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Vážení návštěvníci,
jsem rád, že vás mohu oslovit při pří-
ležitosti mezinárodního folklorního 
festivalu Lidový rok, nad nímž jsem
i letos převzal záštitu. Tato akce se 
svou kvalitou dostala do povědomí 
veřejnosti jako jeden z významných 
festivalů. To jistě nejvíc těší organi-
zátory akce, protože je to ocenění 
jejich poctivé a dlouholeté práce. 
Letos se koná již 25. ročník festivalu 
Lidový rok, což svědčí o tom, že se lidé o tradice stále zajíma-
jí. Stejně tak o lidovou kulturu. A to mi, jako člověku, který si 
váží hodnot vytvořených předchozími generacemi, dělá vel-
kou radost. 
Folklor pomáhá ke sbližování národů, ale i různých společen-
ských skupin. Uvědomuji si, jak je pro zdravou a nesobeckou 
společnost důležitý duch pospolitosti a solidarity. Právě k vytvá-
ření této atmosféry pomáhají folklorní tradice a hodnoty, 
na nichž stavěly předchozí generace. Proto považuji za velmi 
důležité nejen tyto hodnoty uchovávat, ale nadále je i rozvíjet 
a podporovat.
Dovolte mi poděkovat organizátorům a všem vystupujícím 
za vynaložené úsilí a čas věnovaný této akci. Přeji vám všem 
příjemné zážitky a pěkné počasí.

Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Vážení návštěvníci,
rok utekl jako voda a já Vás mohu 
s potěšením opět přivítat u nás 
ve Velké Bystřici na folklorním festi-
valu Lidový rok. Ani se mi nechce 
věřit, že letos slavíme už jeho čtvrt-
stoleté výročí. Chci ale vzpomenout, 
že zároveň má malé, půlkulaté výro-
čí i místo, kde se scházíme. Před pěti 
lety jsme dokončili a slavnostně ote-
vírali amfiteátr, opravené Zámecké 
náměstí i zámecký park. Jsem velice rád, že se nám dílo zda-
řilo a raduji se z toho, že tato místa díky jejich nové podobě 
žijí, tak jak jsme si to přáli. Zaplňují je stovky návštěvníků nejen 
při mnoha kulturních a společenských akcích, ale stala se pře-
devším centrem každodenního setkávání spoluobčanů i oblí-
beným místem k zastavení a odpočinku. Festivalu, a nejen 
jemu, pak amfiteátr poskytuje kvalitní zázemí – účinkujícím 
pro vystoupení a divákům pro klidné, pohodové sledování 
programů. 
I letos pořadatelé připravili pestrý a atraktivní program, na kte-
rý se moc těším. Zvlášť bych chtěl ale upozornit a pozvat 
na výstavu našeho „dvorního“ fotografa Pavla Kolmana, kte-
rá se při pětadvacetinách Lidového roku stane jakousi malou 
reminiscencí několika uplynulých festivalových let.
Přeji všem příjemné chvíle strávené ve Velké Bystřici a krás-
né zážitky s lidovým uměním. Věřím a doufám, že nám bude 
přát počasí, protože letos konečně opravujeme náš kulturní 
dům, a tak bychom se v případě deště neměli kam 
schovat.☺

Ing. Marek Pazdera
starosta města

Lektoři festivalu
Anna Maderičová, Uherské Hradiště
Folklorní aktivistka, odbornice na lidovou kulturu regionu 
Slovácko a dětský folkloru, publicistka, autorka scénářů MFF 
Strážnice, porotkyně soutěží.

PhDr. Ladislav Vrchovský, Ostrava
Nezávislý novinář, publicista, divadelní kritik, spoluzakladatel 
a organizátor MFF Folklor bez hranic v Ostravě.

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D, Velká Bystřice
Hudební pedagog, zástupce vedoucího Katedry hudební výcho-
vy PdF UP a odborný asistent pro didaktiku hudební výchovy.
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LIDOVÝ ROK Velká Bystřice 2015
Program XXV. ročníku mezinárodního folklorního festivalu

pátek 4. září 2015
Kulturní dům Přáslavice
18:00  vystoupení zahraničních souborů

Amfiteátr
20:00  Hanácká svajba, projekce filmu

sobota 5. září 2015
Amfiteátr
14:00  Dětské folklorní soubory

Dům pokojného stáří sv. Anny
16:00  vystoupení vybraných dětských FS

Informační centrum
17:30  seminář vedoucích DFS s lektory

Amfiteátr
18:00    „V dobrym zme se zešli“ – večerní program domácích 

i zahraničních hostů festivalu
19:30    CIGÁNSKI DIABLI – koncert vynikající slovenské etno 

& world music kapely
Ohňostroj

neděle 6. září 2015
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
9:00    mše svatá

Zámecké náměstí
10:00   Hrajeme pro vás – sváteční dopoledne s lidovou 

muzikou

Amfiteátr
14:00   vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno 

a nejlépe udržovaný veřejný prostor“
14:15   „Debe decke tak belo“ – festivalový galaprogram  

domácích i zahraničních folklorních souborů

Informační centrum
18:00  seminář vedoucích FS dospělých

* * *
PO OBA DNY JE NA PROGRAM FESTIVALU VSTUP VOLNÝ
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Pořady
pátek 4. září 2015 ve 20:00, amfiteátr  

Filmová projekce
HANÁCKÁ SVAJBA

Svatba byla jednou z nejvýznamnějších a nejokázalejších udá-
lostí v životě Hanáků. Přijměte pozvání a zadívejte se 
na oživlou krásu Hané, která se nám dochovala už jen ve vzpo-
mínkách nejstarších pamětníků, či v zápisech kronik. 
Zaposlouchejte se do písní z nejstarších sbírek. Nechte se 
vtáhnout do děje a staňte se na chvíli součástí mizejícího svě-
ta. Zvou Vás soubory z Hané a všichni, kteří pomohli tuto krá-
su zachytit v tomto filmu i pro další generace.

sobota 5. září 2015 ve 14:00, amfiteátr

Pořad dětských folklorních souborů
CM Pomlka Hrajeme a zpíváme
Čekanka O jablíčkách
Muzika Krušpánek  Přivítání na Hané
Krušpánek  Běleni prádla
Brněnský Valášek Hody
Vysočánek Kouzlo hraček
Úsměv Vánoční pastýřská hra
Krušpánek Na bálo
Kunovjánek Na třešňách
Brněnský Valášek Cepový
Úsměv Zabíjali, ale bravka nězabili
Vysočánek Tkalci
CM Kosénka Ze Záhoří 
Kunovjánek Hucké
Brněnský Valášek Zahrajte ně, muziganti
Úsměv Jedže cug od Haja
Vysočánek U potoka

Moderují žáci dramatického oboru ZUŠ „Žerotín“ Olomouc 
ze třídy Aleny Palarčíkové

Dramaturgie a scénář: Josef Langer
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sobota 5. září 2015 v 18:00, amfiteátr

V DOBRYM ZME SE ZEŠLI
večerní program domácích i zahraničních hostů festivalu

Účinkují:
Armenian Ballet NAVASART, Francie

Soubor písní a tanců JOSEFA VYCPÁLKA, Praha
PULS (pivní umělecko lihový soubor) CHLASTÁŠ, Brno

Moderuje Zuzana Vodičková, Velká Bystřice
Dramaturgie a scénář: Josef Langer

sobota 5. září 2015 v 21:00, amfiteátr

CIGÁNSKI DIABLI
koncert slovenské etno & world music kapely

Virtuózní houslová sóla primáše Štefana Banyáka, strhující 
výkony cimbálového kouzelníka Ernesta Šarköziho, sameto-
vé tóny violoncella jeho manželky Silvie, klarinetové mistrov-
ství Zoltána Grunzu a bezchybná souhra celého orchestru je 

tajemstvím úspěchu strhujícího hudebního představení.

neděle 6. září 2015 v 9:00, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
MŠE SVATÁ

Mši svatou celebruje P. Josef Opluštil.

Liturgii doprovodí lidové muziky souborů Navasart,  
muzika Rozmarýn a ženský sbor Čerešňa.

neděle 6. září 2015 v 10:00, Zámecké náměstí

HRAJEME PRO VÁS
Nedělní dopoledne s lidovými muzikami

Hrají a zpívají:
Cimbálová muzika souboru RADHOŠŤ, Rožnov p/R.

vedoucí a primáška Kateřina Niklová
Lidová muzika ROZMARÝN, Praha

vedoucí Vojtěch Mahelka
Ženský sbor ČEREŠŇA, Újezdec u Luhačovic

vedoucí Marie Mikuláštíková
Cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, Velká Bystřice

primáš Ondřej Nakládal
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 neděle 6. září 2015 ve 14:00, amfiteátr

DEBE DECKE TAK BELO
Pořad folklorních souborů dospělých

Radhošť Řemeslnické tance
Javorina Dolnoněmčanské
Haná Přerov Šmigrust, Stodolenka
Vycpálkovci Tanec svatební
Stavbárik Pánča, pánča
Haná Mlének
Radhošť Luženské točené
Haná Přerov Či je děvče, Huláň
Vycpálkovci Jihočeské rondo
Javorina Hrozenská palicová
Kanafaska Vařechová
Navasart Z dědictví Arménie
Radhošť Aj, dobrý večer; Metlový
Mladá Haná Myjavští dráteníci
Záletníci Zaleťte si za písničkou
Čerešňa Písně z Uherskobrodska
Stavbárik Čo nové u Piešov
Vycpálkovci Tance dovádivé, hravé a škádlivé
Javorina Pod šable
Navasart Z dědictví Arménie

Moderuje František Sedlák ml. z Pivína
Dramaturgie a scénář: Josef Langer
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VÝSTAVY
západní křídlo zámku – „galeriezet“

Lenka Kučerová-Žampová
MĚSTA A MOŘE

Výtvarnice Lenka Kučerová Žampová (*1973) se věnuje ole-
jomalbě, kresbě, řezbářství a drobné grafice. Inspiraci pro tvor-
bu hledá v přírodě. Díky absolvovanému kurzu potápění 
a expedicím ve Středozemním moři je častým motivem jejích 
obrazů podmořský svět. Výstava potrvá do 24. 9. 2015.

Kulturní a informační centrum
KROJE HANÉ

Trvalá expozice krojů a krojových součástí, letos nově dopl-
něná o oděvy staršího hanáckého páru.
Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a depozitářů 
Vlastivědného muzea Olomouc.

Kulturní a informační centrum

Pavel Kolman: LIDOVÝ ROK
Deset posledních ročníků bystřického folklorního festivalu 
pohledem jeho „dvorního“ fotografa. Výstava probíhá po dobu 
festivalu.

Gastronomie
Návštěvníkům Lidového roku nabízejí po celou dobu festivalu 

tradiční pokrmy hanácké kuchyně bystřická
restaurační zařízení:

Jarmark
lidových řemeslníků a výrobců regionálních produktů

v sobotu i v neděli jako součást festivalu LIDOVÝ ROK  
na Zámeckém náměstí

restaurace Hotelu ZÁMEK

penzion Zámeček – restaurace VARNA

restaurace ZEDNÍKOVI
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Dětské folklorní soubory

BRNĚNSKÝ VALÁŠEK
Vedoucí souboru: Alena Halašová a Tomáš Sáček
Vedoucí muziky: Pavel Trkan, Michaela Fantová

Primáš: Jakub Jelínek nebo Michal Mikulka
Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek v letošním roce 
slaví 40. výročí založení. Soubor zpracovává a svým členům 
předává tance, písně a zvyky, které do jihomoravské metro-
pole přinesli a s láskou pěstovali rodáci z Valašska v minulých 
staletích. Po celou dobu je aktivní součástí kulturního dění 
v Brně. Radost ale rozdávají „Valášci“ také na mnoha vystou-
peních v České republice i v zahraničí. Do Bystřice přijíždí 
starší cimbálová muzika a nejstarší taneční skupina.

KUNOVJÁNEK, Kunovice
Vedoucí souboru: Pavlína Velecká
Primáš CM Lintava: Ondřej Siman
 
DFS Kunovjánek vznikl v roce 2006. Navštěvují jej děti ve věku 
5 až 9 let, které se zde učí novým písničkám, hrám a základ-
ním tanečkům z regionu Dolňácka. Jsou vedeny k přirozené-
mu dětskému projevu, vztahu a vědomí významu folkloru v regi-
onu. Děti se zúčastňují většiny kulturních událostí v Kunovicích.
Téměř každý měsíc svým vystoupením vítají nové kunovické 
občánky.
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ÚSMĚV, Opava
Vedoucí souboru: Soňa Wenzelová
Vedoucí muziky: Roman Kubala
Primáš: Radek Vedra

Soubor Úsměv vznikl v roce 1978 při opavském DDM jako první 
dětský folklorní kolektiv na Opavském Slezsku. Prezentuje lidové 
umění svého regionu a proto také vystupuje v rekonstruovaných 
krojích z okolí Opavy. Soubor pravidelně spolupracuje s odborní-
ky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Při vystoupeních 
doprovází cimbálová muzika ZUŠ  V. Kálika v Opavě a SVČ 
Opava.

VYSOČÁNEK, Hlinsko
Vedoucí souboru: Erika Dospělová
Vedoucí muziky: Miroslav Teisler

Soubor Vysočánek působí v Hlinsku již od r. 1965 a po celou 
dobu patří k nejaktivnějším zájmovým skupinám na Hlinecku, 
Porotami je často chválen za nápadité choreografie a zejmé-
na za příkladnou úpravu krojů a účesů. Vedle tancování a hra-
ní se děti účastní také soutěží ve zpěvu. V loňském krajském 
kole „Zpěváčka“ obsadily hned 3 hlavní umístění. Na republi-
kovém  finále soutěže „Sedmikvítek“ získal Vysočánek 1. mís-
to a mohl tak letos v lednu převzít putovní pohár předsedy vlá-
dy ČR.
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MUZIKA KOSÉNKA, Lipník nad Bečvou
Vedoucí muziky: Věra Nosálová

Muzika působí při ZUŠ Antonína Dvořáka od r. 2006. Vystupuje 
na koncertech žákovských, adventních, při společenských 
večerech ZUŠ, koncertech ke Dni evropské hudby atd. K vět-
ší chuti a motivaci hrát a vystupovat přispěly muzikantům 
i nové záhorské kroje, které byly pořízeny díky projektu pro-
gramu Leader. V roce 2013 získala CM Kosénka ocenění měs-
ta Umělecký kolektiv roku. Letos se lipenští muzikanti spolu 
s bystřickou muzikou Krušpánek zúčastnili zájezdu do Francie.

POMLKA, Olomouc
Vedoucí muziky: Kamil Valenta
Primáš: Kristián Heřman

Cimbálová muzika Pomlka působí při ZUŠ Iši Krejčího 
v Olomouci od září 2011. Její členové objevují pestrost lido-
vých písní a učí se jejich přirozené interpretaci. Nedílnou sou-
částí je také zpěv všech členů muziky – ať už sólový, nebo 
společný ve vícehlasé podobě. Vystupuje na akcích školních, 
zvykoslovných, ale i reprezentativních na radnici města 
Olomouce.
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ČEKANKA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Lenka Navrátilová, Hana Londová
Vedoucí muziky Krušpánek: Lenka Černínová 

Folklorní přípravka pracuje od r. 2004 a je součástí souboru Haná 
Velká Bystřice. Děti ve věku 5 až 8 let v Čekance pobývají vět-
šinou 2 až 3 roky, během kterých se učí hanácké písničky, říka-
dla a tanečky. Poté postupují do souboru Krušpánek. Výsledky 
svého snažení předvádí obecenstvu v krátkých pásmech 
o Vánocích, masopustu, na vánočním a velikonočním jarmarku 
ve škole, na Slavnosti kroje a na Lidovém roku. Na letošním fes-
tivalu uvidí diváci premiéru pásma „O jablíčkách“.

KRUŠPÁNEK, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Eva Kadalová a Lenka Langerová
Vedoucí muziky: Lenka Černínová

Soubor vznikl v roce 1986 pro děti členů souboru Haná. Od té 
doby souborem prošla spousta dětí z Bystřice i širokého okolí.  
Je jednou z pěti skupin souboru Haná a většina dětí přichází 
z mladší Čekanky. Chlapci jsou v menšině a občas je Krušpánek 
i čistě dívčí soubor. Úspěchy Krušpánku jsou postupy 
na Moravskou zemskou přehlídku a dvakrát do celostátní pře-
hlídky v Jihlavě. Krušpánek vystupoval na Dětské Strážnici, MFF 
v Luhačovicích, v Kunovicích i na mnoha dalších festivalech 
doma i v zahraničí. 
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MUZIKA KRUŠPÁNEK, Velká Bystřice
Vedoucí muziky: Lenka Černínová

Muzika Krušpánek vznikla v roce 2008. Cvičí a hraje v rámci 
bystřické pobočky ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Doprovází taneč-
níky souborů Krušpánek a Čekanka, ale je možno ji slyšet i při 
samostatných vystoupeních. Letos v červnu si muzika užila 
„turné“ po francouzském Azurovém pobřeží s centrem ve zná-
mém Saint-Tropez.

Folklorní soubory dospělých

JAVORINA, Strání
Vedoucí souboru: Alena Popelková
Primáši: Václav Málek a Josef Bruštík

Kořeny FS Javorina sahají až k přelomu 19. a 20. století, kdy 
začali straňanští fašančáři předvádět mečový tanec Pod šable 
za hranicemi obce. K oficiálnímu zavedení pravidelné činnosti 
došlo v r. 1984. Od té doby je soubor charakteristickým repre-
zentantem místního folkloru a nepostradatelnou součástí kultur-
ního života v obci i díky spolupořádání kulturních akcí jako jsou 
krojový ples nebo Mezinárodní festival masopustních tradic 
„Fašank“. Soubor doprovází CM Strýci.
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HANÁ, Přerov
Vedoucí souboru: Tomáš Barbořík
Vedoucí muziky: Iveta Navrátilová
Primáš: Robert Najman

Soubor Haná Přerov byl založen roku 1967. Zabývá se hanác-
kým lidovým tancem a hanáckou lidovou kulturou obecně. Při 
svých vystoupeních navštívil mnoho míst u nás i v zahraničí. 
Pořádá vlastní festival „V zámku a podzámčí“ a ve spoluprá-
ci se spolkem Cukrle obnovil tradici masopustu v Přerově. 
V současné době má 15 členů všech věkových kategorií. 
Doprovází Hanácká mozeka Litovel.

RADHOŠŤ, Rožnov pod Radhoštěm
Vedoucí souboru: Petr Dobrovolný
Primáška: Kateřina Niklová

Soubor byl  založen v roce 1948 jako Valašský krůžek při 
Muzejním a národopisném spolku v Rožnově, později přešel 
pod Osvětovou besedu a byl přejmenován na Soubor valaš-
ských písní a tanců RADHOŠŤ. Dlouhá léta působil soubor 
pod Odborovou organizací podniku Tesla a od roku 1991 se 
osamostatnil jako občanské sdružení. Pravidelně je možno 
tanečníky i muziku vídat při akcích Valašského muzea 
v přírodě.
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SPT JOSEFA VYCPÁLKA, Praha
Vedoucí souboru: Pavlína Čermáková
Vedoucí muziky: Vojtěch Mahelka

Soubor nese jméno sběratele Josefa Vycpálka. Jeho sbírka 
lidových písní a tanců vydaná v roce 1921 se stala základním 
zdrojem, ze kterého začal soubor vycházet od svého založe-
ní v roce 1947. Významná období činnosti jsou vždy spojená 
s tvůrčími osobnostmi jako František Bonuš, Eva Rejšková 
a Alena Skálová. V současné době se soubor opírá o tvorbu 
umělecké vedoucí a choreografky Daniely Stavělové. 
Tanečníky doprovází muzika Rozmarýn.

Ženský sbor ČEREŠŇA, Újezdec u Luhačovic
Vedoucí souboru: Marie Mikuláštíková

Sbor byl založen v dubnu roku 2013 u příležitosti 40. výročí FS 
Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic. Sbor má kolem 15 členek – 
z větší části současných nebo bývalých tanečnic Rozmarýnu. 
Zpívají písně především z Uherskobrodska, Luhačovického 
Zálesí, Kopanic a Moravsko-slovenského pomezí.
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Cimbálová muzika ZÁLETNÍCI, Velká Bystřice
Primáš: Ondřej Nakládal

Seskupení mladých muzikantů, které se již stalo známým 
na folklorní scéně domácí i v širokém okolí. Za čtyři roky půso-
bení spolupracovali s několika soubory. Od loňského roku 
doprovázejí FS Dunajec z Olomouce a jak hudebně, tak 
i tanečně spolupracují se souborem Mladá Haná. I když jsou 
často vidět ve stylizovaných východoslovenských krojích, je 
jejich snahou objevovat hanáckou muziku a začleňovat ji 
do svého repertoáru.

HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru a choreografie: Josef Langer
Primáš muziky Kanafaska: Marie Štouračová

Soubor Haná pracuje od roku 1976 a po celou dobu činnosti 
se snaží ukázat divákům, že hanácké písně a tance jsou zají-
mavé i pro dnešní generaci. Jeho členové se aktivně zapoju-
jí do mnoha aktivit Hanáckého roku. Kromě akcí doma letos 
soubor vystupoval na fašankovém festivalu ve Strání a členo-
vé souboru se podíleli na přípravě a realizaci pořadu „Ať bylo 
jak bylo, dycky se zpívalo“ na prestižním MFF Strážnice.
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KANAFASKA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Vít Langer
Primáš: Marie Štouračová

Folklorní soubor Kanafaska působí od roku 2004 a za tuto 
dobu se zúčastnil mnoha festivalů doma i v zahraničí. V sou-
časné době se soubor podílí na pořádání folklórních akcí 
ve Velké Bystřici společně se souborem Haná. Choreografie 
pro soubor připravují Lenka, Josef a Vít Langerovi.

MLADÁ HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Jana Šolcová-Poláková a Robert Šolc
Choreografie: Robert Šolc
Primáš: Ondřej Nakládal

Tento „věčně mladý“ soubor kdysi býval přípravkou souboru 
Haná. S rozšiřováním repertoáru však začal být brzy sobě-
stačným. Díky vedení Roberta Šolce, mimo jiné bývalého 
tanečníka VUS Ondráš Brno, mají členové možnost čerpat ze 
studnice jeho bohatých tanečních zkušeností. Překvapením 
na zkouškách potom nebývají ani náročnější prvková a kro-
ková cvičení, mající možnost jednotlivce či celý kolektiv posu-
nout na stále vyšší úroveň tanečního projevu. Hudební dopro-
vod zajišťuje MMH (Muzika Mladé Hané).
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Zahraniční soubory

STAVBÁRIK, Žilina – Slovensko
Vedoucí souboru a choreografie: Dana Šedová

DFS Stavbárik, společně s dospělým souborem Stavbár, půso-
bí při Žilinské univerzitě v Žilině od roku 1974. Repertoár tvo-
ří tance, písně a zvyky z okolí Žiliny a pro zpestření jsou zařa-
zovány např. tance z východního Slovenska nebo písně 
z Važce. Mladší děti většinou vystupují bez hudebního dopro-
vodu, kdy si zpěvem a rytmikou samy vytvářejí „muziku“. Tance 
a hry starších dětí doprovází lidová hudba.

Armenian Ballet NAVASART
Vedoucí souboru: Philippe Khoubessarian • Choreografie: 
Armen Tchiloyan • Vedoucí orchestru: Zadig Panossian

Arménský balet Navasart působí v Paříži již bezmála 50 let. 
Svým uměním, prostřednictvím hudby, tance a zpěvu prezen-
tuje starodávnou arménskou kulturu, ve Francii, po celé Evropě, 
ba i v zámoří. Základem arménských tanců je energie, která 
vyzařuje ze všech tanečníků v rychlých i v pomalých tancích. 
Ženský projev je plný symbolických gest a elegance, mužský 
je naopak až freneticky dynamický. Orchestr využívá k dopro-
vodu i tradiční nástroje dhol, duduk, zurna, chevi...
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Hosté

CIGÁNSKI DIABLI, Slovensko
Jedinečné seskupení hudebníků, jejichž skladby uchvacují 
tisíce fanoušků po celém světě. „Cigánski Diabli“ přinášejí ori-
ginální díla, odvážné aranžmá a neobvyklé hudební kombina-
ce klasické hudby s džezem, etno-music, flamengem či cikán-
skou hudbou. Odborníky jsou považováni za jeden z nejlep-
ších orchestrů etno a world music na světě.

PULS CHLASTÁŠ, Brno
PULS, tj. pivní umělecko lihový soubor CHLASTÁŠ založil 
v roce 1999 tanečník VUS ONDRÁŠ Lukáš Chrbját. Členskou 
základnu proto většinou tvoří jak současní, tak i bývalí členo-
vé VUS ONDRÁŠ. Chlastáš přetváří humornou formou cho-
reografie různých souborů a uměleckých těles, vytváří i své 
vlastní choreografie a to vše s jedinou myšlenkou:
„Dělat si legraci ze všech slastí i strastí každodenního života 
a ze sebe samých.“
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Sezóna: 1. 5. – 31. 10.  Mimo sezónu: 1. 11. – 30. 4.
Út – Pá 9.30 – 18.00 hod.  Út – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So, Ne 11.00 – 19.00 hod.  So, Ne 13.00 – 17.00 hod.

• informace o kulturních akcích a turistických zajímavostech 
regionu

• tipy pro volný čas, programy divadel, kin
• zdarma k dispozici cyklomapy, cykloprůvodci Moravou 

a Slezskem, turistické mapy, regionální propagační materiály
• prodej Velkobystřických novin, měsíčníku Kdy-kde-co, turistických 

vizitek a známek, upomínkových předmětů (pohlednice, samolep-
ky, keramika…)

• předprodej vstupenek
• expozice hanáckých krojů a galeriezet
• WIFI zdarma
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akce do konce roku 2015:
27. 9. / BYSTŘICKĚ SELSKÉ TRHY / Oblíbený trh tentokrát s podzim-
ním sortimentem a zahrádkářskou výstavou.

25. 10. / DRAKIÁDA / Oživujeme kdysi nejoblíbenější podzimní dětskou 
zábavu.

14. 11. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / Martin přijede na bílém 
koni, okusíme, jak chutnají letošní svatomartinská vína a dáme si tradič-
ní husí pečínku...

26. 11. a 2. 12. / VÁNOČNÍ JARMARKY / ZŠ a MŠ / Inspirace pro advent 
i vánoční svátky, spousta dobrot, malé i větší dárečky, adventní věnce, 
vánoční hvězda pro sdružení Šance... 

5. 12. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Se svou 
družinou přijede svatý Mikuláš, nadělí dárečky, převezme vánoční přání 
z Ježíškovy pošty a rozsvítí vánoční strom.

12. 12. / OBCHŮZKA LUCEK / Máte už před Vánoci uklizeno? Bíle zaha-
lené postavy Lucek se zamoučenými obličeji strčí svůj dlouhý nos do vaší 
kuchyně a přesvědčí se.

13. 12. / ADVENTNÍ KONCERT / Chvíle zklidnění v předvánočním sho-
nu s lidovou písní a muzikou.

20. 12. / ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU / Sousedské setkání u stro-
mečku na náměstí. Zazpíváme koledy, bude nás hřát ohnivá vatra 
a zevnitř punč, grog nebo horký čaj. 

20. 12. / POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK  / Prastarý vánoční 
zvyk v novém kabátě. Vyrobte si „koráb“ se svíčkou a pošlete ho na dob-
rodružnou plavbu po mlýnském náhonu.

24. 12. / ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA / Ještě než 
se rozezní kostelní zvony před půlnoční, bude nás z kostelní věže k jes-
ličkám svolávat hlas trubek.

24. 12. / PŮLNOČNÍ MŠE SV. / Nám, nám narodil se, Gloria in excelsis 
Deo! bude této noci znít i z bystřických kostelů a přát všem lidem dobré 
vůle pokoj, dobro, naději, mír, přátelství a lásku.

25. 12. / ŽIVÝ BETLÉM / Více než dva tisíce let starý betlémský příběh 
ožívá i u našeho kostela. 

26. 12. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ / Bystřičtí Hanáci Vás písnička-
mi, tanci i muzikou na svátek sv. Štěpána vánočně naladí, ale také už sil-
vestrovsky rozveselí.



LIDOVÝ ROK 2015 sponzorují:

  

Další informace na letácích.

HANÁCKÝ 
ROK V BYSTŘICI
Velká 
Bystřice
únor – prosinec 
2 012

Všeobecné informace: 
Město Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, 783 53 Velká Bystřice 
Tel.: 585 351 680 / 724 080 298–p. Petr Nakládal
kultura@muvb.cz / www.velkabystrice.cz 

progrAm
18. 2. / 10–15 HOD. / BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU / Zámecké nám. / pořádá soubor HANÁ / 
Akce se koná v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“.  

22. 3. / 17–18 HOD. / VYNÁŠENÍ SMRTKY / lávka přes Bystřičku u zastávky ČD / pořádají soubory Krušpánek a Čekanka

29. 3. / 15–17 HOD. / VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA  / západní křídlo zámku a IC / pořádá SRPŠ při Masarykově ZŠ a MŠ a Odbor kultury a informací

1. 4. / 15–18 HOD. / KVĚTNÁ NEDĚLE – PLETENÍ TATARŮ / ulice Nad skálou 847 / pořádá sbor Rovina

9. 4. / 9–12 HOD. / MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA / pořádá soubor Mladá Haná

30. 4. / 18–24 HOD. / PÁLENÍ ČARODĚJNIC / ulice Hliník / pořádá Hliník

1. 5. / 16–18 HOD. / STAVĚNI MÁJA / ulice Hliník / pořádá Hliník

13. 5. / 9–16 HOD. / SLAVNOST KROJE / 9 hod.–ŘK kostel, 10.30 hod. – amfiteátr / pořádá Folklorum

13. 5. / 14–16 HOD. / BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA / Zámecký park za amfiteátrem / pořádá Orel Velká Bystřice

13. 5. / 8–12 HOD. / FARMÁŘSKÉ TRHY / Zámecké náměstí / pořádá Odbor kultury a informací / 
Akce se koná v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“.  

19. 5. / 6–9 HOD. / SEČENI LÓKE / v 6 hod. vyjdou sekáči od radnice na louku u zastávky ČD / pořádá soubor Haná

26. 5. / 18–24 HOD. / KÁCENI MÁJA S MÁJOVOU VESELICÍ / ulice Hliník / pořádá Hliník

2. 6. / 15–18 HOD. / DĚTSKÝ DEN / Zámecké náměstí, v případě nepříznivého počasí KD / pořádá Odbor kultury a informací

14. 7. / 16–22 HOD. / HANÁCKÉ PUPEK SVĚTA a Olomoucký šerpa / amfiteátr a Zámecké náměstí / pořádá MS Band a Město Velká Bystřice

8.–9. 9. / LIDOVÝ ROK – XXII. ročník folklorního festivalu s mezinárodní účastí / amfiteátr a Zámecké náměstí / pořádá Město Velká Bystřice

9. 9. / 8–12 HOD. / FARMÁŘSKÉ TRHY / Zámecké náměstí / pořádá město Velká Bystřice / 
Akce se konají v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“.

11. 11. / 15–18.30 HOD. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / Zámecké náměstí / pořádá MS Band

22. 11. / 16–18 HOD. / VÁNOČNÍ JARMARK / škola, budova 1. stupně / pořádá Masarykova ZŠ

5. 12. / 17–19 HOD. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Zámecké náměstí / pořádá Odbor kultury a informací

9. 12. / 18–19 HOD. / ADVENTNÍ KONCERT / ŘK kostel / pořádá sbor Rovina

20. 12. / 17–19 HOD. / ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU / Zámecké náměstí / pořádá Město Velká Bystřice

24. 12. / 21.15–21.45 HOD. / ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA / ŘK kostel / pořádá Město Velká Bystřice

24. 12. / 22–23 HOD. / PŮLNOČNÍ MŠE SV. / Římskokatolický kostel a Husův sbor / pořádají farnosti

26. 12. / 18–20 HOD. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ / Kulturní dům Zámecké náměstí / pořádá soubor Haná

http://hanackyrok.velkabystrice.cz

Hanácký pupek světa©

Aktivity Hanáckého roku v Bystřici konané v rámci projektu „HANÁ VE SLEZSKU, SLEZSKO NA HANÉ“ jsou spolufinancovány z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007–2013.

Generální sponzor projektu:

Hlavní finanční spoluúčast projektu:       

Mediální partneři:

Sponzoři a partneři projektu:



Partneři:

08.2012
Studio Marvil, Ječná 29, 120 00 Praha 2

Logo agentura 
CzechTourism

Logo v základní barevné podobě

2

Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partneři festivalu:

 

2

Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partneři festivalu:

 

P O D N I K O V É  K O N S T A N T Y / Logo - podnikový znak
Barevné provedení - v barevných plochách

Umístění loga v tmavých nebo
shodných barevných plochách je ře-
šeno pomocí bílé kontury, která
zvyšuje čitelnost značky.

Pro reprodukci používejte vždy elek-
tronickou podobu značky.

1.1.
1.1.2.
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Adresa pořadatele:
Město Velká Bystřice

odbor kultury a informací
Petr Nakládal

Zámecké náměstí, 783 53 Velká Bystřice
Tel.: 728 175 621

e-mail: kultura@muvb.cz

* * *

LIDOVÝ ROK 2015
Velká Bystřice, 4. – 6. září 2015

programová brožura
Sestavil: Petr Nakládal

Grafický znak LR: Dr. Zora Chadrabová
Fotografie: archiv souborů a pořadatele

Grafické zpracování a tisk: Palec, s.r.o., Olomouc
Náklad: 700 ks

Neprodejné



27

Díky Farmářským slavnostem lidé poznávají 
rodinné hospodaření a život na venkově

Farmářské slavnosti pořádá již pátým rokem Ministerstvo země-
dělství ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství a letos 
i s Národním zemědělským muzeem v Praze. Kladou si za cíl 
podpořit české zemědělství, představit lidem jinou možnost 
nákupu čerstvých a kvalitních potravin a ukázat rodinám s dět-
mi, jak vypadá domácí hospodářství
a život na farmách. Loňský ročník navštívilo přes 19 000 lidí. 
I v letošním roce se uskuteční pět Farmářských slavností. Začaly 
27. června v Moštárně Hostětín v Bílých Karpatech a skončí  
19. září v pražském Národním zemědělském muzeu.
„Farmářské slavnosti jsme přichystali jako zábavné akce pro 
rodiny, které se zároveň dozvědí, jak to dnes na farmách cho-
dí. Děti mají příležitost prohlédnout si zblízka hospodářská zví-
řata a při vzdělávacích hrách se naučit něco o zemědělství, pro 
dospělé je připravená kulinářská show,“ řekl ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka.
Lidé na slavnostech v informačním stánku obdrží kromě infor-
mací o potravinách také  přehled a kontakty na farmáře s pro-
dejem ze dvora i brožuru s informacemi o potravinách oceně-
ných značkou Regionální potravina.
„Stále více lidí chce znát příběh potravin, které běžně jedí, a toto 
je dobrá příležitost se s takovým příběhem přímo na místě 
seznámit,“ uvedl Marian Jurečka.
Slavnosti začínají vždy v sobotu v 10 hodin a vstup je pro 
návštěvníky zdarma. Na webu Farmářských slavností je mapa, 
ve které mohou spotřebitelé najít farmáře ve svém okolí
a nakupovat přímo u něj.

Více informací o Farmářských slavnostech na:  
www.farmarskeslavnosti.cz  
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s podzimní nabídkou 
a zahrádkářskou výstavou

www.hana-slask.eu

27. 9. 2015, Velká Bystřice 

bystřické selské trhy
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