
22. – 24. června 2012

Informace a předprodej:
Informační centrum Velké Losiny
tel.: 583 248 248
e-mail: infolosiny@losiny.cz
web: www.iclosiny.cz
Otevírací doba Informačního centra:
pondělí – pátek   9-12, 13-17 hod.
sobota, svátky   9-13 hod.

Předprodej: 
•	 Koncert	Jaroslava Svěceného a Spirituál 

kvintet – vstupenky v předprodeji od pondělí  
28. 5. 2012 na Informačním centru. Pokud 
nebudou vstupenky vyprodány, je možné si je 
zakoupit na místě před koncertem. Vstupné na 
každý koncert 
150 Kč (k sezení i stání).

•	 Rockový	večer	–	koncert	kapel	SIOUX, ARAKAIN, 
MEFISTO – vstupenky v prodeji přímo na místě. 
Vstupné na celý večer 120 Kč.

•	 Táborák	s	koncertem	Broadway – vstupenky 
v prodeji přímo na místě. Vstupné 30 Kč.

Pořadatel:
OBEC Velké Losiny
Rudé	armády	321,	Velké	Losiny
IČO: 00303551
tel.: 583 248 422
e-mail: podatelna@losiny.cz

Spolupořadatelé:
•	 Základní	škola 

a	mateřská	škola 
Velké Losiny

•	 SDH	Velké	Losiny
•	 TJ	Sokol	Lázně 

Velké Losiny
•	 Římskokatolická 

farnost Velké Losiny

Sponzoři:

Termální	lázně	Velké	Losiny
MAS	Šumperský	venkov
Hotel	Praděd
Pivovar	HOLBA,	a.s.
Textil	„U	Marušky“

Pátek 22. června

Před základní školou
16:00 – 16:15
Slavnostní zvonění a fanfáry z kostelní 
věže,	slavnostní	fanfáry	a	vyvěšení	obecních	
a	státních	praporů	z	věže	kostela	sv.	Jana	
Křtitele
Oficiální zahájení slavností zástupci vedení 
obce a farnosti

Divadelní sál základní školy
16:30 – 18:30
Prezentace Základní školy a mateřské 
školy Velké Losiny, komponované ohlédnutí 
za	školním	rokem	2011/2012,	školní	jarmark	=	
výtěžek	pro	účely	„adopce	na	dálku“

V kostele sv. J. Křtitele
18:00 – 19:15
Koncert	houslového	
virtuóza JAROSlAvA 
SvěcENéhO, jedinečné 
houslové mistrovství předvede 
mimořádná hudební 
osobnost 
Jaroslav	Svěcený	–	housle
Ladislav	Horák	–	akordeon

Vstupné: 150 Kč

20:00 – 23:00
Noční vyhlídka z kostelní věže 

Víceúčelové hřiště
ROcKOvý vEčER
– hudební show do ranních hodin

Vstupné na celý večer: 120 Kč

19:00 – 20:00
Koncert	šumperské	kapely	SIOUX

21:00 – 22:00
Koncert	rockové	
kapely ARAKAIN

22:00 – 02:00
následuje koncert
mohelnické kapely
MEFISTO

Sobota 23. června

Před základní školou a u kostela
10:00 – 17:00
Zábavné dopoledne a odpoledne pro děti 
i dospělé – atrakce – kolotoč, skluzavka, dětský 
hrad, koně, autíčka, soutěže, …
 

10:30 a 13:30
Šermířský spolek Šumperk	–	šermířský	souboj,	
představení, po celý den řada soutěží a her pro 
děti, lukostřelba, kovář…
Tradiční jarmark – k prodeji sýry, sýrové 
speciality, koření, medovina, včelí produkty, 
tajemné	elixíry,	pečivo,	trdelník,	staročeské	
perníčky, proutěné zboží, keramika, mýdla, svíčky, 
ozdoby,	bižuterie,	různé	šperky,	malované	sklo,	
dřevěné	hračky,	háčkované	zboží,	šité	oděvy,	
batika, patchwork, nářadí,.

Víceúčelové hřiště za ZŠ
10:00 – 16:00
Svatojánský turnaj ve florbale – turnaj 
o svatojánské ceny 

Kostel sv. J. Křtitele
14:00 – 15:30
SPIRITUál 
KvINTET – koncert 
legendární kapely, 
která již více než 50 let 
patří	na	špičku	naší	
folkové scény

Vstupné: 150 Kč

16:30 – 18:00
Poutní bohoslužba, poutní požehnání

18:00 – 19:30
Přednáška v kostele – Skrytý oheň Matky 
Terezy P. JAROSlAv BROŽ, Th.D., S.S.l. vedoucí 
katedry
biblických	věd	KTF	UK.	Duchovně	doprovází	
sestry	Matky	Terezy	v	České	republice.	

20:00 – 23:00
Noční vyhlídka z kostelní věže 
 

Farská zahrada
20:00 – 02:00
Koncert	skupiny	
BROADWAY, 
český i zahraniční 
repertoár, počínaje 
lety 60-tými až 
po současné hity 
české i zahraniční, 
pro	mladší	i	starší	
generaci.

Vstupné: 30 Kč

Táborák, ohňová show. Večerní zábava se 
zpěvem a tancem, občerstvení, táborák,.. 

Neděle 24. června

Kostel sv. J.Křtitele
8:30 – 9:30
Nedělní mše svatá

Farská zahrada
14:00 – 17:00
Koncert	jesenické	
kapely WABANK. 
Občerstvení, tanec 
a zábava,…

Mediální partner:

Rádio	HANÁ

Projekt je spolufinancován Olomouckým krajem.

Program může být změněn, doplněn.


