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24. – 26. června 2011

Obec Velké Losiny pořádá
Pátek 24. června
Před základní školou
16:00 - 16:15
Oiciální zahájení slavností, slavnostní
zvonění a fanfáry z kostelní věže,

slavnostní fanfáry a vyvěšení obecních a státních
praporů z věže kostela sv. Jana Křtitele

Areál základní školy
16:30 - 19:00
Prezentace Základní školy a mateřské
školy Velké Losiny, přehlídka dětí základní školy

660 let
založení obce

Sobota 25. června

Farská zahrada

Před základní školou a u kostela

20:00 – 24:00
Koncert skupiny BROADWAY, český i zahra-

10:00 - 16:00
Zábavné dopoledne a odpoledne pro děti
i dospělé – atrakce, dětský hrad, koně, autíčka,

Táborák

soutěže, školní jarmark, hudební vystoupení dětí ZŠ,
občerstvení

10:30 a 13:30
Šermířský spolek Šumperk – šermířský sou-

niční repertoár, počínaje lety 60-tými až po současné
hity české i zahraniční, pro mladší i starší generaci

Večerní zábava se zpěvem a tancem, občerstvení,
táborák,..

(vstupné 30,-Kč)

boj, představení, po celý den řada soutěží a her pro
děti, lukostřelba, kovář…...

neděle 26. června

10:00 a 17:00
Tradiční jarmark historických řemesel
a výrobků – ukázka lidových a tradičních řeme-

Kostel sv. J.Křtitele
08:30 - 09:30
Nedělní mše svatá

sel, k prodeji sýry, koření, medovina, tajemné elixíry,
pečivo, trdelníky, zdobené perníčky, proutěné zboží,
keramika, mýdla, svíčky, bižuterie, šperky, malované
sklo, dřevěné hračky, háčkované zboží, …

Farská zahrada

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

Základní škola – víceúčelové
hřiště za ZŠ

Občerstvení, tanec a zábava,…

Víceúčelové hřiště – hlavní koncert

10:00 - 16:00
Svatojánský turnaj ve lorbale – turnaj o sva-

Před kostelem sv. J.Křtitele

Kostel sv. J. Křtitele

z kostelní věže, zvonění kostelních zvonů a svěšení
praporů

V kostele sv. J. Křtitele
18:00 - 20:00
Cestopisná přednáška v kostele:

Karel Kocůrek – „Kanadou a Aljaškou“

- hudební show do ranních hodin

21:00 - 03:00
Koncert rockové skupiny

KATAPULT

(21:00-23:00),
následuje koncert jesenické kapely OLD ROCK
(vstupné 100,-Kč)
(23:00 - )

tojánské ceny

14:00 - 17:00

Koncert folkové skupiny Shodou okolností
a jazzového orchestru V. Band Velké Losiny

17:00
Závěrečný ceremoniál – slavnostní fanfáry

14:00 - 15:30

Schola Gregoriana Pragensis –

umělecký vedoucí David Eben
Codex Franus – koncert k svátku sv. Jana Křtitele.

Informace: Informační centrum Velké Losiny:
583 248 248, infolosiny@losiny.cz Pořadatel: OBEC Velké Losiny
Rudé armády 321, Velké Losiny, IČO: 00303551,
tel. 583 248 422, www.losiny.cz, podatelna@losiny.cz
Spolupořadatel: Základní škola a mateřská škola
Velké Losiny, SDH Velké Losiny, Římskokatolická farnost Velké Losiny,TJ Sokol Lázně Velké Losiny
Vstupenky na placené akce přímo na místě konání akce
Program může být změněn, doplněn.
Sponzoři:

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

Stavrel

19:00 - 20:30
Cestopisná přednáška v kostele:
Karel Kocůrek – „O Indii“

Mediální partner:

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

Projekt je spoluinancován
Olomouckým krajem.

s.r.o.

