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1. ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2017 byl 25. ročníkem existence této příspěvkové organizace a ze svého hlediska ho
hodnotím pozitivně.
Tato výroční zpráva Vás seznámí s kulturními a jinými akcemi, které jsme uspořádali
samostatně i ve spolupráci, informuje o činnosti našich zájmových skupin, o výsledku
hospodaření naší příspěvkové organizace, o personálním obsazení, investicích i zhodnocení
přidělených prostor a hodnotí také práci Turistického informačního centra, které je součástí
Městského klubu Litovel od roku 2014.
Naše práce je závislá na mnoha aspektech, některé jsou více, jiné méně ovlivnitelné.
Výběr pořadů se snažíme směrovat tak, aby uspokojil široké divácké spektrum nejen žánrově,
ale také generačně. Návštěvnost je závislá nejen na momentálním zájmu, ceně vstupného,
konkurenčních kolidujících akcích, ale v případě venkovních produkcí třeba i na počasí.
Honoráře za kulturní pořady neustále rostou, čemuž musíme přizpůsobovat ceny vstupného.
Aby byly přijatelné, snažíme se získat dotace, příspěvky z nadací, oslovovat sponzory. Velké
poděkování patří našemu zřizovateli, kterým je Město Litovel. Bez jeho finanční podpory
bychom byli o spoustu krásných akcí ochuzeni.

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

Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a agenturám
k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům,
souborům a skupinám zájmové činnosti.
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3. HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2017
a. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Bernard Slade: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
31. ledna 2017
Osudové setkání dvou lidí (on ženatý, ona vdaná)
přeroste v celoživotní lásku a každoroční několikadenní
nevěru. Milostná komedie s mnoha půvabnými
momenty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj
americké společnosti v průběhu třiceti let.

Hráli: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

Daniel Keyes: RŮŽE PRO ALGERNON
20. března 2017
Tragikomický příběh dementního muže Charlie Gordon je mladík s IQ 68, který má
jediný sen: Stát se chytrým… Drsný a zároveň
dojemný příběh o nekonečné touze člověka
překonat sama sebe, ale i o tom, co všechno
potřebujeme k tomu, abychom byli alespoň na
pár chvil v životě šťastni. Nejúspěšnější
inscenace spolku Kašpar.

Hráli: Jan Potměšil, Barbara Lukešová / Eva Elsnerová/ Markéta Coufalová, Petr
Lněnička/ Jakub Špalek/ Tomáš Stolařík, Lukáš Jůza/ Míla Tichý
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Petr Kolečko: ŽENA ZA PULTEM
11. dubna 2017
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v
malém koloniálu, věří, že to konečně
dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se
učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák,
protože chce stačit čínským obchodníkům,
kteří přijdou, až se rozjede obchod s
východem. Číňané nezklamou, ti nejsou
jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a
její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude
novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která
nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a
Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový
muž Pepa drží dietu…?
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v komedii Petra
Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda!
Hráli: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser

Veronique Olmi:

JENOM ŽIVOT

24. září 2017
Je večer a do Marionina bytu nečekaně vpadne promoklý a
zraněný Sam, více jak deset let se neviděli. Počáteční starost o
Samovo zdraví i fascinující setkání po takové době rychle
vystřídá hašteření těch dvou, které zřejmě kdysi bylo důvodem
k jejich rozchodu.
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma
hereckým osobnostem. Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková
se potkávají na jednom jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o
jednom setkání „po letech“. Sam a Marion totiž bývali manželé.
Hráli: Antonie Talacková , Igor Bareš, Michal Hnátek / Antonín
Týmal
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Dermot Canavan: TŘETÍ

PRST NA LEVÉ RUCE

27. listopadu 2017
„Můžeme si vybrat svoje přátele, ale rodinu si
člověk nevybírá.“
Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě měly kdysi
velmi blízko. Když se setkávají nad krabicí
fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté
vzpomínky znovu ožívají. Postupně nám
rozkrývají svůj komplikovaný vztah s
autoritativním otcem, citlivé období se svoji
milovanou maminkou, i to, proč se jejich cesty na
čas rozešly. A přestože jsou jejich vzpomínky
mnohdy chvílemi bolestné, neopouští je pro ně tak typický svérázný smysl pro humor. A
navíc, ať se děje cokoliv, existuje něco, co jim vždycky dává svobodu i na všechno
zapomenout: tanec.
Hráli: Iva Pazderková a Martina Randová

Mimo divadelní předplatné jsme opět pozvali Divadlo Járy Cimrmana, což je záruka pro
zcela vyprodané hlediště. Tentokrát přijeli s představením:

VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
10. března. 2017
Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: od 150 Kč, na místě +50 Kč

Divadelní předplatné
V divadelní sezoně 2016/2017 i 2017/2018 si abonentku zakoupilo 184 osob. Jsem moc ráda,
že se nám diváci vrací a o předplatné mají zájem už půl roku předem. Sledujeme, že abonentku
na celou sezonu si kupují nejen místní, ale i z okolního regionu, velkou měrou také obyvatelé
Olomouce, čehož si obzvlášť ceníme, poněvadž v Olomouci je spousta konkurenčních
divadelních představení.
Diváci mohli vidět odlehčené komedie i těžší kusy. Vyprodané hlediště bylo na představení
Divadla Járy Cimrmana a na hře s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem. Osobně se mi
nejvíce líbilo představení „Každý rok ve stejnou dobu“. Oceňuji také Jana Potměšila, jehož
herecký výkon byl, i přes svůj handicap a invalidní vozík, výtečný.
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b. KONCERTY 2017
EVA URBANOVÁ
středa 25. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 300/350/390 Kč, na místě
příplatek +50 Kč
koncert první dámy české operní scény

MICHAL ZAPLETAL
úterý 14. 2., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 70 Kč, na místě 100 Kč
koncert místního muzikanta, křest CD "Odi et amo"

KONCERT KAPELY NOACO
čtvrtek 23. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19:00 hod., vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 90 Kč
vzpomínka na Luboše Černého - koncert folkové kapely NOACO

HONZA NEDVĚD: NÁVRAT
čtvrtek 23. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 180 Kč
koncert folkového písničkáře Honzy Nedvěda, Pavel Helan – kytara, Jindra Koníř – klávesy

KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ - OPERETY
úterý 18. 4., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 60 Kč
nejkrásnější a nejznámější české i světové operetní písně v podání sólistů opery Slezského divadla
v Ostravě, vhodné nejen pro seniory

4 TET
pátek 21. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 490 Kč, na místě + 50 Kč
pánské pěvecké kvarteto - tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass
Dušan Kollár

HANÁCKÉ GULÁŠ
neděle 30. 4., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné v předp. 70 Kč, na místě 100 Kč
vystoupily místní kapely: SVL, STŘEMKOŠ, VINNÝ STŘIK A NOACO

KONCERT – LA BOUJEAN
pátek 12. 5., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
zazněly francouzské chansony a swing, Iva Kevešová Stáncová - zpěv, Petr Stojan - piano, Vladimír
Veselý - kontrabas, Miloš Pohl - bicí, Martin Stánec – klarinet

ŠTEFAN MARGITA
úterý 23. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji od 400 Kč, na místě + 50 Kč
koncert jednoho z našich nejlepších operních pěvců

KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY aneb každý to vidí jinak
neděle 4. 6., Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné v před. 80 Kč, na místě 130 Kč
vystoupil PS SENZAKORD pod vedením Hany Kaštanové a PS PŘÍKAZY pod vedením Ivety
Navrátilové

KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH, POCTA HANĚ HEGEROVÉ
pondělí 25. 9., Mladečské jeskyně u Litovle, 18.00 hod., vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 170
Kč
šansonový recitál Pocta Haně Hegerové, zpívala Dana Chytilová za klavírního doprovodu.
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MICHAL TUČNÝ REVIVAL BAND
pondělí 2. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné dobrovolné
celý koncert byl zábavnou vzpomínkou na velkou osobnost a nezapomenutelnou legendu české
country Michala Tučného - dárek k Mezinárodnímu dni seniorů

SLET BUBENÍKŮ
středa 18. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji sezení 150 Kč, stání 100
Kč na místě příplatek 50 Kč
rytmy bez hranic na tisíc způsobů, ze Sletu bubeníků byla unikátní událost, která v současné době a
podobě nemá ve světě konkurenci

METALLICA REVIVAL LITOVEL
sobota 18. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. 90 Kč, na místě 140 Kč
kapela hrála nejznámější skladby od americké trash metalové legendy Metallica

DESMOD
středa 29. 11., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 250Kč, na místě 300 Kč
koncert oblíbené slovenské rockové skupiny

ČESKÉ VÁNOCE
neděle 10. 12., kostel sv. Marka, 15.30 hod., vstupné v předprodeji: děti do15 let 60 Kč, dospělí 80
Kč, na místě + 50 Kč
vystoupil pěvecký sbor SENZAKORD a hudební soubory ZUŠ, řídila Hana Kaštanová

HELENA VONDRÁČKOVÁ
úterý 12. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předp. od 400 Kč
vyprodaný vánoční koncert oblíbené zpěvačky

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
sobota 16. 12., kostel sv. Marka v Litovli, v 14.30 hod., vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě 130
Kč
vystoupila PALOKANTIRAKA a QUIRINUS a všichni, co se zapojili do projektu „Rybovka pro
Litovel“, sbormistři: Marcela Barvířová, Irena Blektová a Jaroslav Petr
závěrečný koncert oslav 50. výročí družby Litovle se slovenským městem Revúca
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KONCERTY VE SPOLUPRÁCI
POLOLETNÍ KONCERT
pondělí 23. 1., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod.
pořadatel: ZUŠ Litovel
KLAVÍRNÍ KONCERT

čtvrtek 16. 2., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
JARNÍ KONCERT

čtvrtek 30. 3., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA AKORDEONŮ A KEYBORDŮ

středa 26. 4., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

úterý 16. 5., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
KONCERT MINIBANDU

středa 24. 5., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
VÝROČNÍ KONCERT DPS MLÁDÍ

čtvrtek 1. 6., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstup volný
pořadatel: ZŠ Vítězná
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

středa 14. 6., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ

středa 28. 6., 17 hod., Koncertní sál MK
pořadatel: ZUŠ Litovel
PODZIMNÍ KONCERT ZUŠ
úterý 21. 11., Koncertní sál MK, 17 hod., vstup volný
pořadatel: ZUŠ Litovel
KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ

středa 6. 12., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod.
pořadatel: ZUŠ Litovel
KONCERT DPS MLÁDÍ
úterý 19. 12., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstup volný
pořadatel: ZŠ Vítězná
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SHRNUTÍ
Koncerty letošního roku byly opět multižánrové. Prostor jsme dali profesionálním i
amatérským umělcům. Koncerty pořádáme nejen v našich prostorách, ale také v kostele sv.
Marka, varně pivovaru, v Mladečských jeskyních, na náměstí nebo v kapli sv.Jiří.
Největší zájem veřejnosti a tudíž i téměř vyprodané sály, jsme zaznamenali u koncertů
Heleny Vondráčkové (úplně vyprodáno), Jana Nedvěda, 4TET a kapely Desmod.
Letos jsem nově zařadila také osobnosti české operní scény. Nevěřila jsem, že v našem
malém městě bude o vystoupení takový zájem. Aplaus a ovace sklidila jak Eva Urbanová, tak i
Štefan Margita. Oba koncerty doprovodilo Moravské klavírní trio a výborný houslista Jiří
Jahoda.
Starší generace ocenila operetní pořad „ Když dva se rádi mají“. Ke dni seniorů jsme
jim, jako dárek zorganizovali vzpomínkový koncert na Michala Tučného, který měl také velký
úspěch. Stejně jako „Pocta Haně Hegerové“.
Mladí byli nejvíce nadšeni z koncertů těchto kapel: Slza, Jelen, Pekař, Lenny a Marek
Ztracený.
Spousta koncertů se odehrála i v rámci jiných akcí, jako jsou Hanácké Benátky, Folkové
Pomoraví, Vánoční náměstí, Open MIC, Farmářské trhy, (zařazených do kapitoly 3g.-„Ostatní
akce“)

Získané mimorozpočtové prostředky na koncerty v roce 2017 (dohody o reklamě)
dle sponzorů
Vápenka Vitoul, s.r.o.– 8 000 Kč na koncert „Pocta Haně Hegerové v Mladečských jeskyních
25. 9. 2017
Sociální odbor Města Litovel přispěl na koncert Michal Tučný revival band (2.10., jako dárek ke
Dni seniorů) částkou 10 000 Kč.
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c. KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY
leden:

KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
úterý 24. 1. 2017 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
klavírní trio: MARKÉTA VOKÁČOVÁ, JAN ZEMEN, ADÉLA DONOVALOVÁ
únor:

APOLLÓN KVARTET
úterý 28. 2. 2017 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
PAVEL KUDELÁSEK – housle, RADEK KŘIŽANOVSKÝ – housle, PAVEL CIPRYS – viola,
PAVEL VERNER – violoncello
březen:

JIŘÍ BÁRTA a TEREZIE FIALOVÁ – violoncello, klavír
úterý 28. 3. 2017 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
květen:

KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH
pondělí 15. 5. 2017 v 18:00 hod., Mladečské jeskyně, vstupné 120 Kč
DOMINIKA ŤUKOVÁ A KRISTÝNA FIALOVÁ – harfa, viola
září:

IVAN ŽENATÝ A STANISLAV BOGUNIA – housle, klavír
úterý 5. 9. 2017 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
sólový recitál
říjen:

JANA KOPICOVÁ A DITA EISELTOVÁ – hoboj, klavír
úterý 10 10. 2017 v 19:00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 80 Kč
listopad:

JIŘÍ VODIČKA A MARTIN KASÍK- housle, klavír
čtvrtek 9. 11. 2017 v 19:00 hod., Varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč

V sezoně 2017/2018 si abonentku zakoupilo 25 osob, v sezoně 2016/2017 to bylo 24
předplatitelů.
Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve spolupráci s Kruhem
přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou. Tyto koncerty vážné hudby mají
vysokou úroveň a našly si své diváky. Aby nebyly prodělečné, snažíme se získat
mimorozpočtové příspěvky. Každým rokem také žádáme o podporu Nadaci Českého
hudebního fondu a další.
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Získané mimorozpočtové prostředky v roce 2017 na koncerty KPH
dle sponzorů
Vápenka Vitoul, s.r.o. – 16 000 Kč na koncert v Mladečských jeskyních 15. 5. 2017 (Dominika
Ťuková harfa, Kristýna Fialová viola)
Pivovar Litovel a.s. částkou 20 000 Kč podpořil koncert Jiřího Vodičky (housle) a Martina Kasíka
(klavír), který se konal v divácky zajímavém prostředí varny Pivovaru Litovel
9. 11. 2017 k výročí založení Pivovaru Litovel.
Český hudební fond poskytl 9 000 Kč na koncert Jiřího Vodičky (housle) a Martina Kasíka (klavír)
dle dohody o reklamě.
Nadace Český hudební fond poskytla 12 000 Kč na koncertní sezonu 2016/2017 a 13 000 Kč na
sezonu 2017/2018.

Celková částka získaná z mimorozpočtových položek: 57 000 Kč
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d. VÝSTAVY
VE VÝSTAVNÍ SÍNI BUDOVY MK LITOVEL
leden: ŽENA OČIMA NĚŽNÝCH MUŽŮ
Jan Hrachovina (obrazy, kresby, grafika, sochy), Tomáš Mather (fotografie)
Vernisáž: středa 11. 1. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 27. 1.
únor: OBRAZOVÁ GRAFIKA BRATŘÍ KRÁLÍKŮ
výstava: fotografie a olejové malby
Vernisáž: středa 1. 2. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 25. 2.
březen: MIKOLOW
výstava obrazů umělců EU, putovní výstava
Vernisáž: pondělí 6. 3. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 3.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
ve spolupráci s DDM Litovel
Výstava zpřístupněna od 10. 4. do 16. 4. 2017, Výstavní síň
květen VÝSTAVA OBRAZŮ A ŠPERKŮ
EVA JANSOVÁ, OLGA HOLOUŠKOVÁ, ELIŠKA ŽILOVÁ VÁCLAVÍKOVÁ

Vernisáž: středa 10. 5. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 31. 5.
červen: SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU LITOVEL K 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
výstava fotografií
Vernisáž: středa 7. 6. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 30. 6.
září: SMÍŘENÍ: VÁCLAV LAMR
výstava obrazů a kreseb
Vernisáž: středa 6. 9. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 27. 9.
říjen a listopad: FOTOKLUB BESEDA OTROKOVICE
výstava fotografií
Vernisáž: středa 4. 10. 2017 v 17 hod., výstava zpřístupněna do 24. 11.
prosinec: PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA MK
Výstava zpřístupněna od 4. do 17. 12. 2017 (Výstavní síň MK)
SPOLEČNÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIER
Výstava zpřístupněna od 4. do 17. 12. 2017 (prostory TIC)
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VÝSTAVY V PROSTORÁCH TIC
a výstavy členů Fotoklubu Litovel a Studia Atelier mimo Litovel
V prostorách TIC jsme v roce 2017 uspořádali celkem 4 výstavy, podrobněji v samostatné
kapitole TIC. Největší návštěvnost měla výstava vlastnoručně vyráběných klobouků paní Marie
Mazánkové „Klobouky od Marie“, kterou jsme pro velký zájem prodloužili. Líbila se i výstava
„Jak se rodí večerníčky“, kterou nám hodně navštívily i místní školy a školky. Podrobnosti jsou
v samostatné kapitole TIC.
Velmi dobře nás prezentují také členové našeho Fotoklubu Litovel a Studia Atelier, jejich
výstavy jsou prezentovány v celé republice. Podrobněji v kapitole 3k – „Zájmové skupiny
MK“.
Vzhledem k tomu, že má Městský klub k dispozici výstavní síň a také prostory v TIC,
snažíme se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a nalákat k jejich zhlédnutí nejen
místní, ale také turisty. Ve výstavní síni preferujeme díla uměleckého charakteru, jako jsou
obrazy, fotografie, sochy, v prostorách TIC potom zajímavé exponáty jiného charakteru.
Vystavovatelů je mnoho, jejich zájem obrovský, proto máme termíny výstav plně obsazené i
dva roky dopředu. Co se týče hudebního doprovodu na vernisážích, dáváme často prostor
místním nadějným umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. Patří jim velký dík. Již několikátým
rokem, kdy probíhá spolupráce s polským Mikolowem, bývá Litovel také zastávkou putovní
výstavy výtvarníků EU, kteří se zúčastnili letního výtvarného plenéru v Polsku. Výstava má
velmi vysokou úroveň a vernisáž probíhá tradičně za účasti delegací z Mikolowa a Klimkovic.
Vyšší návštěvnost vernisáží sledujeme u místních umělců, než u zcela neznámých autorů.
Oblíbená je také prodejní vánoční výstava.
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e. POŘADY PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: MŠ a I.stupeň
NA KOUZELNÉM PALOUČKU – HOSTÉ JŮ A HELE
10. ledna 2017 v 10 hod.
Loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracuje s
Českou televizí Praha na pořadech Studio
Kamarád a Hřiště 7. Ve svých představeních
využívá černo divadelní scény a především
loutky v nadživotní velikosti. Komické dialogy
se střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se
děti samy zúčastní. Coby hosté se objevili i
kamarádi z televizní obrazovky Jů a Hele.

HRAJEME SI S KAMARÁDY
22. února 2017 v 10 hod.

Aneb Kamarádi ve školce, to je zábavné pohádkové leporelo,
v němž se děti stávají žáky Pohádkové školičky a spolu
s Kamarády hrají pohádky O veliké řepě, O Sněhurce
a O budce v poli. Samozřejmě si zazpívají řadu písniček
a z představení si odnesou Pohádkové vysvědčení, které je
zároveň omalovánkou uvedených pohádek.
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ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
13. března 2017 v 10 hod.
V jedné zemi za devatero horami a devatero
řekami se v království krále Ctirada narodí
princezna Růženka. Přizvané sudičky dají
Růžence do vínku moudrost, krásu a štěstí. Ale
sudička, která nebyla pozvána, vyřkne nad
Růženkou zlou kletbu. Podaří se princi Janovi a
jeho sluhovi Jakubovi zrušit neblahou věštbu a
princeznu Růženku od kletby osvobodit? Vždyť
přece láska ta všechno překoná, láska je silnější
než zlo

POHÁDKY Z KOŠÍKU
11. října 2017 v 10 hod.
Kde zažít pravé dobrodružství? Přece v lese!
Ale když zjistíte, že les, ve kterém třeba sbíráte
houby, není obyčejný les. A košíčky na houby
nejsou obyčejné košíčky. Že kolem Vás je les
pohádkový a košíčky jsou také pohádkové........
Výlet do nitra pohádek, ve kterých návštěvníci
divadla mohou pomoct uzdravit smutnou princeznu,
přemoct nelítostnou Paní Hvozdů, projít peklem a
nebo zažít další zábavná dobrodružství...
Pohádkové představení plné interakce, písniček a známých pohádek pro děti od 3 let.
Ztvárnění tří pohádek: Šíleně smutná princezna, Strašidýlko Emílek, Čert a Káča
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POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
22. listopadu 2017 v 10 hod.
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod
mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A
kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden
spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a
Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně
prožívají spoustu veselých a hravých příhod. A
slyšíte? Z chaloupky se ozývá: "Vochomůrko
vstávej".
Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček.

NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA
18. prosince 2017 v 10 hod.
Klasický vánoční příběh o putování Josefa a Marie do
Betléma a o narození Ježíška. Nechybí zde ani Tři
králové, anděl, pasáčci či zlý král Herodes. Toto
představení pohladí po duši a připomene jak dospělým,
tak dětem proč vlastně slavíme vánoce. Příběh je
provázen živě hranými koledami, které si mohou diváci
s námi zazpívat.
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PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY: II.stupeň a SŠ
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
5. května 2017 v 10 hod.
Divadelní zpracování nejznámějších příběhů z dávné
mytologie, zavede diváky do krajů, kde poznají moc i slabosti
olympských bohů a v úžasu se zastaví před odvážnými skutky
bájných hrdinů. Interaktivní a didaktické představení pro žáky
3. -7. tříd.
Plánované představení bylo pro nezájem nakonec zrušeno a
nahrazeno představením pro MŠ.

VÁCLAV ARNOŠ - TOULKY SVĚTEM PODRUHÉ
14. listopadu 2017 v 8.15 a 10 hod. - 2 besedy
Beseda se známým cestovatelem panem Václavem
Arnošem – povídání s fotoprojekcí o tom
nejzajímavějším co viděl a zažil na cestách po Egyptě,
Vietnamu, Indonésii, Gruzii, Salvadoru, Ukrajině a
Turecku. Doporučujeme pro všechny žáky I a II. stupně
ZŠ.
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POŘADY PRO DĚTI a jejich rodiče
KINO PRO DĚTI: TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
středa 8. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné: 40 Kč
co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý
kočičkář a pejskař, najdete v animované komedii, kino pro školní družiny včetně veřejnosti

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA – SOBOTNÍ POHÁDKA
sobota 11. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 100
Kč, děti do 3 let zdarma
zažili jsme hodinu plnou legrace a dobrodružství, na motivy knihy Astrid Lindgrenové
napsala Vlasta Krutmanová

JEN POČKEJ, ZAJÍCI! – NEDĚLNÍ POHÁDKA
neděle 9. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 16.00 hod., vstupné v předprodeji děti i dospělí 50
Kč, na místě +50 Kč, děti do 3 let zdarma
divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy legendárního animovaného seriálu

O PEJSKOVI A KOČIČCE – VÍKENDOVÁ POHÁDKA
sobota 6. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 100
Kč, děti do 3 let zdarma
veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech, která potěšila již několik generací čtenářů
a diváků v podání divadla Sem Tam Fór

KINO PRO DĚTI: ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
středa 10. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč
je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa, promítání pro
školní družiny včetně veřejnosti

VE SPOLUPRÁCI
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
sobota 4. 3., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel CK BAVI A ODS
JARNÍ KARNEVAL – TANEČNÍ SOUTĚŽ
neděle 12. 3., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: DDM LITOVEL
PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
2. 11., Malý sál Záložny

pořadatel: ZŠ JUNGMANNOVA

Výroční zpráva 2017
SHRNUTÍ

Dětem se snažíme nabídnout jak pořady hudební, pohádkové, loutkové, tak i naučné
a výchovné.
Jako každý rok, zaznamenáváme zájem hlavně místních mateřských školek a I.
stupně základních škol. Návštěvnost žáků II. stupně, učiliště a gymnázia je daleko nižší,
proto se zaměřujeme hlavně na představení pro malé děti.
Velmi oblíbené jsou víkendové dětské pohádky a také promítání pro družiny ve
Velkém sále Záložny.
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f. KURZY
KURZ SALSY PRO ŽENY-začátečnice
každý čtvrtek od 26. 1. Velký sál Záložny, 17:00 hod., 8 lekcí / 720 Kč / os.
základní kurz Salsy pro ženy, pod vedením zkušeného lektora

KURZ SALSY PRO ŽENY-pokročilé
každý čtvrtek od 26. 1. Velký sál Záložny, 18:15 hod., 8 lekcí / 720 Kč / os.
pokračování úspěšného kurzu Salsy pro ženy, pod vedením zkušeného lektora

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
každý čtvrtek od 26. 1. Velký sál Záložny, 18:45 hod., 8 lekcí / 1000 Kč / os.
taneční kurz pro pokročilé pod vedením tanečních mistrů Coufalových, pro malý zájem se
nakonec nekonal

TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ
pátek 8. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod., 12 lekcí
taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
pátek 8. 9., Velký sál Záložny v Litovli, začátek: dospělí ve 20.15 hod., 10 lekcí
taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů manželů Coufalových

CELOROČNĚ
CARAMBA
Náplní kurzu je výuka latinsko-amerických tanců (samba, cha cha cha, rumba, jive a paso
doble). Účastní se a doplňují program různých akcí a plesů. Kurz probíhá celoročně (záříčerven), a to každý pátek v Koncertním sále MK.
Vedoucí: Pavla Vydrželová
V roce 2017 tento kurz navštěvovalo 8 účastníků.
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ROZTLESKÁVAČKY
Skupinu GOLDEN BEES tvořilo 14 dívek ve věku od 7-12 let. Skupina vystupovala
při různých akcí města Litovle a okolí. Kurz probíhá celoročně (září-červen) v úterý
v Koncertním sále MK.
Skupinu HAPPY BEES tvořilo 7 maminek, které cvičí pro radost a zábavu.
Skupinu DANGEROUS BEES tvoří 8 starších dívek. Nácviky probíhají celoročně
(červen-září) v úterý v Koncertním sále MK.
Trenérky: Miroslava Tchírová
Lenka Bohuslavová

SHRNUTÍ
V doplňkové činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především
taneční lekce, o které je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky probíhají ve Velkém
sále Záložny a jsou plně obsazené, instruktoři z taneční školy Coufalových z Olomouce
jsou velmi oblíbeni. Oblíbený je také kurz salsa tanců pro ženy, vede ho pan Pavel John.
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g. BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY,
KINA A OSTATNÍ AKCE
BAREVNÝ VIETNAM A TAJEMNÉ BORNEO
čtvrtek 12. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 70 Kč, na místě 100 Kč
diashow Barevný Vietnam a tajemné Borneo spisovatele Vojtěcha Alberto Slámy vás zavedla
na nejzajímavější místa těchto exotických zemí

FILMOVÉ PONDĚLÍ: JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
pondělí 19. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 90 Kč
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou, jsou to nerozluční kamarádi s
nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie

ŠANSONĚNÍ ZLATKY BARTOŠKOVÉ A KARLA VOŘÍŠKA
středa 18. 1., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 150 Kč, na místě 200 Kč
zábavný pořad hudby, poezie a vyprávění o životě a trampotách uměleckého světa spojuje
původní současnou českou hudební tvorbu šansoniérky Zlatky Bartoškové s poezií a knižní
tvorbou moderátora TV Prima Karla Voříška

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
středa 8. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
večer, kterému vládla paní MÓDA a její sestra ELEGANCE, módní přehlídky společenské a
svatební módy: Helena Bedrnová - street collection, móda Calzanatta, Svatební salon Sen,
ukázka vlasového stylingu atd….

TAHITI – CO VÍCE VONÍ ROMANTIKOU?
úterý 14. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč
povídání a beseda s cestovatelem panem Vladislavem Habermanem, o účasti na plavbě
katamaránem mezi ostrovy Francouzské Polynésie

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 16. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné
pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda

KINO – BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
úterý 4. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč
promítání populární české komedie

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI
sobota 8. 4., nám. Př. Otakara v Litovli, 9 hod., vstup volný
Zdarma: otevření památek a výstav veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, muzeum,
knihovna, muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně), doprovodný program: "Skotačení
se skřítkem Lesánkem", cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce (na trase soutěže pro děti),
procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, plavba po Nečízu.

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 22. 6., Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné: dobrovolné
pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda
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PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
čtvrtek 14. 9., Koncertní sál MK Litovel v 18 hod., vstupné: dobrovolné
pořad pro přátele hanáckého nářečí, host: Hanácká mozeka, pořadatel: Hanácká ambasáda

OPEN MIC
pondělí 16. 10., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné dobrovolné
příjemný večer, kde se na pódiu vystřídalo několik písničkářů s vlastní autorskou tvorbou,
hostem večera byla polská písničkářka AGU

BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM
úterý 14. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné 50 Kč
beseda s fotoprojekcí známého cestovatele Václava Arnoše s názvem – STŘEDNÍ
AMERIKOU Z MEXIKA …. DO MEXIKA přes Belize, Guatemalu, Honduras a Salvador

20. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
pátek 24. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 16 hod.
Pořádalo SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 1. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod, volný vstup
účinkovali: děti z místních mateřských a základních škol, PS SENZAKORD, připraveny byly
také JEŽÍŠKOVA POŠTA, JEŽÍŠKOVY DÍLNIČKY DDM LITOVEL, STROM
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 16 – 18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (zdarma)

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
sobota 2. 12., Velký sál Záložny v Litovli, od 14 hod., vstupné: 100 Kč
tvořily se vánoční a adventní dekorace pod vedením zkušené floristky z Olomouce - v ceně
byl vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru se daly koupit na místě

XI. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ
úterý 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup
dramatický kroužek ZŠ Jungmannova, VÁNOČNÍ SNĚHULÁKOVINY, tradiční soutěž
nejlepších masek pro děti a dospělé. Mikulášské soutěže a hry pro děti, zapisování hříchů u
LUCIFERA, JEŽÍŠKOVA POŠTA i s Mikulášem, LASER SHOW 16 – 18 hod. VÁNOČNÍ
PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.)

BALÓNKOVÝ DEN
čtvrtek 7. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup
hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, balónkový klaun – každé dítě si odneslo
balónkové zvířátko, vánoční koncert kapely NOACO

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A MAREK ZTRACENÝ
středa 13. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 16 hod., volný vstup
v 16 hod. vystoupení MARKA ZTRACENÉHO s kapelou, v 17:30 hod. vystoupení PS
PALORA, v 18 hod. se zpívaly koledy s Olomouckým deníkem a s PS Palora
(celorepublikový projekt, všichni společně si zazpívali pět nejznámějších českých koled)
16 – 18 hod. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽĚ (vstup 20 Kč /os.)
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VE SPOLUPRÁCI

MEDITACE
Klubovna 1: 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.,
pořadatel: paní Jiřina Marková
DÍVKA ROKU
4. 2., Velký sál Záložny
pořadatel: DDM LITOVEL
ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
sobota 8. 4., Koncertní sál MK
pořadatel: TJ TATRAN LITOVEL
Z KANCLU KOLEM SVĚTA-cestopisná projekce
19. 4., Malý sál Záložny
pořadatel: Ing. Karel Štěpánek
DEN UČITELŮ
28. 4., Malý sál Záložny
pořadatel: ZŠ VÍTĚZNÁ
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
3. 6., dvůr ZŠ Jungmannova a centrum města
pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel
Jungmannova
ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD
26. 6., Koncertní sál MK
pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ LITOVEL
4. 9., Koncertní sál MK
pořadatel: SOŠ Litovel
ŠKOLENÍ
18. 9., Koncertní sál MK
pořadatel: KIMBERLY - CLARK
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SHRNUTÍ
Tradičně jsme uspořádali několik předvánočních velkých akcí na náměstí, které se
těší velkému zájmu. Do „Rozsvícení vánočního stromu“ se zapojily místní sbory
s pásmem koled. Děti opět využily oblíbenou Ježíškovu poštu a Ježíškovy dílničky (ty ve
spolupráci s DDM Litovel), pouštěly si skořápkové lodičky. Letos jsme navíc uspořádali
dobročinnou akci „Strom splněných přání“ pro děti z Dětského domova Litovel. Děti si
napsaly přání a lidé s dobrým srdcem měli možnost dárek koupit a donést do našeho
TIC. Hromadně jsme předali Dětskému domovu. Všechna přání se splnila, za což jsme
velice rádi.
Opět proběhl, letos již jedenáctý ročník „Sletu čertů, Mikulášů a andělů“ se soutěží o
nejlepší masku. Zařadili jsme tam hudebně-zábavnou show pro děti „Vánoční
sněhulákoviny“. Mikuláš s čertem rozdávali (za básničku) na náměstí sladkosti. Vše
zakončila velká laserová show, která byla letos novinkou. Na náměstí byla také spousta
čertovských soutěží a her. Vše doplněno o stánky s punčem a různým občerstvením.
Další rodinnou akcí byl “Balónkový den“, kdy se na náměstí rozdaly barevné
balonky a hromadně pustily ve stejný okamžik k nebi. Balónkoví klauni vyráběli
balonková zvířátka a obdarovali všechny přítomné děti. Po celou akci vánočně laděné
písně zahrála místní folková kapela NOACO.
Pro velký zájem jsme se rozhodli zopakovat také celorepublikovou akci „Česko
zpívá koledy“. 5 nejznámějších koled si společně zazpívalo se sborem Palora celé
náměstí. Vše bylo doplněno o koncert známého zpěváka Marka Ztraceného, který
nadchl hlavně mladé publikum.
Jsem velmi ráda, že se o tyto akce zajímal tisk i rozhlas a měly velkou mediální
podporu.
Oblíbenou akcí je také „Adventní tvoření“. Mělo tradičně výbornou atmosféru a pro
velký zájem jsme ho opět uspořádali v prostorách Velkého sálu Záložny.
Uspořádali jsme také několik zajímavých cestovatelských přednášek.
Městský klub již několik let podporuje Dětskou kliniku FN Olomouc, oddělení
onkologicky nemocných dětí. Ve vestibulu Městského klubu proběhl prodej vánočních
hvězd.
Proběhl také další ročník OPEN MIC. Cílem je neformální setkání jednotlivců nebo
dvojic, a to hudebníků a básníků, kteří mají k vlastí prezentaci prostor max 3 písně
(básně). Akci jsme tentokrát uspořádali v Malém sále Záložny a byl to velmi zajímavý a
příjemný večer.
Své návštěvníky, většinou z řad seniorů, mají také zábavné pořady Hanácké
Ambasády (přátel hanáckého nářečí) „Přendite si splknót“. Vtipné historky místních
vypravěčů jsou hudebně doplněny Hanáckou mozekou.
Tradiční akcí je i Zahájení turistické sezony - o té v samostatné kapitole TIC.
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h. PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE
MĚSTSKÝ PLES
pátek 20. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: předpr. 120 Kč, na místě 170 Kč
program:
- hrála skupina MODRÁ ROSA
- polonéza ZŠ Vítězná
- roztleskávačky Golden Bees, Happy Bees a Dangerous Bees
- folklorní soubor ŠUMIAČAN
občerstvení a tombola byly zajištěny

XXXI. HANÁCKÉ BÁL
sobota 18. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 20:00 hod., vstupné: v předpr. 120 Kč,
na místě 170 Kč , zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky
Hrála: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý sál),
vystoupil: Folklorní soubor HANAČKA.

I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU
pátek 13. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč

ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU
pátek 24. 11., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 120 Kč, bez místa 60 Kč
VE SPOLUPRÁCI:
SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Jungmannova
27. 1., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova

MATURITNÍ PLES GJO Litovel
3. 2., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při GJO Litovel

SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Vítězná
10. 2., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při ZŠ Vítězná

SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel
25. 2., Velký sál Záložny v Litovli
pořadatel: RS při GJO Litovel

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE „VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU“
23. 3., Koncertní sál
pořadatel: Klub seniorů
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VEČÍREK K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMY
20. 11., Malý sál Záložny v Litovli
pořadatel: VHS Čerlinka

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA A TANEČNÍ ODPOLEDNE
30. 11., Koncertní sál MK
pořadatel: Klub seniorů

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

VÁNOČNÍ VEČÍREK ZŠ VÍTĚZNÁ
13. 12., Malý sál Záložny
pořadatel: ZŠ VÍTĚZNÁ

VÁNOČNÍ VEČÍREK PAPCEL
15. 12., Velký sál Záložny
pořadatel: PAPCEL

VÁNOČNÍ VEČÍREK KIMBERLY - CLARK
21. 12., Velký sál Záložny
pořadatel: KIMBERLY - CLARK

Městský ples byl první akcí k 50. výročí družby s Revúcou. Slovenští hosté si
zatančili a také doplnili program plesu.
Na plese v lidovém stylu – „Hanáckém bále“- tradičně hrála jiná plesová kapela ve
Velkém sále, v Malém sále potom místní Hanácká mozeka.
Mrzí nás, že i přes náročnou přípravu plesů, složité shánění darů do tomboly a
přípravě zajímavého programu, se jejich návštěvnost nezvyšuje.
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i.

HANÁCKÉ BENÁTKY 2017
sobota 10. června
celoměstská akce od 10:00 do 22:00 hod.

HANÁCKÉ BENÁTKY 2017 sobota 10. června
HLAVNÍ SCÉNA NA NÁMĚSTÍ
10.00 hod. zahájení, LINETBELLS BABY, LINETBELLS GIRLS, LINETBELLS
MISS MINI
10.15-10.40 hod. TANEČNÍ DOPOLEDNE S MAJDOU
10.40-11 hod. autogramiáda
11-12 hod. PÍSKOMIL SE VRACÍ (živá kapela pro děti)
12-12.30 hod. GOLDEN BEES, TS KASTER, DANGEROUS BEES, zdravice hostů
12.30-13.30 hod. SLZA
13.30-14 hod. SHOW DANCE TRIPS, TS KASTER
14-15.00 hod. JELEN
15-15.30 hod. TS KASTER
15.30-16.30 hod. PEKAŘ
16.30-17 hod. LINETBELLS LADIES, LINETBELLS MISS MIX
17-18.30 hod. PANGEA - THE BEATLES REVIVAL BAND
18-18.30 hod. HAPPY BEES, CARAMBA
19.00-20.00 hod. LENNY
20.30-21.30 hod. POLETÍME?
22:00 - OHŇOSTROJ
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Vstupné:
Od 11 let a dospělí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
děti do 10 let a ZTP/P 50 Kč i na místě, děti do 5 let ZDARMA
Předprodej:
V SÍTI TICKETSTREAM a TIC Litovel, nám. Př. Otakara 762, Litovel
DOPROVODNÝ PROGRAM:
PARK MÍRU A PŘED MUZEEM
10:00 – 14:00 OTEVŘENO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (půjčovna kol a koloběžek zdarma)
10:00 – 18:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
10:00 – 17:00 hopsadla „Pony“ a stanoviště pro děti ZDARMA!
13:00 – 16:00 MINIZOO z DDM Litovel
ZŠ VÍTĚZNÁ
Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup do posilovny a bazénu na hodinu
zdarma (13 – 19 hod.)
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ BIOTOP
Po předložení vstupenky na Hanácké Benátky vstup na přírodní koupaliště zdarma (9 –
19 hod.)
11:00 – 19:00 výstupy na radniční věž (vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 10 let 20 Kč)
11:00 – 17:00 jízda na pramici pod náměstím (vstupné: 60 Kč, děti do 10 let 30 Kč)
OSLAVA 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V LITOVLI
10:00 – 01:00 - prostranství před budovou Českého rybářského svazu, Palackého 1162,
Litovel
rybí speciality, soutěže pro děti i dospělé, možnost lovu ryb na speciálním simulátoru,
živá hudba k tanci i poslechu
MUZEUM LITOVEL:
9:00 – 17:00 interaktivní výstava nazvaná ZMATENÉ PENÍZE
13:00 – 16:00 VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ, vstupné 20 Kč
VÝSTAVA PROSTORY TIC (BUDOVA ZÁLOŽNY):
9:00 – 17:00 VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ZUŠ LITOVEL
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PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮ HANÁCKÝCH BENÁTEK
Hanácké Benátky jsou největší a nejnáročnější akcí roku, kterou pořádá malý
kolektiv Městského klubu Litovel. Proto mi dovolte, abych poděkovala nejen svým
kolegům, ale také všem, kteří nám pomáhají.
Za finanční podporu děkuji Městu Litovel, Olomouckému kraji a štědrým
sponzorům, bez kterých bychom tuto akci vůbec nemohli uspořádat. Hlavními sponzory
letošního roku byly: Pivovar Litovel a.s., BM Parks (Maniola Company, SE), Tera
Montáže s.r.o., KOFRA DĚČÍN s.r.o., HTM Sport s.r.o. (Head), Hopax s.r.o., Papcel,
a.s., N.F.I. Metall s.r.o., OSŽ Slovakia Hotel Skalka, Penzion Pacifik, Kimberly-Clark
s.r.o., Truhlářství Novák, Brazzale Moravia a.s., Machovský mapy s.r.o. Akci podpořili
také: PW Interier Jaroslav Horák s.r.o., Litolab spol. s r.o., Sita CZ a.s., EUROPASTA
SE divize Adriana, AMS – intes s.r.o., MODOS spol. s r.o., Stavební firma VYMĚTAL,
Městská teplárenská společnost a. s. Litovel, Vodohospodářská společnost ČERLINKA,
s.r.o., Martina Pekařová - Apartmány PEKIN, Sacer Gape s.r.o., Hanácká kyselka a.s.,
Kooperativa pojišťovna a.s., FCC Litovel s.r.o.
Za pomoc s technickým zabezpečením a úklidem během i po akci děkuji Technickým
službám Litovel.
Na bezpečnost všech dohlížela ochranka a místní policie. Městské policii Litovel
děkujeme za pomoc se záborem náměstí a přilehlých ulic.
Velké poděkování patří také moderátorovi, zvukařům, pyrotechnikům,
šternberským vodákům, SDH Tři Dvory, brigádníkům a všem lidem „ze zákulisí“.
Mediální partneři nám výrazně podpořili propagaci této akce. Letos to bylo Radio
Čas, Rádio Rubi, Rádio Haná, Olomoucký deník, Oáza, Litovelské noviny, Hanácké
noviny.
Děkuji také všem účinkujícím a to nejen profesionálním, ale také všem místním
tanečním skupinám a zájmovým útvarům.
Věřím, že se návštěvníci dobře bavili. I přes dopolední nepřízeň počasí jich bylo
více než 3 a půl tisíce. Těšíme se na Vás na dalších Hanáckých Benátkách, které pro Vás
chystáme na 9. 6. 2018.
Za organizátory akce Bc. Hana Neumanová, ředitelka MK Litovel

V tomto roce proběhl již patnáctý ročník této celoměstské akce. Probíhá vždy
druhou sobotu v červnu. Hanácké Benátky se konají již od r. 2001 (v roce 2003 přerušilo
konání akce budování kanalizace na náměstí, v r. 2004 ji překazilo tornádo). První 2
ročníky byly zaměřené pouze dobově a program zajišťovali místní dobrovolníci a
amatérské kapely. Návštěvnost byla velmi nízká a přišli zejména obyvatelé Litovle.
V současné době se snažíme, aby tato akce prezentovala naše město, aby byla nejen pro
místní, ale stala se atraktivní i pro okolní region. Zda se to podařilo, nechám na
posouzení jiných, ale vzhledem k tomu že se o akci zajímají regionální noviny, rozhlas i
televize s kladným ohlasem, věřím, že náš malý tým dělá svou práci dobře.
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Přehled sponzorů HB 2017
Tuto akci finančně podpořil: Olomoucký kraj
Pivovar Litovel a.s.

60.000 Kč
45.000 Kč

BM Parks (Maniola Company, SE)
Tera Montáže s.r.o., KOFRA DĚČÍN s.r.o.
OSŽ Slovakia Hotel Skalka
Penzion Pacifik
Hopax s.r.o.
Papcel a.s.
N.F.I. Metall s.r.o.
Kimberly-Clark s.r.o.
HTM Sport s.r.o.
(Head)
Truhlářství Novák
Brazzale Moravia a.s.
Machovský mapy s.r.o.
PW Interier Jaroslav Horák s.r.o.
Litolab spol. s r.o.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Hanácká kyselka a.s.
EUROPASTA SE divize Adriana
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
AMS – intes s.r.o.
Městská teplárenská společnost a. s. Litovel
MODOS spol. s r.o
Stavební firma VYMĚTAL
Martina Pekařová - Apartmány PEKIN
Sacer Gape s.r.o.
Kooperativa pojišťovna a.s. (Město Litovel)
FCC Litovel s.r.o.

20.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
18.000 Kč
10.000 Kč
8.000 Kč
tisk plakátů
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
vody pro účinkující a pořadatele
3.000 Kč
2.000 Kč
3.000 Kč
3.000 Kč
3.000 Kč
3.000 Kč
1.500 Kč
1.500 Kč + káva pro účinkující

Mediální partneři:
Radio Čas
Český rozhlas Olomouc
Radio Rubi
Radio Haná
Olomoucký deník
Oáza
Litovelské noviny
Hanácké noviny
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Celková částka získaná z mimorozpočtových položek na akci Hanácké Benátky v
roce 2017 činila 296 000 Kč (v roce 2016 – 270 500 Kč, v r. 2015: 287 963 Kč, v roce 2014
- 239 370 Kč, v r. 2013: 282 992,30 Kč, v r. 2012: 401 454,70 Kč, v r. 2011 to bylo
416.604,50 Kč). Z uvedených čísel je patrné, že se každoročně snižuje podpora
Olomouckého kraje, která v letech 2011 a 2012 činila 200 000 Kč, v roce 2013 - 100 000
Kč, v roce 2014 pouze 60 000 Kč a v roce 2015 i 2016 jen 50 000 Kč. Letos jsme získali
60 000 Kč.
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j. LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO
HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA
RESTAURACE AMAZONKA, VŽDY V 19 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PIŇOVŠTÍ KANCI
pátek 7. 7., folk a country

BLUE CANISTERS
sobota 8. 7., elektrický jazz

STŘEMKOŠ
pátek 15. 7., blues a chanson

JEN - TAK
pátek 28. 7., country večer

VINNÝ STŘIK
sobota 29. 7., rockový večer

FOLKOVÉ POMORAVÍ
pátek 14. 7., restaurace AMAZONKA, 18:00 hod,. vstupné v před. 150 Kč, na místě 200 Kč
minifestival živé hudby, účinkovali: KOFE@VLNA, MARTINA TRCHOVÁ & TRIO,
PAVEL TABÁSEK a jeho partyja

LETNÍ KINO
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NÁMĚSTÍ PŘ. OTAKARA V LITOVLI,
ZAČÁTEK VŽDY VE 21:30 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ŘACHANDA
sobota 22. 7.
pohádka o rozmazlené princezně
hráli: Aleš Bílík, Vladimír Polívka, Boleslav Polívka, Jan Hrušínský, David Novotný, Vilma
Cibulková, Petr Čtvrtníček, Míra Nosek, Šárka Vaculíková, Oldřich Kaiser a další…

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
neděle 23. 7.
zajímavý československý dokument
hráli: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Dominika Gawliczková, Jakub Koucký, Zdeněk
Krátký, Marek Duranský, Marek Slobodník a další…
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TEORIE TYGRA
pondělí 24. 7. Z DŮVODU DEŠTĚ PROMÍTÁNÍ ZRUŠENO
velmi úspěšná tragikomedie
hráli: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák, Pavla
Beretová, Iva Janžurová, Anna Čtvrtníčková a další…

VŠECHNO NEBO NIC
úterý 25. 7.
romantická komedie
hráli: Tatiana Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr
Vaněk, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková, Petra Hřebíčková a další…

Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro návštěvníky zdarma nebo se
vstupným dobrovolným. Dvanáctý ročník Folkového Pomoraví jsme uspořádali v areálu
restaurace Amazonka. Krásné prostředí venkovní zahrádky, bohatá nabídka
občerstvení a k tomu klidné melodie folkových kapel všechny přítomné pozitivně
naladilo.
Největší zájem diváků přilákalo letní kino Kinematografu bratří Čadíků.
Dobrovolné vstupné, které Kinematograf vybral, bylo opět použito na dobročinné účely.
Tato akce má tedy význam i charitativní.
Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé České a
Slovenské republice. Jeho historie sahá až do roku 1992, kdy si bratři Čadíkové koupili
první maringotku a vyrazili na svou první pouť. Během let postupně Kinematograf
rozšiřoval své aktivity, zapojoval se do mnoha projektů a získal podporu mnoha
významných osobností českého filmu a stal se součástí mnoha festivalů a kulturních
událostí.
Kulturní přínos však není jediným cílem. Kinematograf na svých projekcích v ČR
vybírá dobrovolné vstupné, které je každoročně věnováno na charitativní účely. Od
roku 1998 vybírali pro nadace Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Akce
Cihla, Masarykův onkologický ústav občanské sdružení Dar života a Konto BARIÉRY.
Rok 2017 byl opět úspěšný, neboť se podařilo ve spolupráci s rádiem IMPULS vybrat
částku 1.000.000 Kč, která byla symbolicky předána počátkem září 2017 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 11.000.000 Kč.
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k. ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU
SPS KANTIKA
2017 - Roční zpráva - smíšený pěvecký sbor MK Litovel - KANTIKA
1) Zřizovatel: Městský klub Litovel
Adresa:
E-mail:
Web:
Telefon:
IČ:
č..účtu.:

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

2) Změny
K žádným zásadním změnám za rok 2017 nedošlo. Rámec základního repertoáru zůstává
stejný, nemá žádné žánrové omezení. Došlo k dalšímu rozšíření o nově nacvičené skladby tak,
že v repertoáru převažují skladby, které vznikly, nebo byly upraveny v 19. a 20. století a nově
už i několik skladeb naprosto současných – ze století 21.
3) Zaměstnanci
Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 21
řádných členů, z toho 16 žen a 5 mužů. Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena
Blektová. Předsedou sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, je Ing.
Zdeněk Zavadil. Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se
přestěhovali za prací, nebo za životními partnery. Sbor je třeba doplňovat neustále novými
zpěváky. V roce 2017 nedošlo k výraznějším změnám v personálním složení sboru. Stále
pociťujeme potřebu mužských hlasů – tenor a bas, ale sbor by uvítal i kvalitní posilu
v sopránu.
4) Výsledky
Výsledky roku 2017 byly velmi dobré, celkem bylo po celé republice předvedeno:
1 koncert
1 koncertní pásmo
1 koncert
1 koncert
1 koncert

-

Tříkrálový koncert Chudobín
Nechanice – 2 koncerty
Kopřivnice
Ostrava
Vánoční pásmo Litovel – J. J. Ryba – Česká mše vánoční

Celkem tedy 5 vystoupení. Velké ocenění bylo sboru vysloveno v Nechanicích
(Pardubický kraj), ale i v Kopřivnici a Ostravě, kde byl odborníky vysoce ceněn předvedený
kvalitní a hlasově velmi vyrovnaný výkon. Zejména byla vyzvednuta práce umělecké
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vedoucí a dirigentky sboru, paní Ireny Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský projev a
výtečný výběr skladeb, které byly vybrány přesně podle hlasových a rytmických schopností
sboru. Sbor Kantika byl proto vysoce hodnocen nejen pořadateli, ale i vlastními posluchači,
kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes našeho sboru. Z výše uvedených důvodů obdržel
náš sbor pozvání na vystoupení i v následujících letech – např. Ostrava.
5) Výhled na další období
Kantika do roku 2018 plánuje účast minimálně na 3 koncertních pásmech. Prvním je
možnost vystoupení v partnerském městě – Mikolow – není dosud projednané. Z polské
strany není stále žádná odezva, což nás nesmírně mrzí, protože realizace byla již Mikolowem
přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo doručeno. Naskýtá se však naopak možnost
vystoupení na Slovensku v Revúci – v partnerském městě Litovle. V jednání jsou dále dva
koncerty – Boskovice – patrně 17.6.2018 a zejména litovelský koncert, který by měl být
realizován dne 20.10.2018 k 50. výročí založení Kantiky. Dále předpokládáme vánoční
koncert a pravděpodobně i koncert v Ostravě. U příležitosti 50. výročí založení sboru budou
pozvány i jiné pěvecké sbory, které zejména v minulosti s naším sborem úzce spolupracovali.
Velmi se nám osvědčila spolupráce s dalšími sbory na větších hudebních projektech –
zejména s gymnaziálním sborem Palora.
Sbor si pro rok 2018 klade za cíl posílit členskou základnu v hlasech – Bas, Tenor,
Soprán, altová sekce se jeví jako zcela naplněna a není nyní potřeba jejího dalšího posilování.
Zpracoval:
Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika
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FOTOKLUB LITOVEL

Zpráva o činnosti fotoklubu při MK Litovel za rok 2017
Rok 2017 byl pro fotoklub rokem významným. Uplynulo 70 let od jeho založení. Za
finanční podpory Městského klubu byl vydán katalog, ve kterém jsou svými fotografiemi
zastoupeni všichni aktivní členové. V rámci propagace města Litovle, byly katalogy rozeslány
významným institucím v ČR a mnohým fotoklubům. V červnu byla pak uspořádána klubová
výstava fotografií ve výstavní síni Městského klubu.

Přehled akcí jednotlivých členů
Jindřich Buxbaum: Výstavy: Na mnoha místech České republiky. Témata jsou - Židovská
kultura, Chasidé, židovské památky.
Účast a fotodokumantace na akcích pořádaných židovskými obcemi v
Praze, Olomouci a v Brně a na dnech židovské kultury v Holešově.
Fotografování koncertů a divadelních představení.
Pavel Čundrle:
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Fotosoutěže: Soliter, Černobílé valéry, Ploty kolem nás, S Meis
Litovel, Bystřická zrcadlení.
Výstavy: Žerotín, Pňovice, Litovel.
Tvorba a vedení kroniky fotoklubu.
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Pavel Dačický:

Výstavy: Společná výstava fotoklubu v Litovli.
Kyrgyzstán - země jezer, hor a divokých koní - Zámek Hranice
Od Šumavy po Himálaj - Dům soc. služeb Mor. Třebová.
Besedy s promítáním: Severozápad USA - Nahořany (Šumava) a
Prachatice /, Kyrgyzstán - Prachatice/ , Šumava a Glamour - Ostružná /,
Nepál - Jeseník / Šumava - Přerov /, Nepál, Kyrgyzstán a Dolomity Setkání fotografů na Lipně.
Vytvoření katalogu, pozvánek, plakátů a skládačky k 70. výročí
založení fotoklubu

Pavel Forst:

Fotosoutěže: Černobílé valéry (Rýmařov).
Výstavy: Společná výstava fotoklubu v Litovli.

Jan Gottfried:

Výstavy: Společná výstava fotoklubu v Litovli.
Přednášky s promítáním: Dům pokojného stáří v Bohuslavicích,
Senior klub v Cholině.

Radek Opluštil:

Fotosoutěže : Pojďme fotit ven 1. místo, (Spolek Bouzovsko).
Výstavy: Atelier J. Beneše v Lošticích (dvě výstavy), Velikonoční
výstava KD v Lošticích, Společná výstava fotoklubu v Litovli,
Podzimní výstava KD v Lošticích a vánoční výstava v KD Loštice.
Ostatní: Účast na tvorbě a výrobě kalendářů na rok 2018 pro město
Loštice a pro malíře P. A. Taťouna.
Celoroční dokumentace kulturních, sportovních a společenských akcí
pořádaných obcí Pavlov a místních zájmových spolků (prezentace na
obecních webových stránkách).
Účast a fotodokumentace na dobročinné aukci uměleckých děl " Spolu
Olomouc ". (Vydražené tři fotografie členů fotoklubu ).

Jaroslav Petráš :

Fotosoutěže: AMFO Svitavy, Solitéry, Zrcadlení 2. místo (Černobílé
emoce).
Výstavy: Fotofestival Mor. Třebová, společná výstava fotoklubu v
Litovli.
Ostatní: Stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích (průběžně
aktualizovaná)
Fotodokumentace akcí v Pňovicích a koncertů KPH Pňovice.
Dodávání fotografií do občastníku " Piňovické hanák".

Miroslav Pinkava: Fotosoutěže: Solitéry, Bouzovské Vrchoviny 3. místo (Lidé a dění kolem
nich ").
Výstavy : Autorská výstava v Ludéřově, společná výstava fotoklubu v
Litovli, trvalá výstava retro fotografií Litovle v restauraci Záložna.
Ostatní: Vydání kalendáře "Litovel na starých pohlednicích a dnes".
Prezentace a promítání fotografií pro klub seniorů v Cholině (3x).
Eduard Ullmann:
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Výstavy: Společná výstava fotoklubu v Litovli.
Ostatní: Předloha pro omalovánky pro děti.
Zimní fotografie pro Městský klub v Litovli na pohlednice, PF a
kapesní kalendář.
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Marie Vykydalová: Výstavy: " Litovelské Pomoraví " - restaurace ve Třech Dvorech.
Lenka Zapletalová: Výstavy: Itálie a karneval v Benátkách - Restaurace ve Třech Dvorech.

Zpracoval:
Ing. Pavel Dačický, předseda fotoklubu Litovel
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STUDIO ATELIER
STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve
výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice. Letos se konaly dvě významné
výstavy: jedna v galerii Senátu PSČR, kde vystavoval pan Jiří Tomanec spolu s bratrem
Miloslavem a paní Marií Mazánkovou a druhá v Arboretu Bílá Lhota, kde vystavoval pan Jiří
Tomanec spolu s bratrem Miloslavem.
Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia Atelier - výrobce šperků pan Jiří Tomanec,
který se tak jako keramička Miluše Hlavinková, zúčastňuje jarmarků po celé republice. O
jejich umělecké výrobky je velký zájem. Paní Miluše Hlavinková obdržela významnou cenu
Olomouckého kraje „Mistr tradiční rukodělné výroby“.

KINEMAKLUB – kabelová televize
Díky aktivním členům může veřejnost shlédnout záznamy nejen z našich kulturních akcí.
Nejaktivnějšími členy, s kterými Městský klub Litovel často spolupracuje, jsou pan Jaromír
Hlavinka st. a pan Jaromír Hlavinka ml. V květnu bohužel zemřel jeho dlouholetý člen pan
Jiří Hrozek.

HANÁCKÁ AMBASÁDA - přátelé „hanáckého nářečí“
Kolektiv spolupracovníků "Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" vede a organizuje
"atašé" Ing. Braný Zdeněk. V trvalém spojení s vybranými členy: Mgr. Flášarová Miloslava,
Linduška Petr, Hlavinka Jaromír, sestavují svá vystoupení pro veřejnost.
Kolektiv sestavuje pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše doplněno o
hudební vystoupení místní krojované Hanácké mozeke.
Programy navštěvují zájemci i z okolních vesnic a v závěru pořadu probíhá zavedená tzv.
odpovědna, kdy na předložené dotazy, připomínky či rady a přání obecenstva, odpovídají
účinkující. V předvánočním adventním čase je Hanácká ambasáda zvána k účasti do
programu Hanécké Mozeke v kostele Husův sbor v Litovli.
Kolektiv "Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" je zvláštností v oboru amatérské
veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu a osobní
zainteresovanost pro věc.
Za zmínku určitě stojí i to, že jeden z členů – Jaromír Hlavinka st. vydal v tomto roce
knihu „Hanácky nebe“, významný je kulturní počin také dalšího člena ambasády, pana
Lindušky, který napsal divadelní hru „ Vinnetou - Poslední ústřel“.
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Podporujeme:
HANAČKA – folklórní soubor
HANAČKA – dětský folklórní soubor
SENIORKLUB
SENZAKORD z. s. – smíšený pěvecký sbor
COKOLIV – kapela
Městský klub zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské
služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností
poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví,
propagace a uplatnění při akcích pořádaných Městským klubem i jinými pořadateli).
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l. SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2017
Městský klub Litovel spolupracuje mimo jiné s těmito subjekty:
ZUŠ LITOVEL (vystoupení dětí ze ZUŠ při vernisážích MK)
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL (spolupráce na vánoční a velikonoční výstavě,
vystoupení tanečních kroužků na Hanáckých Benátkách, Zahájení turistické sezony aj.)
SOŠ LITOVEL (občerstvení, cukrářské dekorace na vánoční a velikonoční výstavě, ceny na
ples)
JÍDELNA STUDENTŮ LITOVEL (občerstvení)
ZŠ LITOVEL JUNGMANNOVA, ZŠ VÍTĚZNÁ, GJO LITOVEL, MATEŘSKÉ ŠKOLY
(aktivní účast na akcích pořádaných MK, vystoupení při Hanáckých Benátkách a vánočním
náměstí)
SENIORKLUB (aktivní účast na akcích pořádaných MK, besedy)
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST LITOVEL (koncerty v kostele a kapli)
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ (koncerty v kostele)
MUZEUM (spolupráce s TIC, výměna suvenýrů)
CHARITA LITOVEL
KNIHOVNA
SPRÁVA CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ (zpřístupnění Domu přírody na Šargouně)
FCC LITOVEL s.r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS
MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO RUBI
REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.
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m.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LITOVEL
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Výroční zpráva TIC 2017
Základní údaje

Provozní doba:
Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod.
Sobota: 9.00 – 15.00 hod. (polední přestávka 12.00 – 12.30 hod.)
Hlavní letní sezóna: červen – září otevřeno denně od 9 – 17 hod. (so – ne: polední přestávka
12.00 – 12.30 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

Služby informačního centra












Propagace města, regionu, turistické oblasti. Poskytování všech důležitých
informací zdarma
Poskytování informací uložených v databance veřejnosti - verbálně, telefonicky,
e-mailem
Poskytování informací o významných osobnostech regionu, informace o
institucích a službách ve městě
Vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR
Prodej drobných upomínkových předmětů a regionálních produktů (Brazzale
Moravia Tři Dvory, Pivovar Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, dřevěné
šperky Miloslava Tomance, keramika Miluše Hlavinkové…)
Prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek
Prodej knih a publikací od regionálních autorů, prodej knih na dobírku
Prodej Litovelských novin
Nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský
senior, 5+2, Metro, OL4You) zájemcům zdarma
Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v Litovli a okolí
Prodej vstupenek sítě Ticketstream a Moravské divadlo Olomouc
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Zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o trasách pro pěší a
cyklisty.
 Prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo sezónu dle
určených časů, mimo určené časy po předchozí domluvě
 Prohlídka radnice s průvodcem - po předchozí domluvě
 Procházka po městě Litovel s průvodcem - po předchozí domluvě (i v anglické
a německé verzi)
 Dům soukenického cechu – knihovna - prohlídka s průvodcem po předchozí
domluvě
 Kaple sv. Jiří - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po
předchozí domluvě
 Muzeum harmonik - informace o otevírací době, prohlídka s průvodcem
(majitelem sbírky) po předchozí domluvě
 Muzeum - informace o otevírací době, možnost prohlídky s průvodcem po
předchozí domluvě
Poskytování informací o:
 turistických cílech v Litovli a blízkém okolí
 možnostech ubytování v Litovli a okolí
 místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách v Litovli
 cyklotrasách
 půjčovně kol
 půjčovně lodí a koloběžek
 Vodním světě - centru zábavy pro rodiče a děti
Tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny
Kopírovací, skenovací a laminovací služby
Veřejný internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min. 15 Kč)
Prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu
Úschovna kol a zavazadel
Prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola

NOVINKY V ROCE 2017






Tvorba letáků – tvorba čtvrtletních a ročních přehledů akcí konajících se v Litovli a
okolí
Tvorba nové pohlednice – Zimní Litovel
Nové suvenýry – puzzle magnetky, medaile Stamp, dřevěná tužka s motivem radnice
Rozšířená nabídka časopisů, které jsou k dispozici zdarma: Metro
Knihotoč – viz níže.
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Účast TIC na veletrzích
19. – 22. 1. 2017 – REGIONTOUR BRNO
10. - 11. 2. 2017 – TOURISM EXPO OLOMOUC

Členství v ATIC

TIC je od 31.5.2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.
ČR). Byla mu přidělena kategorie B.
V rámci členství v A.T.I.C. se informační centrum v dubnu zúčastnilo 11. 4. 2017 odborného semináře
infocenter v Kolštejně a dále dvoudenního Členského fóra, které se konalo 20. – 21. 4. 2017 v Brně.

Certifikát Cyklisté vítáni

TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou společnosti Nadace Partnerství – „Cyklisté
vítáni“. Informační centrum nabízí možnost bezplatné zastřešené úschovy kol, úschovnu zavazadel,
poskytuje základní nářadí pro jednoduché opravy kol, nabízí aktuality a informace o službách pro
cyklisty včetně cyklotras a tipů na výlety …. Úschovna kol je k dispozici během pracovní doby
informačního centra (mimosezóna (říjen – květen) - pondělí - pátek – 8.00 – 17.00 hod., sobota – 9.00
– 15.00 hod., hlavní sezóna (červen – září) – 9.00 – 17.00 hod.), kolo musí být vyzvednuto do
skončení pracovní doby.
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Služba úschovna zavazadel. Doba úschovy je 1 den a cena úschovy je 30 Kč/ kus (poplatek je splatný
v době uložení zavazadla). Zavazadlo musí být vyzvednuto v den jeho uložení do úschovny a je
vydáváno pouze na základě předložení úschovního lístku.

VÝSTAVY V TIC
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
9. 2. – 22. 4. 2017
Spoustu zajímavostí o výrobě kreslených a loutkových filmů přinesla výstava, připravená ve
spolupráci s Ateliéry Bonton Zlín a Dětským muzeem Moravského zemského muzea Brno.
Výstava zpřístupněna po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 – 12, 12:30 – 15 hod. Vstup zdarma.

ABSOLVENTI 2017
4. 5. - 23. 6. 2017
Výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ Litovel. Své práce vystavili Filip Drešr, Lea
Grossmannová, Vít Maitner, Sára Hrdlovičová a Aleš Závodný.
Výstava zpřístupněna v květnu po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 – 12, 12:30 – 15 hod., v červnu po – ne: 9 –
17 hod. Vstup zdarma.

KLOBOUKY OD MARIE
29. 6. – 23. 11. 2017
Výstava vlastnoručně vyráběných klobouků paní Marie Mazánkové. Výstava zpřístupněna v červnu:
po – ne: 9 – 17 hod., v říjnu a listopadu: po - pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 15 hod. Vstup zdarma.
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VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR
4. – 16. 12. 2017
Prodejní výstava litovelských výtvarníků. Výstava zpřístupněna: po – pá: 8 - 17 hod., so: 9 - 15
hod. (polední přestávka 12:00 - 12:30). Vstup volný.

DALŠÍ VYUŽITÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR TIC: 18. 10. 2017 od 9 - 12 hod. - výkup
starožitností (pronájem)

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017
V sobotu 8. dubna se konal 4. ročník již tradiční akce Zahájení turistické sezóny v Litovli.
Byl to den, kdy byly návštěvníkům zpřístupněny největší lákadla Litovle. Nepříliš teplé
počasí letos přálo komentovaným prohlídkám budovy radnice, radniční věže, knihovny,
muzea Litovel, muzea harmonik a kaple sv. Jiří. Ti, které neodradilo chladnější počasí, se s
dětmi vydali na Lesánkovu cyklotrasu, která byla plná zajímavých úkolů a her a navštívili
Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun, kde si mohli opéci špekáčky.
Celý program byl zahájen slavnostním proslovem pana starosty Ing. Zdeňka Potužáka a dále
se nám představili svými tanečními vystoupeními skupiny Golden Bees, Trips a Kaster. Po
zábavném programu se skřítkem Lesánkem si každý mohl vybrat z pestrého programu, ke
kterému jako již každoročně patřily i plavby na lodičkách po Nečízu, kdy se podplouvalo pod
radniční věží. V kapli sv. Jiří probíhaly ochutnávky mešních vín, v infocentru ochutnávky
produktů sýrárny Brazzale (dříve Orrero). Nechyběly ani zpřístupněné výstavy Jak se rodí
večerníčky v TIC, Střechy a krovy v muzeu nebo Velikonoční prodejní výstava ve výstavní
síni MK. Celý den byl zakončen velikonočním jarmarkem s bohatým programem v Muzeu
Litovel. Akce se konala ve spolupráci s Klubem českých turistů, který připravil pro pěší, kteří
k nám přijeli z celé ČR, zajímavé trasy do okolí a také zajistili upomínkové listy a diplomy
jako památku na tuto akci. Celkem se zahájení sezóny zúčastnilo téměř 550 návštěvníků, z
toho téměř 60 se vydalo na cyklovýlet po Lesánkově cyklotrase.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA 2017

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI RADNIČNÍ VĚŽE 2017

Celkem neplatících: 1019 (Zahájení turistické sezóny, EHD, ZTP, ZTP/P, ORC, děti do 5 let)
V rámci akce Hanácké Benátky (10. 6. 2017) navštívilo věž 486 platících osob (vybrané vstupné na
základě rozhodnutí Rady města zůstává MK). Celkem věž za rok 2017 navštívilo 3538 osob.
Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné výši 64 360 Kč odvedeno Městu Litovel a není zahrnuto
v příjmech TIC. Město Litovel uhradilo mzdy průvodců radniční věže ze svého rozpočtu.
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TIC - ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ
Informační centrum nabízí možnost zajištění odborné praxe studentům středních a vysokých
škol. Této možnosti využila Střední odborná škola služeb s. r. o. Olomouc pro
6 týdenní praxi studentky.

DOTAČNÍ PROGRAM
PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH
INFORMAČNÍCH CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2017
Na provoz TIC Litovel finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 30 000 Kč.

SPECIÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ PROHLÍDKOVÁ NABÍDKA
1. PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM
Informační centrum každou středu během července a srpna nabízelo zdarma hodinový prohlídkový
okruh městem, při kterém měli návštěvníci možnost shlédnout nejvýznamnější památky Litovle.

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

3. CYKLOPROHLÍDKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
Cykloprohlídky s průvodcem, panem Miroslavem Pinkavou, v termínech 27.6., 9.7., 11.7., 25.7., 6.8.,
15.8., 29.8. a 12.9. Pro zájemce zdarma.

4. PĚŠÍ VÝLET – STŘÍŽOV – BAROKNÍ SÝPKA – ČERNÁ VĚŽ
18. 6. pořádalo TIC výlet po zajímavostech regionu. Jednalo se o kombinovaný výlet vlakem spojený s
nenáročnou pěší vycházkou (cca 8 km). Navštívila se Zahradní železnice ve Střížově, Barokní sýpka v
Ludéřově, včetně výstavy fotografií pana Miroslava Pinkavy a dále Černá věž v Drahanovicích.
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PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE V TIC
KŘÍŽOVKA TIC a MEIS
TIC ve spolupráci s MEIS Litovel pořádalo v červenci a srpnu soutěž pro děti i dospělé.
Zájemci vyplnili krátkou soutěžní křížovku, za jejíž úspěšné vyřešení byli odměněni drobnou
odměnou. Každá křížovka byla dále slosovatelná, po ukončení soutěže byli vylosováni tři
výherci, kteří obdrželi batoh s logem MEIS.

KNIHOTOČ
Knihotoč - je hra, která podporuje putování knih mezi čtenáři a kterou vymyslel před několika lety
Američan Ron Hornbaker a z USA se šíří po celém světě. Cílem hry je číst knihy a potom je pouštět
dále do světa. Sledovat je, kam až doputují. Každý má možnost si knihu nejen vypůjčit, ale také
rovnou vzít. Na oplátku přinese svoji a jen vymění kus za kus. Jedno takové místo je nyní i v
Turistickém informačním centru Litovel.
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4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2017
a. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ
Prostory Městského klubu byly využívány i jinými pořadateli kulturních, společenských,
komerčních, prodejních a prezentačních akcí, které Městský klub zajišťoval buď jako
spolupořadatel nebo formou pronájmů prostor a služeb.
Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům a souborům zájmových
činností. Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v roce 2017 maximální.

b. POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE
Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové
Folklórní soubor Hanačka
Prodejna MOZAIKA - Petr Hájíček
Prodejna Rakola – Radek Kohoutek
Kapela Cokoliv – Robert Anderle
Senzakord, z. s.
DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013) prevence kriminality

5. PERSONÁLNÍ OBLAST
a. ZAMĚSTNANCI MK
Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků, což je značný radikální pokles
z patnácti osob, které pracovaly v Městském klubu po jeho zřízení.
Ředitelka
1 asistentka a propagační pracovnice
1 provozní a organizační pracovnice
1 technik – údržbář
1 technik – osvětlovač a zvukař
1 uklízečka a provozářka
1 ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky
1 pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek studenti zajišťující
provoz o víkendech a o dovolené.
Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti:
- zajišťování oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny
- poskytování kompletního kulturního servisu občanům
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- 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, Kdykde-co INFO Olomouc a v kulturních rubrikách dalších periodik). Materiály se rozváží i do
okolních obcí, podnikových, školských a jiných zařízení
- součinnost s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj.
- ediční činnost
- metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám
- organizování kurzů
- součinnost s dalšími kulturními subjekty města a regionu
- zajištění komplexního provozu, údržby a úklidu budov a místností ve správě MK
- zajišťování krátkodobých pronájmů sálů
- technické zajištění pořádaných akcí
- uzavírání objednávek, smluv
- zajišťování ubytování a stravování pro účinkující
- předprodej vstupenek
- zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích
- zajišťování revizních prohlídek dle zákonných předpisů a norem
- bezpečnost práce
- vedení pokladny a provozního účetnictví
- inventarizace, vyřazování majetku, fakturace, rozpočty, mzdy a odvody, komplexní vedení
podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
- komplexní zajištění provozu informačního centra, včetně poradenského servisu, zajištění
průvodcovské služby, prohlídek radniční věže, prodeje map, suvenýrů a regionálních
výrobků, kopírovacích služeb, úschovny kol a zavazadel, tisku měsíčních a ročních přehledů
regionálních akcí, výroby propagačních letáků aj.
Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, ti stávající vykonávají většinou
kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového
pracovníka, který je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale
vykonává ředitelka MK.
Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o provedení
práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby, nutné ke
kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí.
V rámci dodržování bezpečnosti práce proběhly revize a školení dle plánu.
Za stávající období nebyl hlášen žádný pracovní úraz.

57

Výroční zpráva 2017

6. HOSPODAŘENÍ
Městský klub odevzdal Radě města Litovel roční účetní závěrku 2017, podrobný přehled
čerpání rozpočtu za rok 2017 a plánovaný rozpočet na rok 2018.
Hospodaření naší organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je zájem
veřejnosti o kulturní akce, které připravujeme. Další neznámou jsou tržby z doplňkové
činnosti, které lze ovlivnit jen nepřímo. Je třeba si uvědomit, že se nám zatím daří a
naplánovaný rozpočet plníme i přes to, že se ceny kulturních pořadů, DPH a energií neustále
zvyšují a přitom náš rozpočet zůstává již několik let téměř stejný a že dopad finanční krize se
samozřejmě odráží také v potencionální návštěvnosti našich akcí.
Městský klub Litovel předložil hospodářský výsledek za rok 2017, který celkově činil
zisk po zdanění plus 279 021,83 Kč (viz čerpání rozpočtu 2017).

a. GRANTY
Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017“ poskytl Krajský úřad
Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky:
60.000 Kč
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:
60.000 Kč

b. NADACE
Nadace Český hudební fond poskytla MK na koncerty KPH v roce 2017 13 000 Kč
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:
13.000 Kč

c. DOTACE
Příspěvek Olomouckého kraje na provoz TIC:
Celková částka získaná z mimorozpočtových položek:

30.000 Kč
30.000 Kč

d. HLAVNÍ SPONZOŘI
Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů:
- 221 000 Kč na Hanácké Benátky 2017
- 24 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o. na koncerty v Mladečských jeskyních
- Pivovaru Litovel byla přefakturována částka 20 000 Kč nákladů na koncert ve varně
uspořádaný k výročí založení pivovaru a 9 000 Kč od Českého hudebního fondu na
koncert ve varně Pivovaru Litovel
- 2 000 Kč od firmy Kofra Děčín na Městský ples.
Finanční dary: Kimberly – Clark Harfa Office na Hanácké Benátky 2017 15 000 Kč

Celkově se nám podařilo mimo příspěvku zřizovatele získat 271 000 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 2017
Městský ples:
Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák
místostarosta Viktor Kohout
Autoškola Skála Litovel
Café restaurant Záložna Litovel
ČERLINKA s.r.o., Litovel
Doubravský dvůr
fa BENEŠ, Jana Benešová, Unčovice
FCC Litovel s.r.o.
Galanterie, dekorativní kosmetika Litovel

Martin Geprt GECOM Litovel
Kadeřnictví Vladimíra Mindeková Litovel
kolektiv Studia Monique Litovel - Monika Hustá
Libros Litovel
Litovelská cukrovarna a.s.
Maková panenka
Masáže a Turbo solárium Petr Gottfried Litovel
Město Litovel
Městská teplárenská společnost a.s. Litovel
MIX Fashion Silvie Molnárová
Mobilní telefony Balák Litovel
Mona Lisa - Pavlína Holická Chytilová
MOZAIKA Hájíček interiéry Litovel
NOVÁ lékárna Litovel - MUDr. Andrea Dostálová
Obuv KATKA Litovel
Ovoce a zelenina H. Homoláková Litovel
PM Studio – Ing. Pavel Macháček Litovel

Poradce s. r. o.
Restaurace Relax
Salón Nany - Žaneta Zavadilová

Perfect studio J&G
Střední odborná škola Litovel

Studio Visage Olomouc
Wellness Zlatá rybka
Zlatnictví Lenka Zabloudilová
soukromí dárci
Vápenka Vitoul s.r.o.
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HOPAX s.r.o. Červenka
Kofra Děčín s. r. o.
PIVOVAR Litovel a.s.
PAPCEL a.s. Litovel
Brazzale Moravia a.s. Tři Dvory
Zemědělské družstvo Haňovice
Veseta Nasobůrky
M. Pekařová Apartmány PEKIN Litovel
DUNAJ Bramborárna Červenka
GENERALI Pojišťovna, ag.kanc. Litovel
CK BAVI Litovel
Optika Eduard Ullmann Litovel
Ing. Karel Zmund, Litovel
Svatební servis Litovel - Z.Sedláčková
Komerční banka a.s., Litovel
Dům květin Pinie Litovel
Jiří Vaněk, Litovel, prodej hutního materiálu
BENU lékárna Litovel
TaK ložiska a příslušenství Litovel
C-BAR Litovel
Železářství Novák Litovel
Oděvy Pospíšilová Litovel
AMS – intes s.r.o., Litovel

Studio Lady – Olomouc
Zlatnictví Eva Všetýčková Litovel
RaKoLa Kohoutek Litovel
Růžová Darka
Drogerie TETA Litovel
Stihl VoVo-Voříšek Litovel

Autoservis Hetcl
Bc. Helena Krejčí
Elektro – Látal
Veseta Nasobůrky
Bar Manhattan – Radomil Janků
Alibaba – Tomáš Přikryl
Jaroslav Jarmar
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Hanácké bál podpořili tito dárci:
MĚSTO LITOVEL
Starosta Města Litovle Ing. Zdeněk Potužák
místostarosta Viktor Kohout
GECOM Martin Geprt Litovel
Městská teplárenská společnost a.s. Litovel
Loštická tvarůžkárna - A.W. spol. s r.o., Loštice
Muzeum olomouckých tvarůžků Loštice
MUDr. Hana Váňová, Litovel
Střední odborná škola Litovel
Fremlova apotheca s.r.o.
ČERLINKA s.r.o. Litovel
Veseta Nasobůrky
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Doubravský dvůr
Sady Vilémov
Auto-moto Čáp Litovel
STIHL VoVo - Voříšek Litovel
Jiří Vaněk, Litovel, prodej hutního materiálu
Dům květin Pinie Litovel
Masáže Petr Gottfried Litovel
PM Studio Litovel – Ing. P. Macháček
MOZAIKA - Hájíček interiéry Litovel
Bc. Věra Myslíková, Litovel
Folklórní soubor Hanačka
Martin Dolének Bystrovany
RaKoLa Kohoutek Litovel
Hrachovinová Eva
Zlatnictví Lenka
ETA Litovel - p. Zatloukal
Knihkupectví Petr Linduška
AMS – intes s.r.o. Litovel
Kapela Modrá rosa
Hutová Jitka
Bušfyová Jitka Sobáčov
Více zdraví

Městský klub Litovel děkuje všem sponzorům za podporu.
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7. REKONSTRUKCE A INOVACE
V průběhu roku se podařilo realizovat z vlastních zdrojů Městského klubu:
- oprava a nové obklady WC v 1.patře MK
- renovace dveří na Záložně
- renovace dveří v klubovnách a vestibulu budovy MK
- drobné opravy
Město Litovel
- byl plánovaný technický výtah na Záložně, který se nakonec nezrealizoval
Nákup dlouhodobého drobného majetku
- el.varhany Viscount Cantorum pro pěvecký sbor Kantika
- digitální kopírka SHARP s tiskárnou a scannerem
- paměťový osvětlovací pult, splitterbox a demultiplexer pro převod z analogového na
digitální osvětlení
- mikrofony - hlavový, směrový a zpěvový
- opony Malého sálu Záložny, závěsy
- 2 počítače do TIC
- monitor do TIC
- vymezovací sloupky na výstavy
- vysavač Profi
- doplnění licence pro účetnictví pro více položek
- MS Office 2016
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:
- výstavbou technického výtahu na Záložně (nutné)
- inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále Záložny (hlavně nutná jevištní
technika)
- výměnou zbytku oken v budově MK a v Malém sále Záložny (velký únik tepla)
- rekonstrukce WC v přízemí budovy MK
- opravou dvorního traktu včetně výměny oken a výměny dveří (hlavně u Fotoklubu)
- vymalováním Malého sálu Záložny a schodiště (až po rekonstrukci elektrorozvodů)
- výmalbou zbytku kluboven
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9. ZÁVĚR
V roce 2017 Městský klub Litovel uspořádal 203 akcí, kterých se zúčastnilo cca
32 000 návštěvníků.
Z toho: 6 divadelních představení, 30 koncertů (+ 5 koncertů Kantiky mimo Litovel, +
spousta koncertů v rámci akcí Hanácké Benátky, Folkové Pomoraví, Vánoční náměstí, OPEN
MIC, Litovelské kulturní léto), 7 koncertů KPH, 14 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC
(+ 17 výstav členů Fotoklubu mimo výstavní síň MK, 2 výstavy Studia Atelier mimo Litovel
a 16 přednášek s komentovaným promítáním + 2 výstavy členů Studia Atelier), 15 pořadů pro
děti (+ spousta akcí pro děti v rámci Hanáckých Benátek, Zahájení turistické sezony a
vánočních náměstí), 2 kurzy společenského tance, 2 kurzy SOLO SALSY PRO ŽENY, 1 kurz
latinsko-amerických tanců Caramba, 3 kurzy roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké
Benátky (v jejím rámci 6 koncertů a spousta akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové
Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty), 5 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4
filmů v rámci Letního kina, 16 plesů, zábav a tanečních večerů a 37 zábavných pořadů a
ostatních akcí. Turistické informační centrum uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční
věž a prohlídkové okruhy tyto akce: 8 cykloprohlídek Litovelským Pomoravím, 1 pěší výlet a
velkou akci Zahájení turistické sezony.
Dále se kolektiv Městského klubu podílel částečnou organizací, technickým dozorem,
úklidem a jinou přípravou na 79 akcích a pronájmech jiných pořadatelů.
V tomto roce v naší organizaci proběhlo několik kontrol:
- kontrola vyúčtování grantu Olomouckého kraje na Hanácké Benátky i dotace pro TIC.
Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
- kontrola týkající se hospodaření s prostředky města u příspěvkové organizace.
Kontrolní výbor ZML namátkově zkontroloval smlouvy mezi Městským klubem a
uměleckými agenturami, doklady o vyúčtování a faktury. Vše v pořádku.
- kontrola finančního výboru ZML ekonomiky provozu a evidence provozu vozidel
používaných Městským klubem, proběhla v květnu 2017. Namátkově byla
zkontrolována kniha jízd, úplnost a správnost a vyúčtování. Kontrolní výbor neshledal
závady.
I přes neustále rostoucí ceny kulturních pořadů a poplatků OSA, se nám také letos
podařilo naplánovaný rozpočet dodržet.
Hlavním posláním naší práce je spokojenost návštěvníků. Věřím, že náš malý kolektiv
odvedl svou práci dobře. Svědčí o tom často vyprodaná hlediště, ovace diváků a zájem médií.
Svým zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům děkuji za náročnou práci při přípravě a
realizaci všech akcí v uplynulém roce a také velmi děkuji za ochotu pracovat přesčas, večery,
svátky a víkendy, kdy mají ostatní volno.
Ještě jednou děkuji také Vám všem, kteří kulturu v Litovli podporujete.
Za kolektiv Městského klubu Litovel se na setkávání s Vámi těší
Bc. Hana Neumanová, ředitelka
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