TEREZA 

úterý 24. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč 

romantická komedie s Veronikou Khek Kubařovou a Igorem Orozovičem v hlavní roli 

 

KINO: SRDCE NA DLANI 

čtvrtek 2. 6., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč 

filmová komedie s Vladimírem Polívkou, Eliškou Balzerovou, Matoušem Rumlem, Janou 

Pidrmanovou, Boleslavem Polívkou, Veronikou Khek Kubařovou a dalšími 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZA HARMONIK S PETREM LÜFTNEREM 

středa 15. 6., Muzeum harmonik a Malý sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné dobrovolné 

slavnostní otevírání muzea v 16 hod. (1. patro budovy Záložny)  

koncert harmonikáře a písničkáře Petra Lüftnera od 17 hod. v Malém sále Záložny 

 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT 

čtvrtek 23. 6., Koncertní sál MK Litovel, v 18 hod., vstupné dobrovolné  
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zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí, na téma: „Přêvitámê letni počasi aji letni 

čas“, vystoupil Čtyřlístek pod vedením Milana Vybírala, pořadatel: Hanácká ambasáda 

 

PĚŠÍ VÝLET NA VELKÝ KOSÍŘ 
neděle 4. 9., sraz účastníků v 8.15 hod. na vlakovém nádraží Litovel město 

kombinovaný výlet vlakem a autobusem spojený s pěší vycházkou, každý účastník si hradí 

dopravu a vstupné, doporučujeme přihlásit se předem v infocentru Litovel nebo na tel. 

čísle 585 150 221 

 

KINO: ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 

čtvrtek 15. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč 

filmová komedie s Táňou Pauhofovou, Klárou Issovou, Martinem Hofmannem, Tomášem 

Macháčkem, Tomášem Maštalírem, Petrou Polnišovou, Annou Kadeřávkovou a Sväťo 

Malachovským 

 

KINO: STŘÍDAVKA 

pondělí 24. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč 

komedie s Jitkou Čvančarovou, Martinem Hofmannem, Annou Polívkovou, Evou 

Holubovou, Kristínou Svarinskou, Jiřím Vyorálkem a dalšími   

 

THAJSKO A LAOS 

úterý 8. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč 

cestopisná přednáška Václava Arnoše s fotografiemi a videozáznamy z cest 

 

25. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY 

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

pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 

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

 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

pátek 25. 11., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup 

účinkovaly děti z místních mateřských a základních škol a PS SENZAKORD, 

JEŽÍŠKOVA POŠTA, JEŽÍŠKOVA DÍLNIČKA, VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ 

VĚŽE, VYŘEZÁVANÝ BETLÉM DOPLNĚNÝ O NOVÉ FIGURKY 

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 

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

vánoční zábavný program pro děti i dospělé plný soutěží, zábavy a zpívání 

 

XIV. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S ONDŘEJEM RUMLEM 

pondělí 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup 

koncert ONDŘEJE RUMLA, tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, 

Andělské hry a soutěže, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, OHŇOVÁ SHOW DUO 

KONTRAST, DIVADLO KVELB A OBŘÍ ANDĚL A ČERT S OHŇOVÝMI EFEKTY 

 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A VÁNOCE S VŮNÍ PURPURY S KAPELOU RK BAND 

středa 7. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup 
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vystoupila kapela RK BAND (zazněly nejznámější vánoční písně jako: Jsou svátky, Ave 

Maria, Půlnoční…), vystoupila PS PALORA, v 18 hod. zpívání koled s Olomouckým 

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

nejznámějších českých koled) 

16–18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstupné: dospělí 40 Kč, 

děti 20 Kč) 

 

SIRÉNY NA CESTÁCH 

čtvrtek 8. 12., Velký sál Záložny, v 19 hod., předprodej 180 Kč, na místě 230 Kč 

Sandra Pogodová, Jitka Asterová a Linda Finková v zábavné talk show 

 

 

SHRNUTÍ 
 

Největší úspěch měly zábavné pořady. Halina Pawlowská, Zdeněk Izer i manželé 

Krajčovi rozesmáli plný sál.  

Oblíbenými se staly také kinoprojekce převážně českých filmů. Velký sál je přeměněn 

v „kinokavárnu“ se stolovou úpravou a možností koupě občerstvení, které zajišťuje 

místní restaurace Záložna. 

Největší přípravy vyžadují velké předvánoční akce přímo na náměstí. Novinkou byl 

letos „obří čert“ na tradiční akci „Slet čertů, Mikulášů a andělů“. Obrovská 

konstrukce se chystala celý den. Nadšení lidí však stálo za to. Vánoční tvoření a 

dílničky pro děti jsme letos uspořádali v teple výstavní síně. Účast byla obrovská. 

 

 

OSTATNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ VE SPOLUPRÁCI 

 
MEDITACE 

19. 2., 23. 4., 4. 6., 3. 9., 8. 10., 30. 11., Klubovna č. 1 

pořadatel: paní Jiřina Marková 

 

VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA 

15. 2., 5. 4., 1. 6., Klubovna č. 1 

pořadatel: pan Josef Dřevo 

 

 „VYKROČTE SPOLEČNĚ“ 

16. 2., Klubovna č. 1 

pořadatel: EDU institut 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

5. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: Český rybářský svaz 

 

VÍTÁNÍ JARA 

31. 3., Koncertní sál MK  

pořadatel: Seniorklub Litovel 
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PŘEDNÁŠKA  

6. 4., Klubovna č. 1 

pořadatel: Zepter International 

ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE „O STŘÍBRNOU VĚŽ“ 

9. 4., Velký sál Záložny   

pořadatel: TJ TATRAN LITOVEL 

 

ŠKOLENÍ BOZP 

20. 4., Klubovna č. 1 

pořadatel: Jaroslav Hubička 

 

SCHŮZE 

6. 5., Velký sál Záložny 

pořadatel: Pivovary CZ Group a.s. 

 

DEN UČITELŮ 

27. 5., Malý sál Záložny  

pořadatel: ZŠ Litovel Vítězná 

 

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ 

26. 8., Klubovna č. 1 

pořadatel: CK Mocnářství  

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ LITOVEL 

1. 9., Koncertní sál 

pořadatel: SOŠ Litovel 

 

ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 

1. 9., Velký sál Záložny 

pořadatel: Město Litovel 

 

VÝROČNÍ SCHŮZE 

7. 9., Malý sál Záložny  

pořadatel: TJ Tatran Litovel 

 

ŠKOLENÍ VYBRANÝCH ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 

14. 9., Velký sál Záložny 

pořadatel: Město Litovel 

 

VOLBY 

23.–24. 9., Výstavní síň 

pořadatel: Město Litovel 

 

ADVOKÁTNÍ PORADNA 

5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 14.12. Klubovna č. 1 

pořadatel: Advokáti Mazačová a kolektiv s.r.o. 
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40 LET FOLKLORNÍHO SOUBORU HANAČKA 

5. 11., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Hanačka a Hanácká môzêka Litovel 

 

VÁNOČNÍ VEČÍREK  

3. 12., Velký sál Záložny 

pořadatel: EKT CZ 

 

 

ZRUŠENÉ OSTATNÍ AKCE VE SPOLUPRÁCI 
 

 

TANEČNÍ ZÁBAVA 

2. 4., Velký sál Záložny 

pořadatel: Tomáš Grepl 

 

SVATBA 

30. 9., Malý sál Záložny 

pořadatel: Michal Frank 

 

VÁNOČNÍ VEČÍREK 

19. 11., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. 

 

 

 

 

h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 
 

 

MĚSTSKÝ PLES  

pátek 14. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč 

program: 

- hrála skupina GALAXY 

- vystoupila taneční skupiny Latifah (orientální tanec a burlesque show) 

občerstvení a tombola zajištěny 

 

I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU  

pátek 7. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč  

vstup pouze ve společenském oblečení! 

 

ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU 

pátek 18. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 160 Kč, bez místenky 

100 Kč 

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

SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel 

12. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: RS při GJO Litovel  

 

MATURITNÍ PLES GJO Litovel 

25. 3., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: RS při GJO Litovel  

 

SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Jungmannova 

29. 4., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova 

 

MATURITNÍ PLES GJO Litovel 

9. 12., Velký sál Záložny v Litovli 

pořadatel: RS při GJO Litovel  

 

 

ZRUŠENÉ VE SPOLUPRÁCI: 
 

XXXV. HANÁCKÉ BÁL  

5. 2., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Mgr. Iveta Navrátilová 

 

PLES ZŠ VÍTĚZNÁ 

11. 2., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Rodičovské sdružení při ZŠ Vítězná 

 

TANEČNÍ ZÁBAVA  

14. 4., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Petr Grossmann 

 

TANEČNÍ ZÁBAVA  

17. 4., Velký a Malý sál Záložny 

pořadatel: Karel Šutera 

 

 

 

 

SHRNUTÍ 
 

Spousta večírků, plesů a akcí jiných pořadatelů byla kvůli epidemii zrušena. Přišli 

jsme tedy bohužel o výtěžek z pronájmů. 
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i. HANÁCKÉ BENÁTKY 2022 
sobota 11. června 2022 

celoměstská akce od 10.00 do 22.00 hod. 
 

 

HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ 

 
12.00 hod. zahájení, MAŽORETKY LINETBELLS 

12.30–13.30 hod. MARTA JANDOVÁ S KAPELOU 
13.30–14.15 hod. MAŽORETKY LINETBELLS, TS KASTER 

14.15 hod. ZDRAVICE HOSTŮ 

14.30–16 hod. ARGEMA 

16.00–16.30 hod. GOLDEN BEES 

16.30–17.30 hod. READY KIRKEN 

17.30–18.30 hod. CARAMBA 

18.30–20.00 hod. HUDBA PRAHA 

20.30–21.30 hod. TOMÁŠ KLUS 
 

Vstupné: 

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

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

 

Předprodej: 

v síti Ticketstream a v Turistickém informačním centru Litovel 
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DOPROVODNÝ PROGRAM 
 

PARK MÍRU 

 

ZDARMA: 

10.00—17.00 STANOVIŠTĚ PRO DĚTI  

10.00—17.00 TAJUPLNÝ SVĚT PODIVUHODNÝCH HER JIŘÍHO ŠEBESTY  

10.00—16.00 MINI AKADEMIE DDM LITOVEL (dílničky a prezentace kroužků) 

10.00—12.00 KLAUNSKÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM  

13.00—15.00 KLAUNSKÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM 

13.00—17.00 MINIZOO DDM Litovel 

 

10.00—16.00 OTEVŘENO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (možnost zapůjčení kol a koloběžek) 

10.00—17.00 JUMPING TRAMPOLÍNY 

 

ZŠ VÍTĚZNÁ 

Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup do posilovny a bazénu 

na hodinu zdarma (13–18 hod.) 

 

MUZEUM LITOVEL 

 9.00—17.00 STÁLÉ EXPOZICE MUZEA A VÝSTAVA STAVEBNICE SEVA 

 

PROSTORY TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA  

9.00—17.00 VÝSTAVA MODELŮ LOKOMOTIV 

 

KAPLE SV. JIŘÍ  

13.00—16.00 OTEVŘENO VEŘEJNOSTI 

 

10.00—17.00 JÍZDA NA PRAMICI POD NÁMĚSTÍM (60 Kč, děti do 10 let 30 Kč) 

10.00—19.00 VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ (40 Kč, děti do 10 let 20 Kč) 

OSLAVA 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V LITOVLI 

prostranství před budovou Českého rybářského svazu, Palackého 1162, Litovel 

od 10.00 hod. rybí speciality, soutěže pro děti i dospělé, možnost lovu ryb a kormoránů na 

speciálních simulátorech, živá hudba k tanci i poslechu 

 

 

PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮ HANÁCKÝCH BENÁTEK 

 
V sobotu 11. června jsme konečně po 2 covidových letech mohli uskutečnit tradiční 

akci Hanácké Benátky. Tentokrát nám počasí přálo, tak si letošní 18. ročník mohli 

návštěvníci společně s námi užít den plný slunce, hudby, tance, akcí pro děti 

i doprovodných programů.   

 

Poslední léta těžká doba kultuře nepřála, o to více si ceníme všech návštěvníků, 

kteří nám zachovali přízeň. Lidé si zvykli kupovat vstupenky až na poslední chvíli, proto 

jsme my, pořadatelé, netušili, kolik návštěvníků nakonec dorazí. Bylo vás přes 2 tisíce.  
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Mnoho z vás využilo příležitosti a vystoupali na radniční věž nebo zkusili jízdu na 

lodičkách pod náměstím. Zpřístupněna byla také kaple a všechny výstavy. ZŠ Vítězná 

otevřela zdarma posilovnu i bazén. 

V parku probíhal od rána dětský program se spoustou her, s interaktivním 

programem, klauny a výtvarnými dílnami. Nechyběly jumping trampolíny, otevřeno bylo 

také dopravní hřiště.  

Hlavní program začal po poledni. Náměstí se začalo plnit už při prvním koncertu 

skvělé MARTY JANDOVÉ, kterou vystřídala ARGEMA, READY KIRKEN a HUDBA 

PRAHA. Největší úspěch u obecenstva měl TOMÁŠ KLUS, který na závěr akce opravdu 

svou energií rozpohyboval celé náměstí. Atmosféra byla výborná.  

Zásluhu na úspěchu akce však neměli pouze účinkující, ale všichni v zákulisí, kteří 

nám pomáhají. Ať už jsou to mí kolegové z Městského klubu Litovel a TIC, všichni 

brigádníci, technici, zvukaři, moderátor nebo šternberští vodáci.   

Jsem velmi ráda, že se do doprovodných akcí zapojily také místní spolky, zájmová 

sdružení a další organizace, kterým bych chtěla poděkovat za ochotu a spolupráci. Jde 

především o mažoretky, roztleskávačky, taneční kroužky a MiniZOO DDM, latinsko-

americké tance Caramba a mnoho dalších.   

Akci podpořili mediální partneři: Rádio Blaník, Rádio Čas, Rádio Haná, Litovelské 

noviny, Olomoucký deník, Olomoucký Report a Oáza. Za finanční podporu děkuji Městu 

Litovel, Olomouckému kraji a všem sponzorům: Pivovary CZ Group a.s. – pivovar 

Litovel, KOFRA DĚČÍN s.r.o., Penzion Pacifik, BM Parks (Maniola Company, SE), 

Hopax, s.r.o., HTM Sport, s.r.o., Brazzale Moravia a.s., EUROPASTA SE divize Adriana 

a Machovský mapy s.r.o.      

  

 

     

V tomto roce jsme mohli po nucené dvouleté pauze uspořádat již osmnáctý 

ročník této celoměstské akce. Ta 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 a v letech 2020 a 2021 

celosvětová pandemie COVID–19). První 2 ročníky byly zaměřené pouze dobově 

a program zajišťovali místní dobrovolníci a amatérské kapely. Návštěvnost byla 

velmi nízká a přišli zejména obyvatelé Litovle. V současné době se snažíme, aby tato 

akce prezentovala naše město, aby byla nejen pro místní, ale stala se atraktivní i pro 

okolní region. Zda se to podařilo, nechám na posouzení jiných, ale vzhledem k tomu 

že se o akci zajímají regionální noviny, rozhlas i televize s kladným ohlasem, věřím, 

že náš malý tým dělá svou práci dobře.  

 

Přehled partnerů HB 2022 

 

Město Litovel 

Olomoucký kraj      50 000 Kč 

Pivovary CZ Group a.s. – pivovar Litovel   45 000 Kč 

Tera Montáže, s.r.o. (KOFRA DĚČÍN s.r.o.)  25 000 Kč 

Penzion Pacifik      18 000 Kč 

BM Parks (Maniola Company, SE)     20 000 Kč 

Hopax, s.r.o.       15 000 Kč 
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HTM Sport, s.r.o. (Head)     15 000 Kč 

Brazzale Moravia a.s.      10 000 Kč 

EUROPASTA SE divize Adriana       8 000 Kč 

(+ těstoviny na tvořivé dílničky pro děti do parku Míru) 

Machovský mapy s.r.o.     tisk plakátů 

 

 

Mediální partneři: 

Rádio Blaník (dohoda o reklamě)     2 304 Kč 

Radio Čas (dohoda o reklamě)     3 960 Kč 

Radio Haná 

Olomoucký deník 

Olomoucký Report 

Magazín Akce Zábava 

Oáza 

Litovelské noviny  

 

 

 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky 

v roce 2022 činila 212 264 Kč – dotace Olomouckého kraje 50 000 Kč, sponzoři 

162 264 Kč dle dohod o reklamě.  

Pro srovnání s předchozím obdobím: v roce 2019 – 257 500 Kč, 2018 – 288 000 Kč, 

2017 – 296 000 Kč, 2016 – 270 500 Kč, 2015 – 287 963 Kč, 2014 – 239 370 Kč, 2013 – 

282 992,30 Kč, 2012 – 401 454,70 Kč, 2011 – 416.604,50 Kč). 

Z uvedených čísel je patrné, jak se v posledních 10 letech snížila podpora 

Olomouckého kraje, která v letech 2011 a 2012 činila 200 000 Kč, v roce 2013 – 100 000 

Kč, v roce 2014 – 60 000 Kč a v roce 2015 i 2016 – 50 000 Kč, v roce 2017 – 60 000 Kč, 

v roce 2018 – 60 000 Kč a v roce 2019 – 40 000 Kč a v roce 2022 – 50 000 Kč. 
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j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
 

 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 

úterý 28. 6., Vodácká restaurace LODĚNICE Litovel, 18 hod., předprodej 150 Kč, 

na místě 200 Kč 

minifestival živé hudby, vystoupili: TOPINQUI, JAMIE MARSHALL, SVATKA 

ŠTĚPÁNKOVÁ & RADEK HLÁVKA a THE AMPLIFIED ACOUSTIC BAND 

 

HUDEBNÍ PODVEČERY  
 

dvorek Městského klubu Litovel, 19 hod., vstupné dobrovolné 

 

STAR BAND LIVE 

pátek 1. července, pop–rockový večer 

 

BARACK STAGE 

pátek 15. července, pop–rockový večer 

 

ŽAMBOŠI 

pátek 22. července, večer s acoustic folkem 

 

VINNÝ STŘIK 

pátek 29. července, pop-rockový večer 

 

MADALEN 

pátek 19. srpna, folkový večer 

 

STŘEMKOŠ 

sobota 26. srpna, večer s blues a šansonem 
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LETNÍ KINO: 

 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NÁMĚSTÍ PŘ. OTAKARA V LITOVLI, 

ZAČÁTEK VŽDY VE 21 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.  

 

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 

pátek 8. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

dobrodružný rodinný film v režii F. A. Brabce 

hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Jana Plodková, Richard Krajčo, 

Patricie Pagáčová a další 

 

PŘÍŠERÁKOVI 2 

sobota 9. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

animovaná rodinná komedie v režii Holgera Tappeho 

 

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 

neděle 10. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

komedie, drama v režii Patrika Hartla 

hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann, Daniela Kolářová, 

Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová a další 

 

CESTA DOMŮ 

pondělí 11. 7., nám. Př. Otakara v Litovli, 21 hod., vstupné dobrovolné 

romantická komedie v režii Tomáše Vorla st. 

hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteflová, Eva Holubová, Boleslav Polívka, Tomáš Hanák, 

Barbora Nimcová–Schlesinger, Vojtěch Vovesný a další 
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Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro návštěvníky zdarma 

nebo se vstupným dobrovolným. Letos již patnáctý ročník Folkového Pomoraví se 

vrátil do prostředí Vodácké restaurace Loděnice, kde probíhalo do roku 2014, poté 

bylo 6 ročníků v prostředí zahrádky restaurace Amazonka, která však byla kvůli 

pandemii Covid–19 uzavřena.  

Velký zájem byl i v roce 2022 o letní kino Kinematografu bratří Čadíků. 

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

účely a v letošním roce se podařilo vybrat 1 300 000 Kč. Tato akce má tedy význam 

i charitativní.  

Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé 

České a Slovenské republice. Jeho historie sahá až do roku 1992 a tento rok byl tedy 

pro kinematograf jubilejní. Během let postupně Kinematograf rozšiřoval své aktivity, 

zapojoval se do mnoha projektů a získal podporu mnoha významných osobností 

českého filmu a stal se součástí mnoha festivalů a kulturních událostí. 

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

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

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

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

BARIÉRY. Rok 2022 byl opět úspěšný, neboť se podařilo ve spolupráci s rádiem 

IMPULS vybrat částku 2.000.000 Kč, která byla symbolicky předána počátkem září 

2022 ředitelce nadace Konto BARIÉRY, paní Boženě Jirků. Celková částka, kterou 

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

na více než 14 500 000 Kč. 

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 
 

 37 

k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 
 

2022 – Roční zpráva – smíšený pěvecký sbor MK Litovel – KANTIKA 

1) Zřizovatel – název:  Městský klub Litovel  

Adresa:   nám. Přemysla Otakara 753, Litovel 784 01 

E-mail:   klub@mklitovel.cz     

Web:    www.mklitovel.cz  

Telefon:    585 341 622, 585 341 633, 602 740 826, 608 55 75 43   

IČ:                  00 849 341 

č. účtu.:   35-7816970247/0100 

 

2)  K žádným zásadním změnám za rok 2022 nedošlo.   

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

k dalšímu rozšíření o nově nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují skladby, které 

vznikly, nebo byly upraveny v 20. století a nově už i několik skladeb naprosto současných 

– ze století 21.  

 

3)  Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 

23 řádných členů, z toho 18 žen a 5 mužů.  Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena 

Blektová. Předsedou sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, 

je Ing. Zdeněk Zavadil. 

Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, a proto je třeba sbor neustále doplňovat 

novými zpěváky.  V roce 2022 se počet zpěváků a zpěvaček stabilizoval na počtu 23 členů. 

Nicméně nedaří se nám nábor nových mladších členů – zejména mužských hlasů – tenor 

a bas.   Ženské hlasy – soprán a alt se jeví jako naprosto dostačující.  

 

4)  Výsledky roku 2022 jsou relativně velmi zdařilé. 

Zrealizovali jsme 5 koncertů: 

6/2022 – Šternberk 

6/2022 – Litovel – Noc kostelů, za účasti Bzeneckého sboru 

12/2022 – Vánoční koncert Litovel  

12/2022 – Uničov – 2x koncert České mše vánoční J. J. Ryby spolu s partnerským 

PS Uničov a gymnaziálním sborem Palora a hudebním doprovodem, který zajistil soubor 

Hudební školy Uničov, pod vedením Mgr. Zámečníkové.  

Jedná se o výrazné navýšení tvorby, oproti předpokládané realizaci 2 koncertů pro rok 

2022. 

   

5) Kantika do roku 2023 plánuje minimálně 3 vystoupení – z toho 1x Opava, 1x Litovel 

a 1x Zábřeh. Důraz chceme klást na vystoupení na Moravě – případně i v co největší 

blízkosti Litovle.   

Předpokládáme, že opět dojde ke společnému koncertu Kantiky s gymnaziálním sborem 

Palora a jeho sbormistryní – Mgr. Marcelou Barvířovou, případně i orchestrem ZUŠ 

Uničov, pod vedením Mgr. Zámečníkové. 

Mrzí nás, že stále není možnost vystoupení v partnerském městě – Mikolow, protože 

z  polské strany není stále žádná odezva, stejně tak nemáme žádné signály o možnosti 

vystoupení na Slovensku v Revúci – partnerském městě Litovle. 
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Tato spolupráce byla v minulosti nezávazně přislíbena, ale dosud nedošlo k žádné 

realizaci. 

Je třeba zdůraznit, velmi dobrou spolupráci sboru s MK Litovel, kterou všichni členové 

sboru velice oceňují, včetně přístupu všech pracovníků MK Litovel.  

 

Sbor si pro rok 2023 klade za cíl 

udržet a nadále posilovat 

členskou základnu v hlasech – 

Bas a Tenor. Ostatní hlasy se jeví 

jako dostatečné a není nyní 

potřeba jejich dalšího posilování, 

pokud se nepodaří posílit stav 

mužských hlasů. 

 

Zpracoval dne 17.1.2023 

Zdeněk Zavadil 

Předseda SPS Kantika 

 

 

 

FOTOKLUB LITOVEL 

 

 

 

Zpráva o činnosti fotoklubu při MK Litovel za rok 2022 

 

       Každým rokem náš fotoklub bilancuje svou činnost za uplynulé období. 

Rok 2022 byl pro fotoklub významný, neboť uplynulo 75 let od jeho založení. 

Jako každoročně byla uspořádaná v červnu klubová výstava ve výstavní síni 

MK Litovel. Trvá i účast ve dvou tzv. Mapových okruzích „Vysočina“, kde jsme se 

umístili z 18–ti fotoklubů na druhém místě a v mapovém okruhu „Český ráj“  
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z 15–ti fotoklubů jsme obsadili první příčku. To znamená, že ve 33 městech v ČR se ví 

o Litovli, o tom, že Litovel je městem, kde se vyrábí nejenom dobré pivo, ale že jsou zde 

i výborní fotografové. Na další rozsáhlé propagaci města Litovel se podílejí všichni 

členové o čemž svědčí seznam pořádaných výstav a účastí v soutěžích. Veškeré akce si 

členové fotoklubu hradí ze svých prostředků. O to více, oceňujeme přístup ředitelky MK 

v Litovli Bc. Hany Neumanové, která nám umožňuje bezplatné užívání klubovny, výstavní 

síně a morálně nás podporuje. Je dobré v naší zemi podporovat sportovní aktivity, ale je 

třeba nezapomínat na kulturnost a vzdělanost národa a o to se snaží městské kulturní 

instituce svými akcemi. Vzdělanost a kulturnost národa by měla být prioritou, před všemi 

ostatními aktivitami, aby nepřevládala síla těla nad sílou ducha. Nebát se smysluplně 

investovat do kultury a umění. 

     V pořadech ČT „Modrá krev“ je nejlépe vidět, jak česká šlechta dbala na kulturnost 

a význam českého národa a vše budovala pro budoucí generace. 

Škoda, že poúnorové události 1948 a pozdější padesátá léta vše zmařila. Vše, co bylo 

dobré, bylo najednou špatné a ti, co budovali kulturnost, byli zdiskreditovaní a ještě jim 

bylo vše ukradeno. Navíc s postupujícím časem vše, co vybudovali chátralo. Je to na státní 

správě, aby se nebála investovat do hodnotných kulturních akcí, podporovala různé 

společenské aktivity a učit, aby lidé nežili jen spotřebním způsobem života, ale obnovovali 

staré tradice a radovali se z nich a nepovažovali za kulturu jen sledování mnoha pořadů 

nevalné hodnoty v televizi, které jsou často vzdáleny uměleckým hodnotám.           

   Važme si, že Litovel je součástí přírodního klenotu „Litovelské Pomoraví“, které 

zasluhuje propagaci, o kterou se náš fotoklub stará svou fotodokumentací při různých 

akcích.  

 

      

  Výstavy: 

Dny Židovské kultury v Holešově na zámku a v Konviktu Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

 Galerie v Šumperku, Mikulově, Blansku a Trutnově.  

 Synagogy v Plzni, Krnově, Holešově a Košicích. 

 Gymnázium Jana Opletala v Litovli. 

        Galerie G21 Olomouc. 

        Fakultní nemocnice Olomouc. 

 Jazz klub v Olomouci. 

 Židovské kulturní a vzdělávací centrum a Hagibor v Praze. 

 Atelier řezbáře Jaroslava Beneše a kulturní dům v Lošticích. 

 Dům sociálních služeb v Moravské Třebové. 

 Bystřice nad Pernštejnem – „Bystřická zrcadlení“. 

 Putovní výstava Art amatér 2022. 

 Koncertní sál v Pňovicích. 

 Společná výstava fotoklubu v MK Litovel. 

  

 Účast v soutěžích: 

 Bystřická zrcadlení – Bystřice nad Pernštejnem 

 Interfotoklub – Vsetín 

 Art amatér 2022 - Mohelnice  

 Megapixel Praha 
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 Národní soutěž amatérské fotografie – Svitavy 

 Slovak Press foto 11. ročník – Bratislava (téma každodenní život) 

 

 Další akce: 

 Kalendář „Litovel a její místní části dříve a dnes“. 

 Výroba kalendářů pro město Loštice a ZUŠ v Lošticích. 

 Kalendář pro malíře P. A. Taťouna + křest v Šumperku. 

Celoroční dokumentace společenského dění v Lošticích a Pavlově, včetně 

příspěvků do Loštického a Mohelnického zpravodaje.  

 Fotografie pro mikroregion Mohelnicko a do faceboobokových skupin. 

 Fotodokumentace událostí v Pňovicích. 

Slideshow, která ukazuje na cca 200 fotografiích, jak se pracovalo v litovelských 

závodech 1970–2006. 

Multimediální pásma v Ostružné a v Jeseníku (Šumava, Island). 

Beseda pro Senior klub v Cholině.  

Setkání fotografů: Terezín – „Pro smutné oči“, Kolín – „Za novou věcností“, 

Krkonoše – Rýchorská bouda, Adršpašské skály v zimě (Východočeský fotoklub 

Pardubice). 

Olomouc – Sraz vlastníků fotoaparátů Flexaret. 

Hradec Králové – historické procesy zpracovávání fotomateriálů (Firma FOMA).  

Kopánky 2022 v Otrokovicích (tradiční setkání a workshop). 

Horská chata na Pancíři (Podzimní Šumava). 

Polsko – Walbrzych – Ohňový festival (Centrum uměleckých aktivit 

v Hradci Králové). 

Spolupráce s Domem mládeže v Olomouci a Sluňákovem v Horce nad Moravou. 

Soubor fotografií umělců a osobností věnované MK v Litovli, kteří navštívili 

Litovel v letech 1972–2020. 

 

Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – předseda Fotoklubu 

 

Děkujeme Městskému klubu v Litovli za vstřícnost a podporu naší činnosti. 

 

 

 

STUDIO ATELIER 

 

STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně 

vystavují ve výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice. 

Vedoucím je farář Církve československé husitské pan Vlastimír Haltof. 

 

 

KINEMAKLUB – kabelová televize 

 

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

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 
 

 41 

HANÁCKÁ AMBASÁDA – přátelé „hanáckého nářečí“ 

 

Kolektiv spolupracovníků „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli“ vedl 

a organizoval do června 2022 "atašé" Ing. Zdeněk Braný. V trvalém spojení s vybranými 

členy: Mgr. Miloslava Flášarová, Petr Linduška, Jaromír Hlavinka, sestavoval svá 

vystoupení pro veřejnost. 

Kolektiv měl pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše bylo doplněno 

do roku 2021 hudebním vystoupením místní krojované Hanácké môzêke, tu v roce 2022 

vystřídal Čtyřlístek pod vedením Milana Vybírala.   

Programy navštěvovali zájemci i z okolních vesnic a v závěru pořadu probíhala zavedená  

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

odpovídali účinkující. Poslední pořad v již zmíněném složení proběhl 23. června 2022.  

Kolektiv „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli“ je zvláštností v oboru amatérské 

veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu a osobní 

zainteresovanost pro věc.  

Za zmínku určitě stojí i to, že rovnou 2 z členů – Jaromír Hlavinka st. a pan Petr Linduška 

vydali knihy v hanáckém nářečí. 

 

Podporujeme: 

HANAČKA – folklórní soubor 

HANAČKA – dětský folklórní soubor 

SENIORKLUB Litovel 

SENZAKORD z. s. – smíšený pěvecký sbor 

COKOLIV – kapela 

 

 

Městský klub zachovává systém podpory spolkové činnosti formou 

zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou 

dle možností poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, 

vybavení, účetnictví, propagace a uplatnění při akcích pořádaných Městským klubem 

i jinými pořadateli). 
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l. SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2022 
 

Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty: 

 

ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích výstav) 

 

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

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

 

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

 

JÍDELNA STUDENTŮ LITOVEL (občerstvení) 

 

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

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

náměstí) 

 

SENIORKLUB LITOVEL (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy).  

 

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

 

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

 

MUZEUM (spolupráce s TIC, výměna suvenýrů) 

 

CHARITA LITOVEL 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 

SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ (zpřístupnění Domu přírody na Šargouně) 

 

FCC LITOVEL s.r.o. 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE ZÁBAVA OLOMOUC 

 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj. 
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m.  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LITOVEL 
 

Výroční zpráva TIC 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje 
 

Provozní doba: 

Pondělí–pátek: 9–17 hod. 

Sobota: 9–15 hod.  

Neděle: 9–13 hod. (červen, září) 

Hlavní letní sezóna: 20. června – 4. září 2022, otevřeno denně p–-ne od 9–17 hod.  

 

Kontakty: 

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

WWW (oficiální): www.tic.litovel.eu 

E-mail (oficiální): tic@litovel.eu  

Kontaktní osoba: Kateřina Gelová 

Adresa:  

Turistické informační centrum  

náměstí Přemysla Otakara 762 

Litovel, 784 01 

GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E 
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Služby informačního centra 

 

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

informací zdarma 

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

e-mailem 

• Poskytování informací o významných osobnostech regionu, informace o institucích                     

a službách ve městě 

• Vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR 

• Prodej drobných upomínkových předmětů a regionálních produktů (Brazzale 

Moravia Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Atelier Tomanec, dřevěné 

šperky Miloslava Tomance, keramika Miluše Hrachovinové…) 

• Prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek 

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

• Prodej Litovelských novin 

• Nabídka časopisů a novin (Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior, 5+2, 

Metro, AKCE ZÁBAVA Olomouc) zájemcům zdarma 

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

• Prodej vstupenek sítě Ticketstream, a Moravského divadla 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  

– Muzeum harmonik – komentovaná prohlídka s průvodcem dle provozní doby 

muzea 

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

a německé verzi) 

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

domluvě 

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

předchozí domluvě 

• Poskytování informací o:  

– turistických cílech v Litovli a blízkém okolí 

– možnostech ubytování v Litovli a okolí 

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

– cyklotrasách 

– půjčovně lodí a koloběžek 

– Vodním světě – centru zábavy pro rodiče a děti 

• Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny 

• Předprodej dlouhodobých jízdenek IDSOK společnosti Arriva Autobusy a.s. 

• Sběrné místo pro výlepy plakátů Technických služeb Litovel 

• Kopírovací, skenovací a laminovací služby 

• Půjčovna disků pro DiskGolfPark Smetanovy sady Litovel  

• Veřejný internet (zpoplatněno – každých započatých 30 min. 15 Kč) 

• Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu 

• Úschovna kol a zavazadel 

• Prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola 
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NOVINKY V ROCE 2022 

 

• Nové suvenýry – turistická vizitka Pískovna Náklo, keramický zvonek, čokolády, 

žvýkačky, kovové magnetky 

 

 

Členství v A.T.I.C. ČR 
 

 

 

 

 

 

 

TIC je od 31. 5. 2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky  

(A.T.I.C. ČR). Byla mu přidělena kategorie B. V rámci členství v A.T.I.C. se informační 

centrum zúčastnilo dvoudenního Členského fóra, které se konalo 28. – 29. 4. 2022 ve Zlíně 

a 13. – 14. 10. 2022 ve Žďáru nad Sázavou a dále se zúčastnilo těchto seminářů: 20. 4. 

Trendy v marketingové komunikaci, 2. 11.  Naučte se psát marketingové texty a tvořit 

grafiku a 8. 12. Nové trendy v praxi pracovníků TIC. 

 

 

 

Certifikát Cyklisté vítáni 

 
TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou 

společnosti Nadace Partnerství – „Cyklisté vítáni“. 

Informační centrum nabízí možnost bezplatné zastřešené 

úschovy kol, úschovnu zavazadel, poskytuje základní 

nářadí pro jednoduché opravy kol, nabízí aktuality a 

informace o službách pro cyklisty včetně cyklotras a tipů 

na výlety …. Úschovna kol je k dispozici během pracovní 

doby informačního centra, kolo musí být vyzvednuto do 

skončení pracovní doby. 

Služba úschovna zavazadel. Doba úschovy je 1 den a cena 

úschovy je 30 Kč/ kus (poplatek je splatný v době uložení 

zavazadla). Zavazadlo musí být vyzvednuto v den jeho uložení do úschovny a je vydáváno 

pouze na základě předložení úschovního lístku.  
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3. MÍSTO V ANKETĚ 

- OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 
 

 

TIC Litovel získalo 3. místo za Olomoucký kraj v každoroční 

anketě Oblíbené informační centrum roku 2022. Soutěž vyhlašuje 

A.T.I.C. ČR. ve spolupráci se společností Kam po Česku. 

Hlasování probíhalo na webových stránkách www.kampocesku.cz 

v období od 21. června do 31. srpna 2022 a hlas bylo možné 

poslat jednomu z více než 400 certifikovaných informačních 

center. 

 

 

 

DEN INFORMAČNÍCH CENTER 

 

 

V týdnu od 24. do 30. 10. 2022 A.T.I.C. ČR pořádala Týden 

turistických informačních center v rámci Světového dne pro 

rozvoj informací. TIC Litovel slavilo 25. 10. a každý 

návštěvník si odnesl sladkou pozornost a drobný dárek. 

 

 

           

 

SPRAVTE TO TO! S ČESKOU TELEVIZÍ 

 

 

TIC bylo součástí prázdninové soutěže České 

televize „SPRAVTE TO TO“. Malí návštěvníci si 

vyzvedávali hesla a vědátorské listy, odměnou za 

poctivé sbírání hesel byly barevné samolepky. 

Úkolem soutěžících bylo získat tři hesla (z celé 

ČR) a následně je vložit na webové stránky. Soutěž 

nalákala návštěvníky z dalekého okolí. 

 

 

 

SPOLUPRÁCE – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Od 2. do 16. ledna byla v prostorách TIC umístěna pokladnička Charity Šternberk – 

středisko Litovel v rámci Tříkrálové sbírky. 
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KONTROLA STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE 

 

Dne 15. 3. 2022 byla provedena inspektorem SZPI kontrola potravin v Turistickém 

informačním centru Litovel.  

 

VÝZVA 10 000 KROKŮ 
 

V dubnu se infocentrum opět zapojilo do 

celorepublikové Výzvy 10 000 kroků, kterou 

pořádá spolek Partnerství pro městskou mobilitu, 

z.s. a stalo se tak koordinátorem za město Litovel. 

Tato stále oblíbenější výzva má za cíl podpořit 

nejpřirozenější pohyb, kterým je chůze a motivovat 

lidi k pravidelnému pohybu. V prostorách TIC také 

probíhalo předávání diplomů a cen nejlepším 

účastníkům. 

 

 

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2022 

 
V sobotu 9. dubna jsme v našem městě zahájili 

opět turistickou sezónu. Krásné počasí, které panovalo 

minulý rok, se letos bohužel neopakovalo. Tentokrát bylo 

počasí opravdu aprílové – zima, pošmourno, déšť, ale 

odpoledne i chvilku sluníčko. ☺ Od každého tedy trochu. 

To nás ale neodradilo od programu, který byl pro Vás, 

návštěvníky, nachystán. 

Program probíhal jak na náměstí, tak před 

litovelským muzeem či Litovelskou kavárnou. Všechny 

přítomné nás před desátou hodinou přivítal starosta města 

Viktor Kohout a místostarosta města Mgr. Lubomír 

Broza. Poté následovalo několik tanečních vystoupení 

skupin Kaster, Golden Bees, Trips a Linetbells. Tradiční 

stánek Klubu českých turistů byl umístěn ve vchodu do 

radnice – v něm se mohli turisté a cyklisté zaregistrovat a po absolvování některé z tras pak 

dostali účastnický list. Přesně v deset hodin přijel v kočáře se svou družinou na náměstí 

král Jiří z Poděbrad. Ten za přičinění purkrabího Karla z Vlašimi potvrdil městu všechna 

privilegia, jak se tomu událo roku 1461. Poddaní králi představili město a jeho zajímavá 

zákoutí. Průvod zakončil svou výpravu u muzea, kde následovalo představení středověké 

katovny. Na pranýři byli veřejné hanbě vystaveni provinilci vůči božím zákonům; tvrdé 

tresty je neminuly. V dobovém táboře byly po celé odpoledne k vidění různá řemesla. 

V přízemní dílně muzea si návštěvníci zkusili psát brkem a někteří si troufli i na 

kaligrafii. Odpoledne se do dílny přidala ještě tvorba květinových vazeb a jarních dekorací 

z přírodních materiálů. V prvním patře muzea se od 13 hodin konal velikonoční řemeslný 

jarmark. Návštěvníci načerpali inspiraci při pletení pomlázky, zdobení kraslic různými 

technikami či pečení jidášů. Hlavní lidové tradice a zvyky připomněl v několika 
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vystoupeních Národopisný soubor Pantla z Nákla a Příkaz. Součástí jejich vystoupení byli 

klapači, mrskut či vynášení smrtky. Ožil také muzejní dvůr, kde byla k vidění živá zvířata 

a bylo zde nachystáno i občerstvení.  

Nesmíme zapomenout, že byly otevřeny všechny památky. Mohli jste tak navštívit 

radniční věž, muzeum, knihovnu, kapli sv. Jiří, Informační středisko Litovelského 

Pomoraví na Šargouně, kde Vás čekalo včelí tvoření. V Infocentru Litovel pak byla 

k vidění nová výstava retro přenosných televizorů. Právě 9. dubna se otevřela nová 

prodejní velikonoční výstava ve Výstavní síni Městského klubu Litovel, o kterou je vždy 

velký zájem. Litovelská kavárna připravila výtvarné dílny pro děti i dospělé.  

A ti z Vás, kteří jste nejeli dlouho loďkami po Nečízu, tak i Vy jste měli možnost  – 

byly připraveny již před desátou hodinou.  

Snad se Vám zahájení turistické sezóny líbilo a užili jste si pěkný den! Takže 

zahájení turistiky a cyklistiky třikrát zdar!!!    

 

(Zdroj: Litovelské noviny) 

 

 

 

 

VÝSTAVY V TIC 
 

 

 

VÝSTAVA ŘEZBÁŘE MIROSLAVA 

HAVLÍČKA 

 

1. 12. 2021 – 26. 2. 2022, prostory TIC, PO–PÁ 

8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné 

Výstava vyřezávaných figurek, loutek a jiných 

děl řezbáře Miroslava Havlíčka z Březiny. 

1. února v 18 hod. se konala v TIC Litovel 

BESEDA S ŘEZBÁŘEM. 

 

 

 

 

RETRO PŘENOSNÉ TELEVIZORY 

 

14. 3. – 27. 5. 2022, prostory TIC Litovel, PO–PÁ 

8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné 

 

Výstava televizorů z celého světa ze soukromé 

sbírky pana Ladislava Kohla z Pňovic. 
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MODELY LOKOMOTIV 

  

3. 6. – 30. 8. 2022, prostory TIC Litovel, 

PO–NE 9–17 hod., vstupné dobrovolné  

 

Výstava modelů lokomotiv amerického 

divokého západu druhé poloviny 19. století 

a lokomotiv plzeňské škodovky 

ze soukromé sbírky pana Jana Volného 

z Litovle. 

 

 

 

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN 

 

3. – 4. 9. 2022, prostory TIC Litovel,  

SO–NE 9–17 hod., vstupné dobrovolné 

 

Výstava ovoce, zeleniny a květin u příležitosti 

65letého výročí ČZS i ZO ČZS Litovel. 

 

 

 

 

ŠKOLA HUSÁKOVÝCH DĚTÍ 

  

12. 9. – 15. 11. 2022, prostory TIC Litovel, 

PO–PÁ 8–17 hod. SO 9–15 hod., NE 9–13 hod.,  

vstupné dobrovolné  

 

Výstava želechovického muzea prezentující školu 

80.–90. let 20. století. 

 

 

 

NETRADIČNÍ BETLÉMY A PŘÁNÍ PF 

 

24. 11. 2022 – 30. 1. 2023, prostory TIC 

Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., 

vstupné dobrovolné 

 

Vyšívané, tištěné, háčkované a jiné betlémy 

ze soukromé sbírky pana Pavla Čunderleho 

z Pňovic a PF pana Miroslava Pinkavy 

z Litovle. 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA 2022 
 

 

 

 

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE 2022 

 

  40 Kč 20 Kč 

Zdarma (ORC, 

ZTP, děti do 6 let) 

LEDEN 5 4 x 

ÚNOR 12 24 x 

BŘEZEN 10 29 2 

DUBEN 26 12 3 

Zahájení tur. sezóny x x 225 

KVĚTEN 107 130 5 

ČERVEN 104 313 10 

Hanácké Benátky 237 42 x 

ČERVENEC 308 208 24 

SRPEN 256 204 26 

ZÁŘÍ 62 52 23 

Dny evropského dědictví x x 665 

ŘÍJEN 22 44 7 

LISTOPAD 68 115 30 

PROSINEC 19 6 10 

Olomouc region card x x 20 

CELKEM       

2022 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN  
Čeští turisté 809 919 1097 1235 1332 1854  

Zahraniční 

turisté 2 0 14 21 19 24  
Výstava 89 200 175 303 165 729  
Veřejný internet 35 21 23 20 11 23  
Celkem turistů 

- čeští + 

zahraniční  811 919 1111 1256 1351 1878  
2022 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC CELKEM  

Čeští turisté 2608 2842 2174 1404 1391 1193 18858 

Zahraniční 

turisté 32 73 63 11 12 2 273 

Výstava 955 851 325 287 317 379 4775 

Veřejný internet 9 7 18 32 9 12 220 

Celkem turistů 

- čeští + 

zahraniční  2640 2915 2237 1415 1403 1195 19131 
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Celkem neplatících: 1050 (EHD, ZTS, ZTP, ZTP/P, ORC, děti do 5 let). 

Celkem věž v roce 2022 navštívilo 3469 osob. Vybrané vstupné z radniční věže 

bylo zahrnuto v příjmech TIC. Městský klub Litovel uhradil mzdy průvodců radniční věže 

ze svého rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM 

PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH 

INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2022 
Na provoz TIC Litovel finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 30 000 Kč. 

 

 

SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA PROHLÍDEK A VÝLETŮ TIC 

 

 
1. PĚŠÍ VÝLET – VELKÝ KOSÍŘ 

 

Ve středu 28. září 2022 pořádalo TIC další 

z pěších výletů, tentokrát na rozhlednu 

Velký Kosíř. Téměř 11 km pohodová 

procházka z Kaple do Slatinic, přes 

nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny, byla 

zpestřena krásnými výhledy z rozhledny 

a také opékáním špekáčků. 

 

 

 

2. CYKLOVÝLETY 

LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

  
neděle 10. 7. a 7. 8., úterý 19. 7. a 16. 8.,                      

odjezd od TIC (budova Záložny) 

ve 14 nebo 16 hod. 

ZDARMA – cyklovýlety s průvodcem, 

nenáročné trasy v rozmezí 20–35 km. 
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3. PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM  
 

středa 13., 20. a 27. 7., 3., 10. a 17. 8., 

začátek ve 13.30 hod. před TIC (budova 

Záložny) 

ZDARMA – 90 min. prohlídka městem, 

při které jsou k vidění nejvýznamnější 

památky města Litovel. 

 

 

 

4. VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ 
 

Komentované prohlídky radniční věže denně 

v 10, 11, 13, 14, 15 a v 16 hod. 

 

 

 

Speciální letní prohlídky a výlety finančně 

podpořil Olomoucký kraj v rámci 

dotačního programu na podporu cestovního 

ruchu a zahraničních vztahů 2022 – Podpora turistických informačních center 2022 – 

projekt „Služby TIC Litovel 2022“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 
 

 53 

n. MUZEUM HARMONIK LITOVEL 
 

 

Výroční zpráva Muzea harmonik 2022 

 

 

 
 

 

Základní údaje 

 
Provozní doba: 

úterý–pátek: 9–17 hod. 

sobota: 9–15 hod. 

Hlavní letní sezóna: 20. června – 4. září, úterý–neděle od 9–17 hod. 

 

Kontakty: 

Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146 

WWW (oficiální): www.muzeumharmonik.cz 

Email (oficiální): harmoniky@muzeumharmonik.cz 

Kontaktní osoba: Hana Šinclová 

 

Adresa: 

Muzeum harmonik Litovel 

náměstí Přemysla Otakara 762 

Litovel, 784 01 

GPS: 49°42´6516´´N, 17°4´33.817´´E 
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZEA HARMONIK 

 
 15. června 2022 bylo slavnostně otevřeno 

litovelské Muzeum harmonik. Muzeum vzniklo 

z daru unikátní soukromé sbírky pana Jiřího 

Sedláčka a město Litovel pro ni vybudovalo nové 

moderní prostory v 1. patře budovy Záložny. 

Sbírka obsahuje více než 330 nástrojů a je 

největší svého druhu ve střední Evropě. K vidění 

jsou akordeony, heligonky i atypicky vyrobené 

nástroje nebo tahací harmoniky starší 150 let. 

Součástí jsou i zahraniční exponáty 

zejména z Itálie, Německa a Rakouska. 

Smyslem zřízení muzea je připomínat 

návštěvníkům vynikající řemeslnou a výtvarnou 

práci našich předků a je velkým přáním sběratele, 

aby tato jedinečná sbírka byla zachována i dalším 

generacím. 

Původní muzeum fungovalo jako 

soukromé v domě pana Jiřího Sedláčka v letech 2011–2021. Krátce po otevření získalo 

zvláštní ocenění v prestižní soutěži GLORIA MUSEALIS v kategorii Muzejní počin roku 

2012. 

Sběratel zasvětil harmonikám celý svůj život, sám na ně hraje už od dětství. 

Harmoniky opravuje a sbírá více než 50 let. 

Nově vybudované muzeum nabízí moderní expozici a zajímavý zážitek 

s interaktivními prvky. Je zde možnost zahrát si na vybrané druhy nástrojů nebo shlédnout 

osobité video se sběratelem. 

V rámci slavnostního otevření muzea vystoupil sympatický písničkář Petr Lüftner. 

Muzikant z Ústí nad Labem, má za sebou turné po boku Xindla X a nyní pracuje na třetí 

desce. Svým stylem hraní a hledáním nových cest dokazuje, že akordeon není nástroj 

pouze do hospody, zahrál písničky romantického charakteru i k pobavení.  

Slavnostního otevření muzea se zúčastnilo 122 návštěvníků. 
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI MUZEA HARMONIK 2022 

 

  60 Kč 
děti,senioři 

30 Kč 
rodina 
140 Kč 

Zdarma                           
(ZTP, děti do 6 let) 

LEDEN 0 0     

ÚNOR 0 0     

BŘEZEN 0 0     

DUBEN 0 0     

KVĚTEN 0 0     

ČERVEN 31 165 1 4 ZTP/15 

Slavnostni otevření x x   122 

ČERVENEC 101 159 17 6 ZTP/5 

SRPEN 99 199 17 4 ZTP/11 

ZÁŘÍ 57 347 2 6 ZTP/41 

ŘÍJEN 16 102 3 17 ZTP 

LISTOPAD 12 49 0 2 ZTP 

PROSINEC 7 14   12 

CELKEM 323 1035 40 245 
 

 

 

Muzeum harmonik – od června roku 2022 jsme přivítali téměř 1700 nadšených 

návštěvníků všech věkových kategorií.  Cestu si k nám našli jak rodiny s dětmi, tak 

zájezdy seniorů. U dětí je nejvíce 

oblíbený interaktivní kiosek, kde 

si mohou zahrát pexeso, poskládat 

součástky harmoniky nebo 

si pustit písničky, zatímco rodiče 

si prochází expozici. Starším 

návštěvníkům se nejvíce líbí 

zdobení a ruční práce, která je 

vidět na každé harmonice.  

Návštěvníci také obdivují 

trpělivost sběratele pana Jiřího 

Sedláčka, který se harmonikám věnuje celý život a tuto krásnou sbírku dal dohromady. 

Obrovským úspěchem pro nás bylo umístění Muzea harmonik na 1. místě v kategorii 

novinka Cestovního ruchu pro Olomoucký kraj. Tohoto ocenění si velmi vážíme a je 

pro nás motivací. 
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

a. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ 
 

Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních, 

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

zajišťoval buď jako spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.  

Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových 

činností. 

Po covidové pauze se vytíženost sálů a prostor budovy MK v roce 2022 vrátila 

k maximálnímu využívání.  

 

 

b. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE 
 

Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové 

Folklórní soubor Hanačka 

Prodejna MOZAIKA – Petr Hájíček 

Prodejna Rakola – Radek Kohoutek 

Kapela Cokoliv – Robert Anderle 

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

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc od června 2019 

 

 

5. PERSONÁLNÍ OBLAST 
 

a. ZAMĚSTNANCI MK 
 

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

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

 

Ředitelka 

1 asistentka na zkrácený úvazek 

1 propagační pracovnice 

1 provozní a organizační pracovnice 

1 technik – údržbář 

1 technik – osvětlovač a zvukař 

1 uklízečka a provozářka 

1 ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky 

1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek studenti zajišťující 

provoz o víkendech a o dovolené 

1 pracovnice Muzea harmonik na zkrácený úvazek  
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Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti: 

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

- poskytování kompletního kulturního servisu občanům 

- vyřizování grantů, dotací a sponzoringu 

- výroba plakátů a propagačních materiálů 

- propagace činnosti formou měsíčních programů zveřejňovaných: na plakátovacích 

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

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

Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel, Štern, Oáza, Info Olomouc, Akce 

zábava Olomouc, INFO Olomouc, Facebook a v kulturních rubrikách dalších periodik). 

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

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

- ediční činnost 

- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám 

- organizování kurzů 

- součinnost s dalšími kulturními subjekty města a regionu 

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

- zajišťování krátkodobých pronájmů sálů 

- technické zajištění pořádaných akcí 

- uzavírání objednávek, smluv 

- zajišťování ubytování a stravování pro účinkující 

- předprodej vstupenek 

- zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích 

- zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem 

- bezpečnost práce 

- vedení pokladny a provozního účetnictví 

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

vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 

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

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

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

přehledů regionálních akcí, výroby propagačních letáků, prodej jízdenek IDSOK aj. 

- komplexní zajištění provozu Muzea harmonik, včetně průvodcovské činnosti a prodeje 

suvenýrů. 

 

 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou 

kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového 

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

vykonává ředitelka MK. 

Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody 

o provedení práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné 

služby, nutné ke kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. 

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

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

Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku k 31. 12. 2022, 

podrobný přehled čerpání rozpočtu za rok 2022 a plánovaný rozpočet na rok 2023. 

Hospodaření naší organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je 

zájem veřejnosti o kulturní akce, které připravujeme. Další neznámou jsou tržby 

z doplňkové činnosti, které lze ovlivnit jen nepřímo. Je třeba si uvědomit, že se nám zatím 

daří a plánovaný rozpočet plníme i přes to, že se ceny kulturních pořadů, energií 

a provozní náklady neustále zvyšují a že je těžko předem odhadnutelná návštěvnost našich 

akcí. V roce 2022 jsme využili prostředky od zřizovatele ve výši 8 522 665,20 Kč. Další 

příjmy Městského klubu jsou tvořeny vybraným vstupným a kurzovným 2 466 843,86 Kč, 

výnosy z reklam 187 264 Kč, výnosy ze služeb TIC 122 199 Kč, vstupným radniční věže 

63 256 Kč, vstupným muzea harmonik 56 030 Kč, výnosy z pronájmů sálů a kluboven    

466 192 Kč, tržbou z prodeje zboží 483 430 Kč, ostatními výnosy ve výši 16 357 Kč.  

I přesto, že nám epidemie koronaviru stále ještě komplikovala život, a přes 

úsporná opatření, se nám také letos podařilo rozpočet dodržet. 

 

Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2022, který celkově činil zisk 

po zdanění plus 424 533,46 Kč (viz rozpočet 2022). 

 

a. DOTACE  
 

V rámci dotačního titulu „Program podpora kultury v Olomouckém kraji v roce 2022“ 

poskytl Olomoucký kraj na akci Hanácké Benátky 2022:          50 000 Kč 

a v dotačním programu „Podpora turistických informačních center 2022 nám Olomoucký 

kraj poskytl dotaci na Služby TIC Litovel 2022:          30 000 Kč 

Celková částka dotací získaná z mimorozpočtových položek:         80 000 Kč 

 

b. NADACE 
 

Nadace Český hudební fond poskytla MK na koncerty KPH v roce 2022:       21 000 Kč  

Nadací Český hudební fond poskytla na Celostátní setkání KPH částka:        45 000 Kč 

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:          66 000 Kč 

 

c. HLAVNÍ SPONZOŘI 
 

Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů:  

- 162 264 Kč na Hanácké Benátky 2022  

-   25 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v Mladečských jeskyních 

Společnosti Pivovary CZ Group a.s. byla přefakturována částka 30 000 Kč nákladů na 

koncert Felixe Slováček ml. (saxofon) a Radima Linharta (el. klavír) 10. listopadu 2022 

ve varně Pivovaru Litovel uspořádaný k výročí založení pivovaru. 

 

 

Celkově se nám podařilo mimo příspěvku zřizovatele získat 363 264 Kč. 
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   Městský klub děkuje všem, kteří finančně přispěli na akce pořádané 

Městským klubem nebo poskytli dary do tomboly. 

 

PŘEHLED SPONZORŮ MK 2022 

 

MĚSTSKÝ PLES: 

 

Alibona a.s.      Město Litovel 

A. W. spol. s.r.o. - Loštice    Městská teplárenská spol. Litovel a.s. 

Auto-moto Čáp Litovel    MIX fashion Silvie Molnárová 

Brazzale Moravia a.s. Tři Dvory   Mobilní telefony Balák Litovel 

Café restaurant Záložna Litovel    Mona Lisa – Dámská móda 

DAF Truck      Obuv Katka 

DAVCOM Litovel     Oděvy Pospíšilová Penková Litovel 

Drogerie TETA Litovel    Optika Ullmann s.r.o. Litovel 

Dům květin PINIE Litovel – Ing. Petr Dolinský Petr Linduška – Knihkupectví Atlas 

ETA – Elektroservis Zatloukal   Pivovary CZ Group a.s. 

EUROPASTA SE, divize Litovel Adriana  PM Studio – Ing. P. Macháček Litovel 

Fa BENEŠ – Jana Benešová, Unčovice  Pro–sport Litovel 

GECOM Litovel     RaKoLa – Radek Kohoutek 

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA  Rašnerová Soňa Galanterie 

Jaroslav Skála – Autoškola Skála Litovel  Restaurace u Marka 

Klenotnictví EVA Litovel    ROOT IT s.r.o. 

Komerční banka a.s. pobočka Litovel  Růžová Darka Litovel 

Květinářství u Alberta – Jana Uličná   Řeznictví Jan Vavrda 

Květinka O.LI Náklo     Soukromí dárci 

Květinka Sen Pavlína Studená Litovel  Starosta Města Litovel Viktor Kohout 

Lékárna Fremlova Apotheca s.r.o.   STIHL – VoVo Voříšek Litovel 

Lékárna – MUDr. Andrea Dostálová   Šárka – textil a galanterie Litovel 

Lékárna U polikliniky Litovel   Viktor Kohout – Agentura BAVI 

Litovelská cukrovarna a.s.    Vodohospodářská společnost Čerlinka 

Maková panenka     Zlatnictví Lenka Litovel 

MEIS Litovel      Železářství Petr Novák Litovel 
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7. REKONSTRUKCE A INOVACE 
 

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

- oprava myčky na Velkém sále Záložny 

- pravidelná údržba, revize a opravy výtahu u Velkého sálu Záložny 

- oprava omítek a výmalba schodiště k Muzeu harmonik, výmalba Záložny 

- oprava střešního žlabu ve dvoře MK Litovel  

- výměna displeje mixpultu 

- výměna elektrorozvaděče na Záložně dle požadavků ČEZ 

- další drobné opravy 

 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku: 

- multifunkční tiskárna Konica Minolta do TIC 

 

Nákup dlouhodobého drobného majetku: 

- notebook pro Muzeum harmonik, programy MS Office, Corel 

- mikrofon pro buben 

- 3 mikrofony Sennheiser 

- elektrorozvaděč 

- sluchátkový odposlech 

- mobilní telefon Xiaomi 

- led2 par reflektory závěsné 8 ks 

- kávovar DeLohghi 

 

Majetek předaný zřizovatelem k hospodaření: 

    Od 1. 10. 2022 nám bylo zřizovatelem předáno k hospodaření vybavení Muzea 

harmonik – 20 ks skleněných vitrín s osvětlením, dřevotřísková konstrukce, informační 

kiosek Natan, webové stránky Muzea harmonik a interaktivní aplikace Muzea harmonik. 

 

Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky 

a zároveň přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 

 

8. VÝHLEDOVÉ INVESTICE 
 

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

základní údržby počítat s: 

– výměnou zbytku oken v Malém sále Záložny, kterou se kvůli nedostatku materiálu 

a navýšení cen materiálů nepovedlo zrealizovat ani v roce 2022 

– výměnou zbytku oken v budově MK  

– rekonstrukcí WC v přízemí budovy MK  

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

– vymalováním Malého sálu Záložny (až po rekonstrukci elektrorozvodů) 

– výmalbou zbytku kluboven 

– inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny  
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Nadále je našim cílem co nejhospodárněji nakládat se svěřenými prostředky 

a zároveň přispět ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu. 

 

 

9. ZÁVĚR 
 

V roce 2022 Městský klub Litovel uspořádal 140 akcí, kterých se zúčastnilo 

cca 20 000 návštěvníků.  

Dále se kolektiv Městského klubu podílel částečnou organizací, technickým 

dozorem, úklidem a jinou přípravou na 51 akcích a pronájmech jiných pořadatelů. 

 

Uskutečnit se podařilo: 7 divadelních představení, 17 koncertů (a 4 koncerty Kantiky 

v jiných městech), 7 koncertů KPH, 15 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC (+14 

výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK a 1 besedu člena Fotoklubu v jiném městě), 

14 pořadů pro děti, 1 kurz společenského tance (pro mládež), 1 kurz roztleskávaček, 

1 Městský ples, 6 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto a 4 koncerty při Folkovém 

Pomoraví, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejich rámci 5 velkých koncertů), 

promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 8 filmů pro dospělé ve Velkém sále Záložny 

a 6 pořadů pro rodiče s dětmi, 4 besedy, 6 zábavních pořadů a 4 velké vánoční akce na 

náměstí.  

Turistické informační centrum uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční věž tyto 

akce: 1 pěší výlet, 4 cyklovýlety Litovelským Pomoravím, 6 prohlídkových okruhů 

městem, 1 besedu, 6 výstav v prostorách TIC a Zahájení turistické sezóny.  

Muzeum harmonik uspořádalo 1 koncert ke slavnostnímu otevření muzea.  

 

V tomto roce proběhl hloubkový audit naší organizace – veřejnosprávní kontrola na 

místě, finanční kontrola, kontrola hospodaření a rozpočtu, vedení účetnictví, přijaté dotace, 

evidence a účtování dlouhodobého majetku, fondy účetní jednotky, inventarizace, 

schválení účetní závěrky, doplňková činnost, výsledek hospodaření, náležitosti účetních 

dokladů. Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky jsme bez prodlení 

odstranili. 

V TIC proběhla kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce – kontrola 

bezpečnosti prodávaných potravin, kontrola dodržování hygienických požadavků, kontrola 

záznamů sledování skladovacích teplot, kontrola minimální trvanlivosti. Kontrola 

neshledala žádné nedostatky. 

 

Na závěr bych na tomto místě chtěla poděkovat našemu zřizovateli, kterým je Město 

Litovel, za finanční podporu. Děkuji také všem zaměstnancům i dobrovolným 

pracovníkům, kteří svou práci, která je opravdu velmi časově náročná, dělají s nadšením a 

láskou. Moc si toho vážím. Těším se na setkávání s vámi na všech akcích, které pro vás 

pořádáme.                                                  

 

 

 

Bc. Hana Neumanová, ředitelka 


