
  
Název akce:  

 

Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory 
cestovního ruchu 2020 

 
Popis akce:  
 

                    

 

 
V sobotu 5. září se v Litovli již tradičně konaly Litovelské slavnosti 
a Dny evropského dědictví v rámci podpory cestovního ruchu. 
Tento rok byla akce navíc spojená s oslavami 30 let od vyhlášení 
CHKO Litovelské Pomoraví. Vstupné na akci bylo tento rok 
dobrovolné.  
 
Akce měla bohatý doprovodný program. Již dopoledne mohli 
návštěvníci navštívit všechny expozice litovelského Muzea, 
vystoupit na radniční věž, navštívit Muzeum harmonik, 
prohlédnout si kapli sv. Jiří či kostel sv. Marka. Ve Smetanových 
sadech bylo možné navštívit výstavu dravců, vyzkoušet si 
praktický lov ryb na udici nebo si s dětmi projít zábavnou stezku v 
režii CHKO Litovelské Pomoraví a dozvědět se tak zajímavosti o 
přírodě.  
 
Na Sokolovně probíhaly házenkářské hry a soutěže. Na své si 
přišli i šachisté, kteří si mohli zahrát simultálku v šachu. 
Společnost EKO-KOM si pro děti připravila spoustu aktivit, které 
se týkaly správného třídění odpadů. Nechyběly ani dílničky pro 
děti a mini ZOO v režii DDM Litovel. V rámci oslav založení 
CHKO Litovelské Pomoraví bylo možné také navštívit dům 
přírody na Šargouně. 
 
Hlavní program probíhal na náměstí Přemysla Otakara. Akce 
byla oficiálně zahájena zástupci města Litovel a jejich hosty. 
Návštěvníky postupně přivítali starosta města Viktora Kohout, 1. 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Jiří Zemánek, 3. 
náměstek hejtmana Mgr. Dalibor Horák a místostarosta města 
Litovel Mgr. Lubomír Broza. 
 
Následovala vystoupení jednotlivých kapel Jako první vystoupil 
známý písničkář POKÁČ, kterého vystřídala kapela Stracené ráj. 
Během přestávky pak vystoupily mažoretky Linetbells, 
roztleskávačky Golden Bees a taneční skupina Kaster z Litovle. 
Poté následovalo vystoupení písničkáře strýčka Líčka a litovelské 
kapely Vinný střik. Hlavními hvězdami večera byly kapely 
Pražský výběr (ta však kvůli špatnému počasí nemohla odehrát 
celý koncert) a kapele ZZ TOP Revival Litovel, která bohužel 
nemohla z důvodu prudké bouřky hrát vůbec.  
 

Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. 
 

Termín realizace: 5.9.2020 

Náklady akce: 708.964,00 - Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj – dotace 
Vlastní a jiné zdroje 

55.000,00,- Kč                                                   
  653.964,00,- Kč 
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