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Místo úvodníku 
���-HVWOLåH�R�Q�kom prohlásíme, åe 
je Áþko, je to výraz uznání. Je 
první, je nejlepší. A p�esn� tohle 
VH�PL�S�HG�URNHP�Y\EDYLOR�YH�
Velkých Losinách p�i finále sou-
W�åH�G�tských zp�vák$ lidových 
písní. Na pódiu vystupovala samá 
Áþka. Ne nadarmo se tedy celá 
sout�å jmenuje Zp�viþek. Je to 
RSUDYGRYê�]S�Y�ÈþHN�� 
   Byl jsem zv�davý, co se p�i slov� 
Zp�viþek vybaví ostatním host$m 
této velkolepé sout�åe. A tak 
vznikla anketa, kterou v lo�VNpP�
roce ve Velkých Losinách 
XVNXWHþQLOL�PDOt�UHGDNWR�L�'�WVNp�
WLVNRYp�DJHQWXU\��3�HþtVW�VL�ML�
P$åHWH�QD�VWUDQ�����1HY\QHFKHMWH�
však ani další stránky. Je na nich 
Q�FR�] WRKR��FR�UHGDNWR�L�'�WVNp�
tiskové agentury zaznamenali na 
VRXW�åL�Y OR�VNpP�URFH�D�Q�FR�
z WRKR��FR�]MLVWLOL�S�HG�URþQtNHP�
OHWRãQtP��7DN�KH]Np�SRþWHQt� 
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Byla jsem jí v patách 
   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 OR�VNpP�URFH�PH]L�
nimi byla i jedenáctiletá Barbora 
Balounová z Chodska, p�esn�ji  
z Kdyn�. Nebyla jsem ani soukro-
mý detektiv, ani mafie, ale repor-
térka DTA na XI. Celostátní sou-
t�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�%DUER�H�Y�VRXW�åi da�ilo, se 
doþtete dále. 
Cesta do Velkých Losin 
   V autobuse sm��ujícím k Velkým 
Losinám mi Barunka na otázku, 
zda se sout�åe bojí, tichým (p�esto 
pevným) hláskem odpov�d�la: 
„Ani ne.“ Dále jsem se dozv�d�la,  

(pokr. na str. 3) 

BXGH�RK�RVWURM« 
   VOtELOD�YH�þWYUWHN�����NY�WQD�
�����'�WVNp�WLVNRYp�DJHQWX�H�GR�
WHOHIRQX�$OHQD��XULãRYi���HGL-
telka lázní Velké Losiny.  
$�SRNUDþRYDOD�� 
���3�tSUDY\�QD�Y�KODVQê�S�YHFNê�
IHVWLYDO�X�QiV�SUiY��YUFKROt��=D�
W�FK�GYDQiFW�OHW�WR�PiPH�RUJD-
QL]DþQ��]YOiGQXWp�D�QHQt�SUR�QiV�
problém poskytnout zázemí nejen 
QHMOHSãtP�G�WVNêP�]S�YiþN$P��DOH�
L�Y]iFQêP�QiYãW�YQtN$P�D�YãHP�
KRVW$P��NWH�t�VH�VHP�GR�DUHiOX�
Oi]Qt�S�LMHGRX�S�L�WpWR�S�tOHåLWRVWL�
podívat.  
���$WPRVIpUX�OHWRãQt�FHORVWiWQt�S�H-
KOtGN\�G�WVNêFK�S�YHFNêFK�WDOHQW$�
obohatí slavnostní zahájení lá-
]H�VNp�VH]yQ\��7DWR�DNFH�EXGH�
]DþtQDW�Y VRERWX�YH�W�LQiFW�KRGLQ�
S�L�YVWXSX�GR�Oi]Qt�D�]S�YiþFL�VH�
VSROHþQ��V RVWDWQtPL�QiYãW�YQtN\�
]~þDVWQt�VYiWNX�VY�FHQt�Oi]H�-
VNêFK�SUDPHQ$��1DYHþHU�Y\VWRXSt�
mimo jiné místní skupina Old Time 
Jazzband, dálH�E�LãQt�WDQHþQLFH�D�
PDåRUHWN\� Vrcholem programu 
EXGH�YH����KRGLQ�RK�RVWURM�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0iWH�Q�MDN�]DUXþHQR��åH�EXGH�
KH]Np�SRþDVt"� 
   V S�tSUDYQpP�ãWiEX�MH�L�PtVWQt�
SDQ�IDUi���V ním jsme si to domlou-
YDOL��=URYQD�GQHV�MVPH�P�OL�SR-
VOHGQt�VFK$]NX�D�GiYDOL�MVPH�GR-
KURPDG\�SURJUDP��$OH�SDQ�IDUi��
�tNDO��åH�SRW�HEXMH�L�QDãL�SRPRF��
7DNåH�MDNR�NDåGRURþQ��PiPe 
S�LSUDYHQRX�L�W]Y��PRNURX�YDULDQWX� 
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ZiMHP�G�Wt�R�IRONORU�
neklesá, 
�ekl v rozhovoru pro DTA 
p�edseda Folklorního sdruåení 
ýR Zden�k Pšenica. 
P�i jubilejním 10. roþníku Zp�viþk$ 
podepsala D�tská tisková agentu-
ra s folklorním sdruåením ý5�
smlouvu o spolupráci. 
Jak hodnotíte spolupráci  
s D�tskou tiskovou agenturou? 
   Já velmi dob�e. 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  

(pokr. na str. 4) 
 

   
 
Starosta Velkých Losin Miroslav 
.RS�LYD�SUR]UDGLO�]SUDYRGDM$P�
DTA: 

Je to pro nás událost! 
 
���&K\VWiPH�VH�QD�WR�QHMPpQ��S$O�
roku. Pro všecKQ\�~þDVWQtN\�MH�
S�LSUDYHQR, myslím si, solidní uby-
tRYiQt��MVRX�S�LSUDYHQ\�ViO\�SUR�
zkoušky i pro vystoupení. V obci 
MVPH�GRNRQþLOL�Yê]GREX�YODMHþNDPL�
D�FK\VWiPH�VH�S�LYtWDW�QHMHQ�KRVW\�
D�VRXW�åtFt��DOH�L�W\��NWH�t�MH�GRSUR-
Yi]HMt��-H�SUR�Q��S�LSUDYHQ bohatý 
doprovodný program. To zname-
Qi��åH�L�Y�GRE���NG\�QHEXGRX�
]S�YiþFL�VRXW�åLW��EXGH�R�Q��GRE�H�
postaráno. 
&R�NRQNUpWQ��MVWH�S�LSUDYLOL" 
   Prohlídky místních kulturních 
SDPiWHN��-HGQi�VH�KODYQ��R�Qi-
YãW�YX�ORVLQVNpKR�]iPNX��RERX�
NRVWHOtN$��QiYãW�YX�ãumperské 
UDGQLFH��SRWRP�YêOHW�QD�S�HþHU-
pávací vodní elektrárnu Dlouhé 
VWUiQ���SRKiGNRYê�OHV��U$]Qp�
VRXW�åH�D�GDOãt�DNFH� 

 

 


