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Velké Losiny
12. – 14. 5. 2006
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Místo úvodníku

BXGHRKRVWURM«

-HVWOLåHRQ kom prohlásíme, åe
je Áþko, je to výraz uznání. Je
první, je nejlepší. A pesn tohle

WHOHIRQX$OHQD

VHPLS HGURNHPY\EDYLORYH

telka lázní Velké Losiny.



Velkých Losinách pi finále souåHG tských zp vák $ lidových
písní. Na pódiu vystupovala samá
Áþka. Ne nadarmo se tedy celá
sout å jmenuje Zp viþek. Je to
W

RSUDYGRYê]S

YÈþHN

Byl jsem zv davý, co se pi slov
Zp viþek vybaví ostatním host$m
této velkolepé sout åe. A tak
vznikla anketa, kterou v loVNpP
roce ve Velkých Losinách
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problém poskytnout zázemí nejen
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KRVW PNWH tVHVHPGRDUHiOX







Oi]QtS LMHGRXS LWpWRS tOHåLWRVWL

podívat.
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WLVNRYpDJHQWXU\3 HþtVWVLML

KOtGN\G WVNêFKS YHFNêFKWDOHQW 

P åHWHQDVWUDQ

obohatí slavnostní zahájení lá-
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však ani další stránky. Je na nich
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]DþtQDWY VRERWXYHW LQiFWKRGLQ

tiskové agentury zaznamenali na

S LYVWXSXGROi]QtD]S YiþFLVH

VRXW åLY OR VNpPURFHDQ

VSROHþQ V RVWDWQtPLQiYãW YQtN\
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Slávek Hrzal
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Byla jsem jí v patách

Cesta do Velkých Losin
V autobuse sm ujícím k Velkým

Losinám mi Barunka na otázku,
zda se sout åe bojí, tichým (pesto
pevným) hláskem odpov d la:
„Ani ne.“ Dále jsem se dozv d la,

(pokr. na str. 3)

ZiMHPG

WtRIRONORU

neklesá,
ekl v rozhovoru pro DTA
pedseda Folklorního sdru

åení
R Zden k Pšenica.
Pi jubilejním 10. roþníku Zp viþk$
podepsala D tská tisková agentura s folklorním sdruåením ý5
smlouvu o spolupráci.
Jak hodnotíte spolupráci
s D tskou tiskovou agenturou?
Já velmi dobe. D tská tisková
agentura se snaåt pokrývat naše
festivaly a naše majoritní akce. My
t ch akcí máme sice více neå p t
desítek, ale na kaådé z t chto akcí
ý

(pokr. na str. 4)

mimo jiné místní skupina Old Time
Jazzband, dálHELãQtWDQHþQLFHD
PDåRUHWN\ Vrcholem programu

Starosta Velkých Losin Miroslav

EXGHYHKRGLQRK RVWURM

Uå jedenáct let se jednou za rok
sjtåd jí do Velkých Losin d ti, aby
se navzájem poznaly, n co proåily
a hlavn se z~þastnily sout åe
Zp viþek. V ORVNpPURFHPH]L
nimi byla i jedenáctiletá Barbora
Balounová z Chodska, pesn ji
z Kdyn . Nebyla jsem ani soukromý detektiv, ani mafie, ale reportérka DTA na XI. Celostátní sout åi d tských zp viþk$ lidových
písní 2005. Pov sila jsem se jí na
paty (skoro doslova) a sledovala
jsem ji od nástupu do autobusu
jedoucího do Velkých Losin aå po
její návrat dom$. Nejen o tom, jak
VH%DUERHYVRXW åi dailo, se
doþtete dále.
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DTA:

P

Je to pro nás událost!
$

&K\VWiPHVHQDWRQHMPpQ S O

roku. Pro všecKQ\~þDVWQtN\MH
SLSUDYHQR, myslím si, solidní ubytRYiQtMVRXSLSUDYHQ\ViO\SUR
zkoušky i pro vystoupení. V obci
0iWHQ MDN]DUXþHQRåHEXGH

MVPHGRNRQþLOLYê]GREXYODMHþNDPL



DFK\VWiPHVHS LYtWDWQHMHQKRVW\

KH]NpSRþDVt"

V StSUDYQpPãWiEXMHLPtVWQt
SDQIDUiV ním jsme si to domlouYDOL=URYQDGQHVMVPHP OLSRVOHGQtVFK$]NXDGiYDOLMVPHGR-



KURPDG\SURJUDP$OHSDQIDUi 



bohatý
doprovodný program. To zname-

DVRXW åtFtDOHLW\NWH tMHGRSUR



Yi]HMt-HSURQ S LSUDYHQ

QiåHLYGRE NG\QHEXGRX

postaráno.
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&RNRQNUpWQ MVWHS LSUDYLOL"
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]S YiþFLVRXW åLWEXGHRQ GRE H

tNDOåHSRWHEXMHLQDãLSRPRF



Prohlídky místních kulturních
SDPiWHN-HGQiVHKODYQ RQi
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DTA
mediální partner
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umperské

pávací vodní elektrárnu Dlouhé
NRVWHOtN QiYãW YXã

UDGQLFHSRWRPYêOHWQDS HþHU

VWUiQ SRKiGNRYêOHVU
VRXW åHDGDOãtDNFH

$]Qp

