Mìsto Litovel ve spolupráci s Olomouckým krajem poøádá v sobotu

4. 9. 2021

v rámci EHD a podpory cestovního ruchu. Akce se koná pro širokou veøejnost.

PROGRAM NA NÁMÌSTÍ
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Michal
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Slavnostní zahájení - pøivítání hostù

• akustický koncert
litovelského písnièkáøe
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• koncert
• trash, rap, italo, disco, knedlo, vexlo

&
TRIK
Kotvald
• koncert známého zpìváka

Pangea

• The Beatles revival band

PRAŽSKÝ VÝBÌR
• Kocáb, Pavlíèek, Èok, Kryšpín, Hrubeš • koncert rockové legendy v pùvodní sestavì

21.30

ZZ TOP Revival Litovel

• rockový koncert
• Czech Tribute Band

DOPROVODNÝ PROGRAM

PAMÁTKY
10 - 17
14 - 17
14 - 18
09 - 17

Radnièní vìž: výstupy na ochoz radnièní vìže • vstup zdarma
Kostel sv. Marka a Kaple sv. Jiøí • prohlídky • vstup zdarma
Muzeum harmonik pana Jiøího Sedláèka • vstupné dobrovolné
Výstavní prostory TIC • výstava „Døevo, døívko, døíveèko”
Muzeum Litovel • volný vstup do všech expozic muzea

09 - 17 Aktuální výstavy: Litovelská øemesla 1. pol. 20. století • Gustav Frištenský • Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon
16.00
11 - 17

DEN S PØÍRODNÍMI VLÁKNY

Pøednáška: Konopí v minulosti a jeho potenciál v budoucnosti (Mgr. Jan Vít, Konopa, z.s.)

Prostor pøed muzeem
Øemeslné stánky • ukázky, ochutnávky a prodej (Konopa, z.s., Historický spolek Kirri),
provaznictví (Michal Mereïa, Historický spolek Kirri), textilní zpracování lnu a kopøivy

11 - 17
11 a 13
15.00

Dvùr muzea - Posezení s harmonikou u vína a piva • ukázky z Muzea harmonik osobnì panem Jiøím Sedláèkem

Folklórní soubor Koøeòák z Blanska • hudební a taneèní vystoupení
Kynologický klub • ukázky výcviku pejskù

DOPROVODNÉ AKCE U GJO
09 - 15
13 - 15
14 - 16

Sokolovna Litovel - Házenkáøi Tatran Litovel dìtem - hry a soutìže, ukázky miniházené, skákací hrad, obèerstvení, ...
Park u GJO - Sokolníci - exhibice a výstava dravcù - Záchranná stanice Pateøín
Rybník pøed GJO - Místní organizace ÈRS - ukázka rybolovných zpùsobù + praktický lov ryb na udici pro dìti

DOPROVODNÝ PROGRAM NA NÁMÌSTÍ
Barevný den s aktivitami spoleènosti EKO-KOM, aneb v naší obci již tøídíme odpad!!!

• atrakce pro dìti v rámci výchovného programu - pohybové aktivity a soutìže, skákadlo, kolobìžky, puzzle, domino, nafukovací stìna a skluzavka, ...

Simultánka v šachu pro veøejnost - šachový oddíl TJ Tatran Litovel, pøítomen bude šachový mistr i trenér šachového oddílu
DDM - MiniZOO a Kreativní dílnièka - zdobení keramických srdíèek, jednoduché výtvarné techniky, ...
MÒAM tìstoviny z Litovle aneb seznamte se s ADRIANOU - ochutnávka zdarma, zábavné workshopy pro dìti, konzultace, ...
Národní putovní výstava „MÁ VLAST CESTAMI PROMÌN” • Ukázka hasièské techniky - veterán støíkaèka Škoda 150 z roku 1929

PARKOVÁNÍ: VYUŽIJTE VELKÉ PARKOVACÍ PLOCHY NA PÙVODNÍM AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ - UL. DUKELSKÁ
Akce se bude konat dle aktuálních hygienických opatøení Ministerstva zdravotnictví.

BOHATÉ OBÈERSTVENÍ!
pøevážnì s nabídkou místních podnikatelù

Akce se koná ve spolupráci s Olomouckým krajem, TIC Litovel,
TS Litovel, MK Litovel, Muzeem Litovel, TJ Tatran Litovel, DDM Litovel,
Øímskokatolickou farností Litovel, MS ÈRS, Muzeem harmonik a dalšími

Tuto akci finanènì podporují:

