XI. celostátní soutěž dětských zpěváků
lidových písní
ZPĚVÁČCI 2005

Lázně Velké Losiny / 14. – 15. května

pořádají
v rámci Dnů tradiční kultury 2005 a Svátku folkloru 2005
pod záštitou Petra Dvorského,
senátora Parlamentu ČR Adolfa Jílka
a hejtmana  Olomouckého kraje Ivana  Kosatíka

Folklorní sdružení České republiky,  Obec Velké Losiny,
Univerzální správa majetku a.s. Lázně Velké Losiny a Olomoucký kraj

ve spolupráci s Českým rozhlasem, Ruční papírnou Velké Losiny,
Hotelem Dlouhé Stráně Kouty nad Desnou a Folklorním souborem 
Markovice Postřelmov
Slovo pořadatele

Vítáme vás, milí soutěžící, i vás, vážení rodiče a další hosty ve Velkých Losinách. Vítáme vás všechny, nejlepší z nejlepších letošního soutěžního cyklu, a Vám i vašim rodičům, učitelům nebo vedoucím přejeme krásný a bezproblémový pobyt v lázních Velké Losiny. Věříme, že na dva kamarádsky strávené dny  budete rádi a dlouho vzpomínat.  
Společně se všemi, kteří soutěžní přehlídku připravili, jejichž představitelem je předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica,  a také s Mistrem Petrem Dvorským, senátorem Parlamentu ČR Adolfem Jílkem, hejtmanem Olomouckého kraje Ivanem Kosatíkem, ředitelkou lázní Alenou Ďurišovou a starostou  obce Velké Losiny Miroslavem Kopřivou, vám přejeme dobré, jisté a čisté hlasy a samozřejmě co největší úspěch. Vyhrát však může jen jeden a nejlepší zpěváček. Dalších devět soutěžících bude vyhlášeno v desítce nejúspěšnějších. Věřte, že účastí ve finále ve Velkých Losinách jste dnes vítězi bez rozdílu všichni. 
Blahopřejeme Vám k tomu. Svými krásnými hlasy dovedete oživit staré klenoty naší tradiční kultury,  naše všude ve světě i doma obdivované české, moravské a slezské lidové písně. I přes svůj nevelký věk, jste se stali výraznými nositeli našich národních a lidových tradic, a aniž si to uvědomujete, představujete náš poklad, který pomůže v sjednocené Evropě uchovat a dále rozvíjet českou, moravskou a slezskou kulturu, jazyk, svébytnost. 
Letošní soutěž se poprvé koná také v rámci Svátku folkloru 2005. U příležitosti 15. výročí svého vzniku Svátek folkloru vyhlásilo na třetí květnový víkend Folklorní sdružení ČR a každoroční oslava tohoto svátku členskými soubory sdružení se má stát propagací jeho činnosti a významu péče o folklor a kulturní dědictví.


Slovo ředitele soutěžního ročníku

Milí přátelé, děti i rodiče, hosté. Dnes zahajují naši Zpěváčci druhou desítku svého trvání. Z malé akce, která v prvních letech talenty čerpala z především na Moravě a ve Slezsku probíhajících oblastních přehlídek, se během let stala mediálně velmi sledovaná a zpěváčky i jejich rodiči každoročně očekávaná kulturní a společenská záležitost. Vyjasnily se podmínky účasti, postupové klíče i kriteria hodnocení, přibývaly další a další (především české) regiony s vlastním regionálním kolem a výběrem dětí pro celostátní finále. S příchodem velkého obdivovatele dětského zpívání a kamaráda dětí Petra Dvorského získala soutěž další impuls, který přivedl zájem médií a s nimi též sponzorů. 
Věřím, že Zpěváčkům se blýská na lepší a ještě lepší časy!
Dokladem toho jsou nejen každý rok na podzim pořádané společné koncerty vítězů ze Slovenska a České republice střídavě připravované v Bratislavě, a nebo v Praze, ale také první běh “rozhlasového zpěváčka”, který bude realizován v polovině června  a je vypsán pro nejširší dětskou veřejnost. Tato soutěž bude ukončena vyhlášením pěti nejlepších dětí symbolicky v nejočekávanější den všech žáčků, žáků i studentů - v den skončení školního roku. 
Tomuto trendu jsem rád a těším se z něho. Zpěváčci ve Velkých Losinách nejsou ovšem úspěšným počinem jen Folklorního sdružení ČR, dalších pořadatelů a spolupořadatelů. Zpěváčci ve Velkých Losinách jsou úžasným výsledkem spolupráce široké základny rodičů, učitelů, kulturních profesionálních i dobrovolných pracovníků, vedoucích našich členských souborů i představitelů regionálních folklorních sdružení. S jejich pomocí bylo letos uspořádáno 44 oblastních soutěžních přehlídek a 11 soutěží na úrovni regionální, jichž se účastnilo téměř 700 soutěžících. Nejlepší z nich postoupili do Velkých Losin, aby zde soutěžili o pocty nejvyšší. Kdybychom měli podklady také o všech školních a místních předkolech, jistě by se počet těchto přehlídek blížil číslu sto a počet účastníků všech věkových kategorií by byl uváděn v tisících. 
Moje velké poděkování, úcta i obdiv proto patří všem, kteří pro děti uspořádali všechna nižší soutěžní kola, a kteří se jim rok co rok v období pozdní zimy a v předjaří tolik věnují. Aniž Vás všechny známe, jsme hrdí na Vaši práci a moc Vám všem za ni děkujeme. 
Jsou ještě dvě skupiny obdivuhodných spolupracovníků, o nichž až tak často řeč vedena neví, a na které někdy – pod vlivem zájmu o děti - zapomínáme. Na mysli mám hudebníky a porotce.
Muzikanti soutěžící děti ve zpěvu doprovází a podporují. Jejich umění a přístup jsou často pomyslnými klíči k úspěchu. Jejich práce však nespočívá  jen v dobrém doprovodu zpěváčků při soutěži. Začíná přípravou skladby, rozepsáním jednotlivých partů, pokračuje na zkouškách, až se před sehranou hudbou znenadání objeví malý interpret. Zkušeností se zpíváním před cizími lidmi má obvykle málo, s živou kapelou často zpívá poprvé. A tu si uvědomíte, co všechno dobrý muzikant musí umět. Nejen dobře hrát, ale také mít dostatek trpělivosti a přístupu k vrtochům a náladám dětí, hrdých chlapců anebo rozkvétajících slečen. Především primáš je musí nejednou povzbudit k lepšímu výkonu, s úsměvem přejít jejich malá opomenutí, přívětivě opravit intonační nedostatky a laskavě zpěváčka (i své kolegy) vyzvat k novému opakování zkoušky. Páni muzikanti! Díky Vám za váš trpělivý přístup a vztah k dětem i k naší soutěži.
Porotci jsou nevelkou skupinou účastníků, která naopak musí všechny nedostatky i kvalitní přednesy všech dětí pečlivě sledovat, a na závěr rozhodnout o desítce nejlepších. Věřte, není to činnost jednoduchá, byť se to na první pohled zdá. Netušíte, co dá porotcům práce, než jen “sladí” své náhledy na posuzování dětského zpívání. I potom se přou a vzájemně přesvědčují o kvalitách svých favoritů. Páni porotci a dámy porotkyně! I vám upřímné díky za Vaši nelehkou práci, kterou odvádíte fundovaně a o které dovedete také s rodiči a jejich ratolestmi od srdce zkušeně a přesvědčivě nejen promluvit, ale také rozesmutnělé malé srdíčko povzbudit k odvaze do dalšího zpívání, do další soutěže, do další cesty za úspěchem… 
… a to nadšení a chuť jít svému štěstí naproti Vám, milí zpěváčci, ze srdce moc přeji před vašim letošním vystoupením, před dalšími novými soutěžemi i před životními zkouškami.
František Synek,
místopředseda Folklorního sdružení ČR 

Program

Soutěžní přehlídka
14. května 2005 / 15.30 hodin

pohádkový les
14. května 2005 / 17.00 hodin

Finále soutěže
15. května 2005 / 14.30 hodin

Účinkují:
vítězové a postupující 
z regionálních přehlídek dětských zpěváků lidových písní z celé České republiky, doprovází česká lidová hudba vedená Zdeňkem Vejvodou, Cimbálová muzika Cifra Uherské Hradiště s primášem Petrem Číhalem 
a Cimbálová muzika 
Vojtek Ostrava s primášem Lukášem Velkým.

Hosty přehlídky budou dětští zpěváci lidových písní 
z Ruska, Polska, Rakouska, Bulharska a Maďarska
Vzpomínka na osobnost Mgr. Jaroslava Juráška


Dětský zpěv lidových písní, podobně jako umělecká činnost folklorních souborů a  muzik, byla (kromě ještě řady dalších činností) celoživotním posláním nedávno zesnulého Mgr. Jaroslava Juráška (1925 – 2005), který byl několik posledních let předsedou naší soutěžní poroty. 
J. Jurášek bral své předsedování vážně a odpovědně. Rozhodně však ne jako čestnou povinnost, ale jako čestné poslání. Pozorně naslouchal a sledoval všechny soutěžící. S porozuměním pro citlivou dětskou duši a srdíčko hodnotil jednotlivé výkony a s nevšední noblesou dovedl vyhlásit výsledky. Jen nejbližší znali s jakým vnitřním bolestným cítěním, že se z nich po skončení bude radovat jen pětina zúčastněných malých zpěváčků. Pro povzbuzení stísněné mysli zbývajících čtyř pětin, a jakoby také na svoji omluvu i útěchu, vždy prohlašoval, že  vítězi jsou pro něj všichni, kteří do Velkých Losin i do regionálních výběrových kol postoupili. Všichni se stali během dvou soutěžních dnů jeho malými kamarády a on jejich dospělým příznivcem a velkým obdivovatelem. Otevřeně se radoval ze zájmu dětí o folklor, o lidovou píseň, hudbu a tanec. Tento zájem podporoval a u dětí všemožně povzbuzoval. Známé jsou jeho slova a věty, jimiž označoval zpěv za nejkrásnější dětskou hru, která povznáší ducha zpěváčka, tříbí jeho mysl a vede děti ku zdravé soutěživosti a ctižádostivosti. Soutěže podporoval; vždy však zdůrazňoval, že mají být povzbuzením ku zlepšení a nikdy nemají děti odrazovat od jejich dalšího sblížení s lidovou písní.
Svým zájmem a vstřícným postojem byl Jaroslav Jurášek dětem i jejich rodičům, vedoucím i učitelům spíše přítelem než přísným a neoblomným předsedou poroty. Svá rozhodnutí neměnil a provázel jasnou formulací. Všem, kteří měli zájem slyšet jeho názory, rád svá stanoviska přiblížil a přednesl. Mnohé interprety v jejich pěvecké kariéře dále sledoval, zval je do svých pořadů, upravoval po hudební stránce jejich písně a pomáhal jim prosadit se také v dalších letech přizváním ku spolupráci s Orchestrem lidových nástrojů VUS Ondráš, jehož byl dlouhá léta uměleckým ředitelem.     
Odchodem Jaroslava Juráška jsme ztratili významnou osobnost, spolupracovníka i kamaráda, který našemu snažení dovedl dát nový a často zásadní směr, ztratili jsme přítele, který fundovaně radil, formoval a svými zkušenostmi celý život pomáhal dalšímu rozvoji a pěstování  dětského zpěvu lidových písní v celé naší krásné zemi.
Mgr. Jaroslav Jurášek vždy zůstane v našich myslích osobností, která mám velmi pomáhala, která nás povzbuzovala a která věřila, že krásné české, moravské i slezské lidové písně budou žít v podání dětí, mládeže i dospělých v našich krajích navždy. Je naší povinností tuto jeho víru a přesvědčení dále naplňovat a prosazovat.
Čest jeho památce.
František Synek,
místopředseda FoS ČR
Seznam účastníků soutěže:

Balounová Barbora, Kdyně
Bendová Aneta, Nový Malín 
Buchnarová Nikola, Zábřeh na Moravě
Cieplý Petr, Štítina 
Čáp Marek, Jihlava
Čechová Barbora,  Ostrava – Plesná	
Doležalová Michaela,  Mysločovice 
Doležalová Petra, Varnsdorf
Dufek Václav, Domažlice		
Dvořáková Eva,  Kovářov 
Fialová Eliška,  Kyjov
Hájková Lucie,  Žďár nad Sázavou
Hanzlík Petr,  Drmoul
Havlíková Sabina, Jablonec nad Nisou
Hoffmanová Alžběta, Pardubice
Hoza Roman,  Hulín
Hradilová Lenka,  Vsetín
Hromková Dominika, Dolní Bojanovice
Hurníková Andrea, Kravaře
Chudíčková Hana,  Kněždub 
Jelínková Kateřina,  Bílovice nad Svitavou 
Jurková Eliška,  Tichá 
Klusová Kateřina, Jablunkov 
Kodešová Marie, Havířov-Prostřední Suchá
Koneček  Ondřej, Týnec u Břeclavě
Konečný Vojtěch, Brno
Kordasová Veronika, Zvole 
Králová Lenka, Bystřice pod Hostýnem
Križova Dagmar,  Frýdlant nad Ostravicí
Kučerová Vlasta,  Jablunkov 
Kučná Tereza,  Vsetín 
Macháček Libor,  Želetice 
Malášková Martina, Žďár nad Sázavou
Mališková Anita,  Praha
Modrovič Lukáš,  Zelinkovice
Mrhačová Zuzana, Velká Polom
Nersesjan Robert,  Vsetín 
Petráková Magdaléna,  Luhačovice 	
Petrnoušek Vojtěch,  Praha 
Popelková Pavla, Domažlice 
Přib Lukáš,  Písek
Ručková Aneta,  Hutisko - Solanec 
Rusuoková Kateřina,  Třinec
Slivka Pavel,  Němčice nad Hanou	
Sokol Roman,  Louka 
Ševčíková  Jarmila, Opava
Šigutová Kristýna, Ostravice 
Štefan Josef, Poběžovice 
Švejda  Ondřej, Ševětín 
Ullmann Jan, Jablonec n. N.
Valouchová Zuzana, Stará Břeclav
Vodová Michaela,   Jihlava		
Vojtek Radim,  Boršice u Blatnice
Zbranek Tomáš,  Vsetín 
Soutěžní porota:
	Bařinková Ludmila, Zlín	
	Buroňová Anna, Ostrava – Poruba	
	Caletková Pavla, Bystřice pod Hostýnem 
	Češková Olga, Praha
	Grabcová Jana, Uherské Hradiště	
	Hora Josef, Žďár nad Sázavou 
	Matějová Marie, Proskovice	
	Rokyta Jan, Ostrava				

	Tajemnice poroty:
	Pejchalová Eva, Světlá nad Sázavou
Seznam dosavadních vítězů soutěže Zpěváčci:


	1999	Miklošková Jiřina, Hrubá Vrbka
	2000	Kosík Milan, Moravská Nová Ves
	2001	Plaširybová Klára, Veselí nad Moravou
	2002	Koziel Filip, Český Těšín
	2003	Otáhalová Jana, Starý Poddvorov
	2004	Beníček Tomáš, Bánov



Držitelé dalších ocenění roku 2004:


	Slivka Pavel, Cena Petra Dvorského 
	Hájková Barbora, Cena manželky premiéra ČR Viktorie Špidlové
Letos budou uděleny tituly…
	
	Zlatý zpěváček 2005
	Stříbrný zpěváček 2005
	Bronzový zpěváček 2005
	
… a ocenění:

	Cena Petra Dvorského
	Cena ředitelky Lázní Velké Losiny Aleny Ďurišové
	Cena starosty obce Velké Losiny Miroslava Kopřivy
	Putovní cena Jaroslava Juráška


Řídící výbor:

předseda	Pšenica Zdeněk	FoS ČR
zástupci	Kopřiva Miroslav 	OÚ Velké Losiny
	Ďurišová Alena 	Lázně Velké Losiny


Štáb soutěžního ročníku:

ředitel	Synek František	FoS ČR
zástupce ředitele	Blažková Ivana	OÚ Velké Losiny
organizační příprava	Pokorný Jiří	FoS ČR
programová realizace	Ekart Miroslav 	Vsetín
péče o VIP hosty	Zelinka Milan	FoS ČR
finanční zajištění a sponzoři	Pšenica Zdeněk	FoS ČR
	Kopřiva Miroslav	OÚ Velké Losiny
	Jílek Adolf	senátor Parlamentu ČR
zahraniční účastníci	Zemanová Zuzana	FoS ČR
technické zajištění	Ďurišová Alena 	Lázně Velké Losiny
	Sekaninová Radka	Lázně Velké Losiny
Další spolupráce:

zvukový záznam	Tofel Zdeněk	ČRo Ostrava
uvádění	Heříková Marcela	ČRo  Ostrava
videozáznam	Opletal Michal	Vemori Ostrava
fotodokumentace	Synek František 	FoS ČR
regionální spolupráce 
a volný čas dětí	Ščerba Petr	Ostrava
příprava Pohádkového lesa	Drtilová Libuše	Markovice Postřelmov
	Drtil Miroslav	Markovice Postřelmov
plošná propagace	Šotolová Marie	ČRo Ostrava
spolupráce s ČT	Racek Ilja	ČT Ostrava

Česká muzika

Počátek spolupráce muzikantů ze souborů Gaudeamus (Praha) a Rokytka (Rokycany) byl jistě v příjemném a inspirativním setkání dvou kapelníků ve Vojenském uměleckém souboru Ondráš v letech 2000 - 2001. Z přátelství a lásky k lidové písničce také vznikla Česká muzika, která v loňském roce premiérově doprovázela finalisty z českých krajů na národním kole soutěže Zpěváčci ve Velkých Losinách. 
I letos doprovodí mladé české a horácké interprety tento tzv. pražský výběr, tj. muzikanti souboru Gaudeamus a pražští studenti z Rokytky: Pavla Králová, Helena Machová, Alena Hirschová, Oldřich Kepka (housle), Milan Buňata (viola), Vojta Kouba a Zdeněk Vejvoda (kontrabas), Šárka Sloupová (dudy), Marek Janata a Pavel Novotný (klarinet).


Cimbálová muzika Cifra Staré Město 
u Uherského Hradiště

Zakládající sestava nové cimbálové muziky se sešla v Základní umělecké škole v Uherském Hradišti v roce 1991. Tehdy se pod vedením Pavla Štulíra dali dohromady  mladí, talentovaní žáci, kteří po stupnicích a etudách, začali pro sebe objevovat nový a zatím neznámý svět lidových písniček a lidového muzicírování. Díky poctivé práci, stovkám nekonečných hodin nácviku, díky svému muzikantskému zapálení a nadšení z lidové písně, se brzy ukázaly první úspěchy. Všude, kde v prvních letech mladá muzika ZUŠ vystupovala, bylo obecenstvo uchváceno nejenom mládím samotných hráčů, spontánností a dravostí, ale především jejich už v tak ranném věku vyzrálým muzikantstvím. Zde připomeňme po zásluze získaný titul Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 1999.
Historie Cimbálové muziky Cifra se začala psát právě v onom roce 1999, kdy se mladí muzikanti rozloučili s uměleckou školou. Po tomto datu již sami píší novou kapitolu svého společného muzicírování. V této době tvořilo CM Cifra devět muzikantů a dvě zpěvačky. Výběru a úprav skladeb se ujal primáš Petr Číhal, co by umělecký vedoucí. 
Po roce působení muziky došlo k jejímu rozšíření o taneční složku. 


Cimbálová muzika Vojtek Ostrava Poruba

Vojtek je jméno zbojníka, který se kdysi toulal po beskydských lesích. Cimbálová muzika Vojtek vznikla oficiálně v květnu 1999, mnozí její členové však již mají bohaté folklorní zkušenosti z působení v jiných muzikách, např. Lipečka, Hlubina, Zbujan nebo také Valašský Vojvoda.
Především s CM Zbujan dosáhli svých největších úspěchů na prestižních folklorních festivalech ve Strážnici nebo v polském Zakopaném. V současné době spolupracuje CM Vojtek s ostravickým souborem Grunik, s nímž usiluje o uchovávání a zvelebování folklorních tradic Lašska. Nově rozvíjí spolupráci také se souborem Bebek z Proskovic a lhoteckým souborem Pilky.
CM Vojtek jde především o autentické zachycení a rozvíjení lašského a slezského folkloru, z tohoto důvodu pravidelně pořádá lidové zábavy, posezení u cimbálu, nebo koledy o Vánocích či Velikonocích. Zároveň ale reflektuje také vlivy příbuzných regionů, tzn. Valašska, Kysuc, Hrčavy; široký záběr pak dokládá znalost mnoha písní vzdálenějších oblastí jižní Moravy a Slovenska.


Velké Losiny 

Obec Velké Losiny leží v podhůří Hrubého Jeseníku, v údolí řeky Desné, s datem vzniku 1351, k němuž je zdejší fara připsána litomyšlskému biskupství. Její dějiny jsou spjaty od druhé poloviny 15. století s rodem Žerotínů, jimž obec patřila nejdříve jako zástava a od roku 1507 jako pevná součást majetku. Obec je  neblaze proslulá čarodějnickými procesy v 17. století a jsou zde soustředěny nejvýznamnější památky šumperského okresu – unikátní manufaktura na výrobu ručního papíru ze 17. století, renesanční zámek, dřevěné kostelíky v Maršíkově a Žárové. Okolní krásná příroda zaručuje pacientům i turistům relaxaci v klidném a čistém prostředí. Nabízí mnoho příležitostí k turistice, cykloturistice a lyžování.
Významnou dominantou obce Velké Losiny je bezesporu krásný renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity. Zámku dominuje osmiboká věž připomínající městské strážní věže. Původní část zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je dokladem života starých šlechtických   rodin v 16. století. V následujícím století byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen krásným parkem. Klenotem zámku je Rytířský sál s renesančním stropem, který je ozdoben renesančními dřevěnými kazetami. Za Vaši pozornost stojí třímetrová majoliková kamna z roku 1589, renesanční příborník z roku 1600, stropní a nástěnné fresky zámeckých kaplí. 
Velkolosinská ruční papírna se poprvé připomíná svou nejstarší známou průsvitkou již v roce 1596. Papír se zde po celá čtyři staletí nepřetržitého provozu dodnes vyrábí tradičním manufakturním postupem. V objektu této technické a kulturní památky je otevřeno Muzeum papíru, přibližující vznik a vývoj papírenské výroby. V areálu papírny je umístěna prodejna, která nabízí široký sortiment výrobků z ručního papíru, grafické listy předních výtvarných umělců a řadu upomínkových předmětů. V současné době majitelé papírny i obec  podniká kroky k tomu, aby se tato kulturní památka dostala na seznam kulturního dědictví UNESCO.
K významným historickým objektům patří také dřevěné kostelíky v místních částech Žárová a Maršíkov, vybudované v 17. Století, které navštíví každoročně stovky návštěvníků.
Centrální části obce dominují lázně s termálními sirnými prameny. Rozsáhlý lázeňský park nabízí vždy v květnu návštěvníkům obce spoustu příjemných zážitků z kvetoucích rododendronů a azalek.
Obec Velké Losiny a její nejbližší okolí nabízí svým návštěvníkům mnoho zajímavých historických a kulturních památek a možností příjemného vyžití v lázeňských i rekreačních objektech.  Milí hosté a návštěvníci, přejeme Vám v naší obci příjemný a spokojený pobyt a doufáme, že si náš kraj oblíbíte a budete se k nám rádi vracet.


Univerzální správa majetku a.s. Lázně Velké Losiny

Současný klasický lázeňský areál Lázní Velké Losiny tvoří čtyři léčebné pavilony z přelomu století a meziválečného období, které upoutávají svým architektonickým řešením. Park i venkovní termální bazén je vhodný  a dostupný  i pro imobilní návštěvníky. Kapacitu ubytování  jsme rozšířili v dostupných moderních objektech, externích ubytovacích kapacitách,  které splňují požadavky i pro náročné klienty. V minulém roce jsme spolupracovali s hotelem  Žerotín, Penzionem  Terasa, Penzionem U Lázní, Penzionem Vaněk, Hotelem Praděd a Hotelem Diana. K našim novým ubytovacím kapacitám patří lázeňský dům Horinka. Příjemnému pobytu v lázních přispívá také rozsáhlý park s mnoha vzácnými dřevinami, rododendrony a azalkami. Pro svoji krásu byl považován v 50. letech za druhé Průhonice.
Lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší moravské lázně. První písemný doklad o léčivosti losinských vod podal již v 16. století  doktor Tomáš Jordan z Klausenberka. O zvelebení lázní se zasloužil rod Žerotínů, majitelů losinského panství.
Přírodní sirná termální voda je hlavním léčebným prostředkem (perličkové koupele, podvodní masáže, Hubardova koupel…). Pramen Žerotín (36,2° C při vývěru) napájí vnitřní i venkovní bazén.  Velkolosinské lázně jsou vyhledávány zejména pro léčebné účinky termální vody a pro velmi dobrou úroveň rehabilitace (individuální cvičení s použitím specifických metod – Vojty, Kabata, Bobatha, Freemana, cviky dle Kenny). V rámci fyzikální léčby se používá široké spektrum procedur – elektroterapie, magnetoterapie, parafinové zábaly, ultrazvuk.
U dospělých a dětských pacientů se specializujeme na neurologická onemocnění. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a čistotě ovzduší léčíme děti s respiračním onemocněním: alergie, bronchiální astma, záněty horních a dolních cest dýchacích, rekonvalescence po opakovaném zánětu plic.
Teplé sirné vody jsou také vhodné při léčení revmatismu, artróz, bolestí zad a kloubů, napomáhají při rekonvalescenci po zlomeninách  a operacích kloubních náhrad.

Kontakty: 
Adresa:	Lázeňská 240, 788 15 Velké Losiny
Telefon:
přijímací kancelář	583 394 200
vedoucí marketingu	583  394 307 
recepce	583 394 111
e-mail:	sekaninova@lvl.cz


Olomoucký kraj 

Ke spokojené  návštěvě Olomouckého kraje vám doporučujeme  využít projekt Olomouc Region Card, který podporuje turistický ruch v celém Olomouckém kraji a je určen nejširší veřejnosti. 
Turistická karta Olomouc Region Card se skládá ze dvou základních částí – vlastní karty a tzv. informační brožury, ve které turisté naleznou veškeré potřebné informace (seznam zapojených subjektů s fotografiemi a kontakty, seznam provizních prodejců a také tipy na výlety, které výrazně usnadní rozhodování co podniknout a kam se podívat).
V projektu je zapojeno více než 100 turisticky atraktivních subjektů z celého regionu. Olomouc Region Card je tím nejlepším prostředkem, jak poznat Olomoucký kraj a přitom výrazně ušetřit! Po zakoupení karty získáte zdarma vstupy do významných míst Olomouckého kraje (hrady, zámky, muzea, zologická zahrada, botanická zahrada a další), obdržíte zajímavé slevy v restauracích, lázních, koupalištích, sportovištích nebo při ubytování. Kartu si můžete zakoupit ve dvou variantách – 48 hod. nebo 5ti denní tak, aby přesně splnila Vaše požadavky. 
Pro Vaše děti je připravena dětská varianta Olomouc Region Card. Kartu lze pořídit ve vybraných infocentrech v celém Olomouckém kraji a u dalších provizních prodejců. Více informací na www.olomouc-tourism.cz nebo na tel.: 585 513 385.
Trasy a návštěvy vybraných objektů si můžete libovolně kombinovat např. podle počasí tak, abyste získali co nejvíce zážitků za co nejméně peněz. Karta je vhodná nejen pro rodiny, ale pro kohokoliv, kdo chce ušetřit a poznat náš kraj. Neváhejte a při návštěvě střední Moravy – krásné Hané a půvabných Jeseníků využijte této jedinečné příležitosti!  
Cena Olomouc Region Card: 48 hod. – 160
Markovice Postřelmov

Soubor Markovice byl založen v roce 1953 , v roce 2003 dovršil 50 let své činnosti. Původní kolektiv  byl založen jako taneční skupina souboru písní a tanců Mír, který pracoval od r. 1948 v Postřelmov. Z počátku své činnosti se tanečníci věnovali zpracováváním folklorního materiálu všech dostupných folklorních oblastí Čech, Moravy a Slovenska. Koncem 60. let 20. století se taneční skupina odloučila, přijala na doporučení starousedlíků Postřelmova název podle nedalekého kopce Markovice.
Tím začala nová, obtížnější, ale krásná práce při hledání vlastní cesty a vyhledávání folklorního materiálu oblasti severní Hané, oblasti, která je jejich domovem.
Pod dohledem odborných pracovníků Okresního vlastivědného muzea v Šumperku, vyjížděli do obcí, hovořili se spoluobčany a zapisovali nebo nahrávali všechno, co si babičky a dědové zapamatovali ze svého mládí, shromažďovali fotografie, součásti oděvů, výsledky práce řemeslníků.
Celé hodiny trávili  nad písemnými materiály, notovými záznamy, uloženými v Okresním archivu v Šumperku. Tak spatřily světlo světa sbírky prof. B. Indry, učitele Josefa Klimeše a  Anežky Šulové sesbírané v I. Polovině 20. století.Toto prací se členům Markovice podařilo zpracovat velké množství pozůstatků lidové tvorby, lidových písní, tanců, her, obnovit lidové zvyky a obyčeje severní Hané. Zpracovaný folklorní materiál se stal náplní činnosti folklorního souboru Markovice.
Součástí badatelské činnosti souboru bylo provedení rekonstrukce oděvu vesnického obyvatelstva v pracovní a sváteční formě v podobě  z konce 19. století. Šumperské vlastivědné muzeum tak získalo krásně vyšívané součástí ženských, mužských ale i dětských oděvů, které při vlastním výzkumu obdrželi darem od starých spoluobčanů. 
V tomto období soubor přivítal pomoc zemědělských družstev okresu. Pomocí sdružených finančních prostředků řady těchto organizací byl soubor Markovice dobře vybaven a mohl svou oblast úspěšně reprezentovat na významných akcích doma i v zahraničí. 
V období let 1973 - 1989 uspořádal soubor Markovice ročně v průměru 75 - 80 akcí folklorního charakteru. V Postřelmově oživil celou řadu zvyků a obyčejů.
Od roku 1990 je činnost Markovice podstatně ztížena změnou ekonomických podmínek pro práci nevýdělečných kolektivů a organizací. Přesto je velkou snahou souboru i nadále naplňovat své poslání - udržovat tradiční lidovou kulturu a chránit poklad, který nám přenechali naši předkové i pro příští generace. 
Soubor Markovice je zakladatelem celostátní přehlídky (nyní soutěže) zpěváčků lidových písní ve Velkých Losinách a pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Šumperk.
Folklorní sdružení České republiky

Folklorní sdružení České republiky je občanským sdružením dětí, mládeže a dospělých zaměřeným na uchovávání a rozvíjení lidových tradic a národních kulturních hodnot, zejména v oblastech lidové hudby, zpěvu a tance. 
Folklorní sdružení ČR je nejpočetnější dobrovolnou organizací  zájemců o lidové umění v ČR. Sdružuje 412 členských folklorních souborů, působících v 17 autonomních regionálních folklorních  sdruženích, pro které vytváří také krajskou síť svých kanceláří. 
Kromě XI. ročníku Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní (soutěž od roku 1999, dříve čtyři roky přehlídka) pořádá Folklorní sdružení ČR v roce 2005 již XIII. mezinárodní folklorní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem  (Luhačovice, září), XIII. zemské přehlídky dětských folklorních souborů (Liptál, červen a Praha, září), mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark (Praha, srpen/září) regionální přehlídky dospělých souborů cyklu Prameny (4 - 5x ročně), podílí se pořadatelsky a spolupořadatelsky na  54 folklorních festivalech a slavnostech v celé ČR a pořádá společné koncerty nejúspěšnějších dětí projektu Zpěváčci a Slávik Slovenska střídavě v Praze a Bratislavě. Sdružení také připravuje vzdělávací kurzy a semináře pro vedoucí souborů, choreografy a tanečníky. Již 16. rok vydává časopis Folklor (vychází 6x ročně), dále podrobný Kalendář folklorních akcí v ČR (od roku 1992) a metodické, repertoárové i propagační publikace. 
Folklorní sdružení ČR spolupracuje s kulturními institucemi a organizacemi. Mezi přední partnery patří Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní informační a poradenské středisko a další. Sdružení je členem mezinárodních organizací CIOFF, IOV, EFCO a IGF. 
Představiteli sdružení jsou Zdeněk Pšenica, Ladislav Michálek a František Synek. Počet členů sdružení je 14.000.  

Kontakt:
Folklorní sdružení České republiky (FoS ČR)
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel. + 420 234 621 218, + 420 234 631 395
http://www.fos.cz
Regionální soutěžní přehlídky uspořádaly:

Dům dětí a mládeže Rokycany, Dům dětí a mládeže Opava a Folklorní sdružení opavského Slezska, Folklorní sdružení Karlovarska, Folklorní sdružení severovýchodních Čech, Folklorní sdružení Strážnicka, Veselska a Horňácka a Folklorní sdružení Kyjovska, Folklorní sdružení Ostrava, Folklorní sdružení těšínského Slezska, Horácké folklorní sdružení, Jihočeské folklorní sdružení, Kulturní klub Duha Prostějov a Hanácké folklorní sdružení, Pražská unie (Středočeské folklorní sdružení), Sdružení přátel folkloru v Brně a Valašské folklorní sdružení.


Oblastní soutěžní přehlídky se uskutečnily:

ve Frenštátě pod Radhoštěm, Hodoníně, Kyjově, Mikulově, Olomouci, Otrokovicích, Prostějově, Staré Břeclavě, Šumperku, Veselí nad Moravou, Uherském Brodě a Vsetíně
Statistika ročníku:	počet akcí:	počet dětí:

	školní a místní kola	neuváděno	neuváděno
	oblastní soutěžní kola	44	682
	regionální soutěžní kola	11	419
	celostátní finále	1	54


Celostátní soutěž Zpěváčci 2005 podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Český rozhlas Ostrava, Mediatel Zlaté stránky, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura, Haló noviny, CAC Leasing a.s. Praha, OSA Praha, AŽD Praha s.r.o., PPF majetková a.s.,  KMP Consult a.s., Energotis, Nadace Duhová energie,  Stavrel Hanušovice, Vemori, Národní památkový ústav Olomouc, Hotel Praděd Velké Losiny, KPM Consult,  Hotel Dlouhé stráně, Pars Nova, a.s., TG TISK s.r.o. Lanškroun, visegradfund@visegradfund.org a další.
ZPĚVÁČCI 2005

Sborník XI. celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní
Věnováno památce  Jaroslava Juráška (1925 – 2005)
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