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On-line z Velkých 
Losin 
   Na soXW�åL�=S�YiþHN������VH�
PH]L�QiYãW�YQtN\�SRK\EXMt�GY��
þOHQN\�'�WVNp�WLVNRYp�DJHQWXU\��
3R]QiWH�MH�SRGOH�WXåN\�D�SDStUX��
S�tSDGQ��GLNWDIRQX�V mikrofonem. 
Vikrorie Gora a Zuzana Tomová 
PDMt�]D�~NRO�NDåGê�GHQ�]DVODW�
]SUiYX�]H�VRXW�åH�GR�0DOêFK��DOH�
našich) novin, které DTA vydává 
na internetu. Pokud tedy máte 
S�tVWXS�N VtWL�VtWt��QDMG�WH�VL�DGUHVX�
dta.zde.cz. Pokud se k interentu 
QHGRVWDQHWH��þOiQN\�VL�P$åHWH�
S�HþtVW�Då�GRPD��8�þOiQN$�VH�
SRVWXSQ��REMHYt�L�IRWRJDOHULH� 
a zvukové dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )R6�ý5 je partnerem 
Ámose 
   Ne Jana Ámose Komenského  
�L�NG\å�MLVW��YH�Y�WãLQ��G�WVNêFK�
VRXERU$�SODWt��åH�]S�Y�D�WDQHF�MH�
hrou)��DOH�DQNHW\�R�QHMREOtEHQ�M-
ãtKR�XþLWHOH�ýHVNp�UHSXEOLN\� 
   0RåQi��åH�Q�NWHUê�] RFHQ�QêFK�
je i ve Velkých Losinách��S�LMHW�E\�
m�OL�L�QD�SRG]LP�GR�/XKDþRYLF�  
   Jak anketa dopadla?  
   Zlatou Ámoskou se stala Ivana 
Krumplová z Pelh�imova. D�tská 
porota, sloåená ze zástupc$ všech 
z~þastn�ných škol, zvolila D�t-
ským Ámosem 2006 Miroslava 
Horáka z Humpolce. Letos poprvé 
volili svého Ámose i z~þastn�ní 
novini�i. Dvanáct åXUQDOLVW$ dalo 
nejvíce hlas$ paní uþitelce Lucii 
Šupíkové ze St�bo�ic. Zvláštní 
RFHQ�Qt�)R6�ý5�S�HY]DOD�9�UD�
Šindlauerová z ýHVNp�Lípy. Všem 
korunovaným blahop�ejeme! 

9tFH�R�DQNHW��YL]�
www.zlatyamos.cz 
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                 Zden�k Pšenica  
                 (p�HGVHGD�)26�ý5�� 
                 Vybaví se mi nejpres- 
                tiån�jší p�vecká sout�å  
v tomto stát�, kterou jsme vytvo�ili.  
 
             Genmjr. Ing. Miroslav  
             Št�pán (nám�stek 
             ministra vnitra): Napadne  
�������������P��MHGQR�VORYo - folklor. 
Momentáln� je to asi nejvr-
choln�jší sout�å pro d�ti. Já uå 
jsem tady pon�kolikáté a vådycky 
se sem rád vracím. 
 
                  Stanislav Hloåek  
                  (zp�vák): Zp�viþci… to 
                  se mn� vybaví, åe jsou  
                  to takový mladý šikovný 
d�ti, který umí krásn� zpívat. 
 
                Jan Rokyta (p�edseda  
                poroty): Vybavím se sám 
                sob� já, protoåe v roce 
1949 jsem takhle zaþtnal svou 
folklorní kariéru, jako sout�åtcí 
zp�viþek na Vsetín� na Valašsku. 
 
                 Peter Dvorský (zp�vák  
                 D�SDWURQ�=S�YiþN$��  
                 Vybaví se mi lidová  
                 píse�, nádherné kroje, 
nádherná muzika. Já jsem jako 
malý chlapec také chodil po p�-
veckých sout�åtch, kde jsem zpí-
val lidové písn�. Jednoduchá 
lidová píse� je nádherný zdroj hu-
dební motivace i pro velké sklada-
tele. Zp�viþek je nádherná sout�å 
a Velké Losiny jsou krásné pro-
st�edí. Je to i nádherné slovo: 
Zp�viþek. 
 
               Adolf Jílek (senátor):  
               Pro m� je to uå jedenáct  
               let vrchol sout�åe ve  
               Velkých Losinách. Je tu  
               krásné prost�edí, jsou tu 
nádherné d�ti a nádherné hlasy. 
Vybaví se mi také slogan, který 
�ekl minulý rok tehdejší hejtman, 
dnes europoslanec Jan B�ezina. 
„Jestli hledáte pravou Superstar, 
tak je tady.“  

Zpovídáme … 
… Tadeáše Hozu, 
 

~þDVWQtND�OHWRãQtKR�ILQiOH�� 
Roman Hoza, starší bratr Tomáše, 
v OR�VNpP�URFH�]tVNDO�FHQX�3HWUD�
Dvorského.  
První otázka tedy nemohla znít 
MLQDN��QHå�MHVWOL�VL�P\VOt��åH�EXGH�
OHSãt�QHå�EUDWU" 
   No to si tedy opravdu nemyslím, 
SURWRåH�RQ�MH�VWUDãt��Pi�VDPR]�HM-
P��YtF�]NXãHQRVWt�QHå�Mi�D�MH�OHSãt�
ve zpívání.  
-DN�MVL�VH�QD�VRXW�å�S�LSUD-
voval? 
���=NRXãHO�MVHP�VL�WR�]StYDW�NDåGê�
GHQ��WDNåH�VQDG�GRVW� 
Co budeš zpívat? 
���'Y��StVQLþN\��MHGQD�VH�MPHQXMH�
Moravický panenky D�GUXKi�'\å�VL�
já zazpívám. 
7DN�GUåtPH�SDOFH��KRGQ��
~VS�FK$�  

Anna Hašková 

   
 

… (YX�'YR�iNRYRX 
 
3RNROLNiWp�MHGHã�QD�=S�YiþN\�
do Velkých Losin? 
���/HWRV�SRW�HWt� 
-DN�VHV�XPtVWLOD�Y�OR�VNpP�
URþQtNX" 
   Byla jsem v první desítce. 
To jsi dobrá. Myslíš VL��åH�WR�RE-
KiMtã�QHER�EXGHã�MHãW��OHSãt" 
   Trošku pochybuju. Trošku víc. 
7H��MVRX�QRYi�SUDYLGOD��Y\EtUi�VH�
z SDGHViWN\��0LQXOê�URN�Xå�MVHP�
YODVWQ��P�OD�MLVWê�SRVWXS�GR�SUYQt�
dvacítky. Letos je to jiný. 
-DNp�StVQLþN\�VLV�S�LSUDYLOD" 
   S doprovodem budu zpívat pís-
QLþNX�=D�QDãt�VWRGRORX�D�EH]�NDSH-
O\�StVQLþNX�9\OHW�O�KRORXEHN� 
-VL�S�HG�Y\VWRXSHQtP�QHUYy]Qt" 
���7URãLþNX� 
$�Piã�Q�MDNê�ULWXiO��NWHUê�G�Oiã�
S�HG�WtP��QHå�MGHã�QD�SyGLXP" 
���6QDåtP�VH�KRGQ��VPiW��7R�PL�
SRP$åH�]DKQDW�WUpPX��6 kamará-
dy se v zákulLVt�VP�MHPH�� 
'UåtP�WL�SDOFH.  

Jana Trpišovská 

 


