
Charitativní Rockové léto podpoří onkologický program 

Rockové léto je tradiční akce konající se na Července u Litovle, letos proběhne 18. července od 14 

hodin a představí se na ní skupiny Dymytry, Perseus, Ortel, Absolut Deafers a další. Jedná se o 

charitativní festival - výtěžek z akce půjde na pacientský edukační onkologický program. Hlavními 

partnery pořadatele jsou OSA, Rádio Haná, Rádio FAIN ROCK MUSIC, TV ROCKPARÁDA. 

Peníze podpoří na Edukační pacientský program ONKO běžící pod občanským sdružením ARCUS - 
ONKO CENTRUM. To poskytuje od roku 1993 pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha 
onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého 
nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen. ARCUS - ONKO CENTRUM 
svou činnost směřuje jak k přímé pomoci onkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům tak 
do oblasti zdravotní prevence. „Bez finanční podpory by tato naše činnost nemohla být možná,“ 
doplňuje místopředseda představenstva Vladimír Vařeka.  

Na festivale vystoupí dohromady sedm kapel v čele s hlavní hvězdou Dymytry. Doplní je olomoucká 

skupina Miroslava Spilky – Perseus. Z Prahy přivezou melodický rock Dilated, kterým vévodí zpěvačka 

Lucka. Skupiny Nihilistic Attempt, Notion Deep, Ortel a Absolut Deafers vzešly z hlasování fanoušků 

na facebookové stránce.  

„Letos nás čeká téměř stovka koncertů a na každý z nich se maximálně těšíme! Máme za sebou první 

samostatné turné na jaře letošního roku, které dopadlo na jedničku, a teď už zvesela objíždíme 

festivaly po celé naší zemi, bavíme se velice a doufáme, že lidi s náma! Na Rockové léto v Července u 

Litovle se těšíme dvojnásob, protože si nejen užijem parádní mejdan, ale zároveň podpoříme i 

dobrou věc,“ dodává Protheus z Dymytry.  

Program akce:  

Nihilistic Attemt  15:00 – 16:00 

Notion Deep  16:30 – 17:30 

Dilated 18:00 – 19:00 

Ortel 19:30 – 20:30 

Absolut Deafers  21:00 – 22:00 

Perseus 22:30 – 23:30 

Dymytry 24:00 – 01:00 

Vstupenky jsou stále k dispozici na několika předprodejních místech, především v nformačním centru 

na olomoucké radnici, informačním centru Litovel a Uničov. Dále přímo v onkologickém centru 

ARCUS a ti ze Šumperka se mohou obrátit na Michaelu Hornišlovou Krásenskou (732 995 069). Ti, 

kteří to mají daleko, si mohou lístek objednat a bude jim zaslán poštou (telefon: 777 761 717). 

Více informací: Facebooková událost 

https://www.facebook.com/events/331146797068466/385753038274508/ 

Kontakty: 

Vladimír Vařeka, místopředseda představenstva 
Email: arcus.vareka@seznam.cz 
Telefon: 777 761 717   
 
ARCUS - ONKO CENTRUM 
Ješov 24 
783 24 Slavětín 
www.arcus-oc.org                            

mailto:arcus.vareka@seznam.cz
msg://016dce5a-2b56-41ec-887b-9d00757af9a9/www.arcus-oc.org

