
a Dny evropského dìdictví v rámci podpory cestovního ruchu

Mìsto Litovel poøádá v sobotu 7. 9. 2019

LITOVELSKÉ SLAVNOSTILITOVELSKÉ SLAVNOSTI

Program na námìstí:
12:45

13:00

15:00

16:15

16:45

19:00

Zahájení a zdravice hostù

- s kapelou a hity Ztrácíš, Nìco konèí, Je to zlý, …

- koncert s hity QUEEN

Taneèní skupina Kaster • mažoretky Linetbells • roztleskávaèky Golden Bees

- popovì rocková show kapely, která odstartovala profesionální kariéru s hitem Hrobaø

- koncert rockové skupiny

PAMÁTKY

RYBNÍK PØED GJO

DOPROVODNÝ PROGRAM NA NÁMÌSTÍ od 13:00

  9-17

10-16

10-13

14-18

14:00

14-17

13-15
13-16
14-16

Muzeum - aktuální výstava: LEGO - svìt kostièek
              - stálé expozice: 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

Výstavní síò MK • výstava Architektonické pøírodní a figurální motivy - výstava kreseb, maleb a koláží pana Jaroslava Bílého

Muzeum harmonik p. Jiøí Sedláèek • vstupné dobrovolné

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
Sokolníci - 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 - maskot Tonda, kolobìžky, puzzle, hry, skluzavka, skákací popeláøské auto, ...
• zábava pro dìti s Elektrowin - nafukovadla zdarma, soutìže, testy a drobné dárky

• turistický vláèek - pravidelné odjezdy z námìstí po zajímavých místech našeho mìsta • cena 10 Kè

• miniZOO a kreativní dílnièka DDM - zdobení keramických srdíèek, jednoduché výtvarné techniky, ...

• ukázka hasièské techniky - veterán hasièská automobilová støíkaèka

• otoèný simulátor nárazu - Generali pojiš�ovna  • simultánka v šachu pro veøejnost - šachový oddíl TJ Tatran Litovel 14 h.

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

MAREK ZTRACENÝ
QUEEN PRINCESS revival

PREMIER
CITRON
s Láïou Køížkem a Tanjou

          VSTUP ZDARMA!

Akce se koná ve spolupráci s Olomouckým krajem, TIC Litovel,
Mikroregionem Litovelsko, TS Litovel, MK Litovel, Muzeum Litovel,

DDM Litovel, Øímskokatolickou farností Litovel, MS ÈRS, HZS.                                Bohaté obèerstvení!    ®FIXUM a.s.
pojištìní a finance
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