
  
Název akce:  

 

Litovelské slavnosti a Dny evropského dědictví 2018 

 
Popis akce:  
 

                    

 

 

V sobotu 8. září se v rámci Dnů evropského dědictví, oslav 100 let 
založení republiky a podpory cestovního ruchu konaly tradiční 
Litovelské slavnosti. Již dopoledne bylo otevřeno Muzeum Litovel, 
které návštěvníkům nabídlo nově otevřenou výstavu 100 let 
Československa a Litovel. Dále byla přístupná Výstavní síň 
Městského klubu, kde byla v srpnu zahájena vernisáží výstava o 
zakladateli našeho města, Přemyslu Otakarovi II. Výstavní 
prostory Turistického informačního centra nabídly výstavu Oči 
nevidomých, uši neslyšících. V odpoledních hodinách bylo 
otevřeno Muzeum harmonik pana Jiřího Sedláčka, kaple sv. Jiří a 
kostel sv. Marka. Po celý den si mohli návštěvníci slavností 
prohlédnout Litovel z radniční věže.  
Program na náměstí začal krátce před polednem vystoupením 
folklórního souboru Hanačka za doprovodu Hanácké môzeky. 
Následovala originální show Adele Tribute, která zazpívala hity 
jako Hello, Skyfall nebo One and Only a další. Před 14. hodinou 
vedení města Litovelské slavnosti slavnostně zahájilo a přivítalo 
hosty. K nim patřili: primátorka Revúce paní MVDr. Eva Cireňová, 
prednostka mestského úradu Revúca Ing. Eva Kučeráková, dále 
MUDr. Alena Šromová, poslankyně Zuzana Majerová 
Zahradníková, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. 
Dalibor Horák a předseda Seniorklubu Litovel PhDr. Josef 
Hubáček. Po tomto přivítání a zdravici starosty města patřilo 
pódium již dalším umělcům. Vystoupili Vladimír Hron, Voxel, Petr 
Spálený a Apollo Band s hostem Miluškou Voborníkovou a 
skupina Argema. Dále proběhlo tradiční taneční vystoupení 
skupin Kaster Litovel a Cholinské kovbojky. Odpolední program 
zpestřil svými aktivitami EKO-KOM, turistický vláček, otočný 
simulátor nárazu nebo simultánka v šachu. V parku před 
Gymnáziem Jana Opletala probíhalo modelářské odpoledne, 
ukázky dravců ze Záchranné stanice Pateřín a praktický lov ryb 
na udici pro děti. Vyvrcholením celých slavností byl ohňostroj na 
téma výročí vzniku Československa. Po něm pak zahrála ještě 
skupina Kabát revival.  
Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. 
 

Termín realizace: 8.9.2018 

Náklady akce: 362.421,- Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj – dotace 
Vlastní a jiné zdroje 

50.000,- Kč                                                   
               312.421,-Kč 
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