
v rámci EHD, 100 let založení republiky a podpory cestovního ruchu

Mìsto Litovel poøádá v sobotu 8. 9. 2018

LITOVELSKÉ SLAVNOSTILITOVELSKÉ SLAVNOSTI

Program na námìstí:               vstup zdarma!
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Hanaèka - vystoupení folklórního souboru

- jediná - první - originální show

- nejvìtší hity Adele jako Hello, Skyfall, One and Only, Remedy, When We Were Young a další… v originálním aranžmá

Slavnostní pøivítání hostù - zdravice starosty mìsta, zástupcù Ol. kraje, primátorky partnerského mìsta Revúca a dalších hostù

- One Man Show
        - zábavné vystoupení populárního zpìváka, bavièe a imitátora

- koncert èeského folkpopového zpìváka a písnièkáøe       

Vystoupení taneèních skupin Kaster Litovel a mažoretky Linetbells - kadetky, Cholinské kovbojky

                                                       a Apollo Band
- koncert legendárního zpìváka, speciální host Miluška Voborníková

- koncert rockové skupiny s hity Tohle je ráj, Jarošovský pivovar ...

- první revival skupiny Kabát u nás, kapela vystupuje na prestižních pódiích

Akce se koná ve spolupráci s TIC Litovel, TJ Tatran Litovel, 
TS Litovel, MK Litovel, Muzeum Litovel, DDM Litovel,

Øímskokatolickou farností Litovel, MS ÈRS, HZS a CK BAVI.

                                Bohaté obèerstvení!    
pøevážnì s nabídkou místních podnikatelù

Muzeum  - nová výstava - jak se zmìnilo mìsto Litovel a jeho okolí v prùbìhu posledního století• 100 let Republiky
výstavy        • Litovelská øemesla 1. pol. 20. století

    •  Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon • vstupy zdarma

Radnièní vìž • výstupy na ochoz radnièní vìže (kapacita omezena) • vstup zdarma

Muzeum harmonik p. Jiøí Sedláèek • vstupné dobrovolné

Výstavní prostory TIC  - výstava pøibližuje svìt handicapovaných lidí, kteøí žijí mezi námi• výstava Oèi nevidomých, uši neslyšících

Výstavní síò MK  - výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu krále èeského• výstava Pøemysl Otakar II. - král, rytíø, zakladatel

Procházka za krásami památek Litovle • komentovaná procházka s prùvodcem, sraz u Morového sloupu

Kaple sv. Jiøí + kostel sv. Marka • prohlídky • vstup zdarma

Modeláøské odpoledne - ukázky modelù lodí, letadel, vrtulníkù - p. Vespalec a jeho pøátelé
Ukázky dravcù ze záchranné stanice Pateøín
Místní organizace ÈRS - ukázka rybolovných zpùsobù + praktický lov ryb na udici pro dìti

- atrakce pro dìti v rámci výchovného programu - hry, skákací popeláøské auto ...
- šachový oddíl TJ Tatran Litovel 14 h.  - veteran hasièská automobilová støíkaèka Simultánka v šachu pro veøejnost • Ukázka hasièské techniky

- pravidelné odjezdy z námìstí po zajímavých místech našeho mìsta • cena 10 KèTuristický vláèek 
 - zdobení keramických srdíèek, jednoduché výtvarné techniky ...DDM - MiniZOO a Kreativní dílnièka

- MAS Moravská cesta •  - Generali pojiš�ovnaFarmáøské trhy Otoèný simulátor nárazu

PAMÁTKY

RYBNÍK PØED GJO

DOPROVODNÝ PROGRAM NA NÁMÌSTÍ od 13:00

  9-17

10-16

14-18

14:00

14-17

13-15
13-15
14-16

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

Na akci pøevzal záštitu námìstek hejtmana Ol. kraje Mgr. Dalibor Horák.
Tuto akci finanènì podporuje Mìsto Litovel a Olomoucký kraj.

ADELE TRIBUTE

VLADIMÍR HRON

VOXEL
PETR SPÁLENÝ
ARGEMA
KABÁT REVIVAL OHÒOSTROJ

SLAVNOSTNÍ

v tématu výroèí vzniku Èeskoslovenska

21.30  u rybníka
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