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Generální sponzor festivalu

 

Festival se koná za finanční spoluúčasti 

Olomouckého kraje a Ministerstva zemědělství 
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LIDOVÝ ROK
XXVI. ročník

mezinárodního folklorního festivalu

VELKÁ BYSTŘICE
2. – 4. září 2016

v rámci cyklu akcí
 „Hanácký rok v Bystřici“

pořádají

město Velká Bystřice
Hanácký folklorní spolek

Folklorní soubor Haná Velká Bystřice

záštitu převzali
Marian Jurečka

ministr zemědělství 

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje 

za finanční spoluúčasti
Ministerstva zemědělství a Olomouckého kraje
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Vážení a milí návštěvníci mezinárod-
ního folklorního festivalu Lidový rok, 
v malebném městečku Velká Bystřice 
se opět koná oblíbený festival a já 
věřím, že na něj znovu zavítají zblíz-
ka i zdáli nejenom návštěvníci, kteří 
sem jezdí pravidelně, ale i ti, kteří se 
letos zúčastní poprvé. Ve shonu pra-
covních povinností a zejména 
v ruchu velkých měst občas zapomí-
náme, jak příjemné je vrátit se 
ke kořenům a zavzpomínat na pís-
ničky, které nám zpívala maminka 
nebo babička. I to je jeden z důvodů, proč jezdit na folklorní 
festivaly: abychom si připomněli, odkud pocházíme. Strom bez 
kořenů vyvrátí i slabý poryv větru a stejně tak je tomu s člově-
kem. Festivaly lidových písní a tanců jsou zábavou pro celou 
rodinu a zároveň místem, kde si znovu můžeme ujasnit, kdo 
jsme a kam patříme. Vystoupení souborů ze zahraniční není 
jenom zpestřením programu, ale i příležitostí zjistit, že pocity, 
nálady a témata, která lidová vystoupení vyjadřují, jsou z vět-
ší míry pro všechny národy stejná. 
Doufám, že se letošní ročník festivalu ve Velké Bystřici opět 
vydaří a svým návštěvníkům přinese krásné zážitky, na které 
budou s úsměvem na tváři vzpomínat.

Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Vážení návštěvníci,
dovolte, abych Vás opět přivítal 
ve Velké Bystřici na Lidovém roku, 
našem folklorním festivalu.
Vloni jsme oslavili již jeho 25. výročí 
a tato dlouhá historie nás zavazuje 
k tomu, abychom si tuto nejvýznam-
nější bystřickou kulturní akci jakse-
patří hýčkali a starali se o její zdárný 
průběh. Daří se nám to i díky 
Olomouckému kraji, od kterého 
máme smluvně zajištěnou podporu na další tři jeho ročníky. 
Těší nás i podpora ministra zemědělství Mariana Jurečky a již 
dlouho jsem v mém úvodníku neděkoval všem ostatním spon-
zorům, jejichž přehled najdete i v tomto bulletinu. Díky těmto 
zmíněným můžeme po tři dny sledovat krásnou přehlídku tan-
ců, písní, muziky, krojů i zvykosloví z přebohatého dědictví 
našich předků. Jsem rád, že i letos budeme moci nahlédnout 
také za naše hranice: atraktivní exotiku přiveze soubor 
z Indonésie, velkou skupinu dovolenkových příznivců 
Chorvatska určitě potěší soubor Dalmacija a těšit se můžeme 
i na dva slovenské soubory.
Dovolte mi, abych i letos popřál všem divákům a vzácným hos-
tům krásný kulturní zážitek, souborům a účinkujícím při jejich 
vystoupení pak hodně zdaru. Jako každoročně připojuji přání 
a naději na pěkné počasí. Letos o to větší, že ještě několik 
měsíců bude probíhat vloni započatá rozsáhlá rekonstrukce 
kulturního domu, 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 folklor, 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
Zástupce vedoucího Katedry hudební výchovy PdF UP 
a odborný asistent pro didaktiku hudební výchovy.



6

LIDOVÝ ROK Velká Bystřice 2016
Program XXVI. ročníku mezinárodního folklorního festivalu

pátek 2. září 2016
Kulturní dům Přáslavice
18:00  vystoupení zahraničních souborů

Amfiteátr
20:00  Děda, projekce filmu

sobota 3. září 2016
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
21:00    KELT GRASS BAND – koncert oblíbené kapely

Ohňostroj

neděle 4. září 2016
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
17:30  seminář vedoucích FS dospělých

* * *
PO OBA DNY JE NA PROGRAM FESTIVALU VSTUP VOLNÝ
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Pořady
pátek 2. září 2016 ve 20:00, amfiteátr  

Filmová projekce
DĚDA

Jaro, dožínky, Vánoce na Valašsku, svatojánské ohně... Zajímá 
vás, jak to vše prožívali naši předkové? A jak se žije na Valašsku 
teď? Zastavte čas a užijte si v premiérovém filmu velké prázd-
ninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, 
kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. Hrají F. Segrado, A. 
Čtvrtníčková, J. Dimov, D. Suchařípa, B. Polívka, M. Ondrášek 
a další.

sobota 6. září 2016 ve 14:00, amfiteátr

Pořad dětských folklorních souborů
Malí ogaři  Ogarské hry
Hanýsek  Chcu byt taky stárkem
Ondrášek  Žňové zvyky
Silešánek  Už ideme z poľa
Malá Lipta  Jedeme na trh
Čekanka  V zahradě na sadě
Krušpánek  Hósátka
muzika Krušpánek Z Hané
Červánek  Ptačí svatba
Silešánek  Salla dole plakala
Hanýsek Dyž na vojnu  verbovali
Ondrášek  Pastevecké
Červánek  Ve škole
Malá Lipta  Dolinka, Špaček
Krušpánek  Tak só nebo nésó
Hanýsek  Bubeníček
Ondrášek  Co na Vrbě rostě
Silešánek  My chudobňje, čo frajerov nemáme
Červánek  Hra na svatbu
Malá Lipta Když jsem jel do Prahy

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

Dramaturgie a scénář: Josef Langer
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sobota 3. září 2016 v 18:00, amfiteátr

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

Účinkují:
STKIP SEBELAS APRIL Sumedang, West Java, Indonesia

JEDĽOVINA, Kysucké Nové Mesto, Slovensko
SILEŠÁNEK, Nitra, Slovensko

KAŠAVA, Zlín
NISANKA, Jablonec nad Nisou

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

sobota 3. září 2015 v 21:00, amfiteátr

KELT GRASS BAND
koncert

Jedna z posluchačsky nejoblíbenějších kapel přehlídek 
Bystřické banjo či Hanácké Nashville zaplaví a snad

i roztančí amfiteátr lidovkami skotskými, irskými, americkými 
ba i moravskými, ale vždy s akcentem dávné keltské kultury.

neděle 4. září 2016 v 9:00, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
MŠE SVATÁ

Mši svatou celebruje P. Josef Opluštil.

Liturgii doprovodí lidové muziky souborů Jedľovina
a Silešánek.
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neděle 4. září 2016 v 10:00, Zámecké náměstí

HRAJEME PRO VÁS
Nedělní dopoledne s lidovými muzikami

Hrají a zpívají:
cimbálová muzika DENICA, Šardice

primáš Martin Marada
cimbálová muzika valašského souboru KAŠAVA, Zlín

primáška Kateřina Dlabajová
muzika souboru VYSOČAN, Hlinsko

vedoucí muziky Miroslav Teisler
muzika souboru NISANKA, Jablonec nad Nisou

primáš: Petr Hájek
muzika souboru JEDĽOVINA, Kysucké N. M., Slovensko

primáši Michal Studený a Janka Klimeková

 neděle 4. září 2016 ve 14:00, amfiteátr

DEBE DECKE TAK BELO
Pořad folklorních souborů dospělých

Jedľovina Pásla kozy na laze
Mladá Haná Regruti
Lipina Vracov Chlapi sobě v noční době
Kanafaska Co se škádlivá…
Kašava Valaská z Polanky, Hrajte muzikanti
Mánes Řemesla
Grunik Pobaba
Nisanka Tance s Podještědí
Vysočan Hlinsko Mlynáři, Šefci
Jedľovina Horehronský dupák
Nisanka Kdyby nebylo
Haná Bestřecké mlének
Silešánek Tekovy
Lipina Vracov Hody – volba stárka
Kašava Aj, spánembohem, kamarádečky
Grunik Ty hamerske děvčata rady by sě vdať
Vysočan Hlinsko Mazura, Mateník
Jedľovina  Hantam dolu pri Maraše
Dalmacija Tance chorvatského národa
STKIP 11 April Krásy Indonésie

Moderuje Jiří Vrba z Němčic na Hané
Dramaturgie a scénář: Josef Langer
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Obsahuje ječný slad (5%)

„Když mlaskla pusa od Drásala, 
každá dívka zajásala.“

VÝSTAVY

Kulturní a informační centrum
KROJE HANÉ

Stálá expozice krojů a krojových součástí.
Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a depozitářů 

Vlastivědného muzea Olomouc.

***

západní křídlo zámku – „galeriezet“
HLAVY

Objekty a kresby ze sbírky
Pavla Konečného

výstava potrvá do 22. 9. 2016

***

Cukrárna Galerie

 

Světová premiéra originální  
velkobystřické cukrovinky

Přijďte ochutnat sladké překvapení. Prezentace bude 
doplněna výstavou o vzniku cukrovinky a o světoznámé 
postavě hanáckého obra Drásala, která jí dala jméno. 
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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

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, turistických vizitek a známek, upo-

mínkových předmětů (pohlednice, samolepky, keramika…)
• předprodej vstupenek
• expozice hanáckých krojů a galeriezet
• WIFI zdarma
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Dětské folklorní soubory

ČERVÁNEK, Hradec Králové
Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
Vedoucí muziky: Václav Matějíček

Dětský folklorní soubor Červánek tvoří parta nadšenců, kteří 
se v dnešním moderním světě nebojí jít trochu proti moderní-
mu proudu a svým elánem se snaží nakazit i své okolí. Dětem 
i jejich rodičům ukazujeme, že folklor není nuda, a že když si 
zábavu sami vytvoříme, sami se víc pobavíme. Pořádáme růz-
né tradiční i netradiční akce, přitom ukazujeme svému okolí 
krásu a půvab lidové kultury a zvyků našich předků.

HANÝSEK, Šakvice
Vedoucí souboru: Ivana Holásková

Soubor vznikl v roce 2003 a zpočátku v něm byly pouze  děti 
ze Šakvic. Pro velký zájem byla založena další skupina pro 
přespolní. Prezentujeme region  Hanáckého Slovácka. Největší 
úspěchy máme po celou dobu  v pěveckých a verbířských  
soutěžích, ať již v regionu nebo v celém Slovácku. Mladí čle-
nové staršího souboru i děti  získávají první místa každým 
rokem až na úroveň  národních soutěží.
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MALÁ LIPTA, Liptál
Vedoucí souboru: Jarmila Hrádková, Zuzana Řehánková
Vedoucí muziky: Radek Cahlík
Primáška: Věra Gojná

V roce 1973 vznikl dětský soubor, kterým od té doby prošla 
spousta dětí. Postupně jich přibývalo a byly rozděleny do dvou 
skupin: Malůšata a Malá Lipta. Mnohé opravdu vytrvaly 
a „dotančily“ až do základního souboru. Soubor předvádí 
autentický folklor s dětskými hrami a písničkami. Doprovází je 
cimbálová muzika ZUŠ Morava.

MALÍ OGAŘI, Liptál
Vedoucí souboru: Ladislav Michálek, Oldřich Štroblík

Skupina předškolních chlapců – ogarů působí od r. 2014. 
Hlavní náplní jejich představení ještě nejsou tance, ale to, co 
je jejich věku přirozené, tedy hry. Hned rok 2015 byl pro sku-
pinu bohatý. Ve Vizovicích se zúčastnili oblastní přehlídky 
a postoupili do regionálního kola v Rožnově. Ani zde se mezi 
soubory celého Valašska neztratili. I když do celostátního kola 
nepostoupili, byli odbornou porotou pochváleni.
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ONDRÁŠEK, Frýdek-Místek
Vedoucí souboru: Lenka Dujková
Vedoucí muziky: Karel Plunder
Primáš: Ondřej Mokrosch

Soubor Ondrášek byl založen v r. 2001. Je skupinou dětí od 4 
do 18 let, která zpracovává folklor svého regionu – horalské-
ho Lašska. Soubor již 5× po sobě reprezentoval Lašsko 
na celostátní přehlídce v Jihlavě, odkud si vždy přivezl oce-
nění poroty. Za pásmo Zvonica získal titul Laureát MFF 
Strážnice 2011. V souborových řadách vyrostl i bronzový 
Zpěváček České republiky 2011.

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 pobý-
vají většinou 2 až 3 roky, během kterých se učí hanácké pís-
ničky, říkadla a tanečky. Poté postupují do souboru Krušpánek. 
Výsledky svého snažení předvádí obecenstvu v krátkých pás-
mech o Vánocích, masopustu, na vánočním a velikonočním 
jarmarku ve škole, na Slavnosti kroje a na Lidovém roku.
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KRUŠPÁNEK, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Eva Kadalová, Lenka Langerová
Vedoucí muziky: Lenka Černínová

Soubor, který vznikl pro děti členů souboru Haná, letos slaví 
30. výročí. Od té doby souborem prošla spousta dětí z Bystřice 
i širokého okolí. Je jednou z pěti skupin souboru Haná a vět-
šina 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 přehlídky v Jihlavě. Krušpánek vystupoval 
na Dětské Strážnici, MFF v Luhačovicích, v Kunovicích 
i na mnoha dalších festivalech doma i v zahraničí. 

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.
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Folklorní soubory dospělých

GRUNIK, Ostravice
Vedoucí souboru: Zuzana Švébišová, Vít Konopáč
Vedoucí muziky a primáš: Lukáš Velký

Soubor začínal v roce  1981 jako zájmový kroužek při Základní 
škole na Ostravici. Když jeho členové poněkud povyrostli, 
začal pracovat Grunik velký. A tak je tomu dodnes. V progra-
mech prezentuje horské Lašsko a Horné Kysuce. Více jak 20 
let spolupracuje s cimbálovou muzikou Vojtek, se kterou sou-
bor spojuje stejné cítění i náhled na prezentaci a využití folklo-
ru v dnešní době.

KAŠAVA, Zlín
Vedoucí souboru: Ondřej Pavlištík
Vedoucí muziky: Petra Pavlištíková
Primáška: Kateřina Dlabajová

Valašský soubor Kašava pochází ze stejnojmenné obce a letos 
oslavil 45 výročí. Věnuje zpracování materiálu ze západního 
a jižního Valašska, luhačovického Zálesí a okrajových oblast-
ní východní Hané. V současné době soubor zaštiťuje činnost 
pěti dětských kroužků, souborové taneční přípravky, dvou cim-
bálových muzik, skupiny starších tanečníků hOLD STAŘí, 
pěveckého sboru Mužáci a samozřejmě aktivní taneční slož-
ky, která se vám dnes společně s CM VS Kašava představí.
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LIPINA, Vracov
Vedoucí souboru: Hana Mezihoráková
Vedoucí a primáš muziky: Martin Marada

Lipina, folklorní soubor působící ve Vracově již od roku 1980, 
nese svůj název podle jedné starodávné části Vracova. Lipinu 
tvoří taneční složka, cimbálová muzika a sólisté. Celý kolek-
tiv systematicky studuje hudbu, písně, tance, lidové zvyky své 
rodné oblasti, slováckého Dolňácka, především Osvětimanska 
a Kyjovska. Ve svém repertoáru má však také známé a oblí-
bené písně a tance z blízkých slovenských Kopanic.

MÁNES, Prostějov
Vedoucí souboru: Kateřina Piňosová

Jeden z nejznámějších hanáckých souborů oslavil v loňském 
roce již 70. výročí a patří tedy i k nejstarším folklorním kolek-
tivům u nás. Během celé historie prokázal svoji životaschop-
nost a dodnes prezentuje tradiční projevy lidové kultury v té 
nejčistší podobě, včetně mánesovského hanáckého kroje. 
Pomáhá tak uchovávat i objevovat krásu (ne)dávných časů 
Hané a Malé Hané. 
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NISANKA, Jablonec nad Nisou
Vedoucí souboru: Jana Hamplová
Choreografie: Jana Hanajová
Vedoucí muziky: Lukáš Fogl
Primáš: Petr Hájek

Nisanka byla založena v roce 1964 a zpracovává lidovou kul-
turu Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší především ze sbírek 
prof. Pavla Krejčího. Soubor tvoří 40 členů včetně přípravky, 
kapely a dětské kapely. Nisanka byla hostem mnoha festiva-
lů a přehlídek v České republice i zahraničí a pořádá řadu kul-
turních akcí v Jablonci nad Nisou.

VYSOČAN, Hlinsko
Vedoucí souboru: Josef Dospěl
Vedoucí muziky: Miroslav Teisler

Soubor byl založen v roce 1983 při městském kulturním klu-
bu, pod kterým působí dodnes. Za celou dobu prošly soubo-
rem stovky tanečníků, tanečnic i muzikantů, kteří s folklorem 
Hlinecka a Chrudimska procestovali celou Evropu a byli 
na skok i v Asii. Nejlíp se ale cítí na domácích festivalech 
a slavnostech. Z těch si nejvíce váží účinkování ve Strážnici. 
Soubor pořádá Adámkovy folklorní slavnosti, které letos nes-
ly pořadové číslo 21.
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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 již dlouhá léta propaguje hanácké písně a tance 
a přesvědčuje svými vystoupeními, že Hanáci nejsou ani poma-
lí ani líní. Rozdává lidem radost a dobrou náladu nejen u nás 
ale i v zahraničí. V letošním roce obdržel Cenu Olomouckého 
kraje za mimořádný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. 
Soubor letos slaví 40. výročí od svého založení, které si spo-
lečně se svými příznivci připomene 26. listopadu na slavnost-
ním koncertě v olomouckém Moravském divadle.
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KANAFASKA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Vít Langer
Primáška muziky: 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 folklorních akcí 
ve Velké Bystřici společně se souborem Haná. Choreografie 
pro soubor připravují Lenka 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 začínal jako přípravka souboru 
Haná. S rozšiřováním repertoáru však začal být brzy sobě-
stačným. Díky vedení Roberta Šolce, mimo jiné bývalého 
tanečníka VUS Ondráš, mají členové možnost čerpat ze stud-
nice jeho bohatých tanečních zkušeností. Překvapením 
na zkouškách potom nebývají ani náročnější prvková a kro-
ková cvičení, mající jednotlivce či celý kolektiv posunout 
na stále vyšší úroveň tanečního projevu. Hudební doprovod 
zajišťuje MMH (Muzika Mladé Hané).
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Zahraniční soubory

STKIP SEBELAS APRIL, Sumedang, Indonésie
Vedoucí souboru: Arly Budiono
Až z dalekého ostrova Jáva pochází folklorní soubor STKIP 
Sebelas April. Pracuje při stejnojmenné univerzitě v provincii 
Sumedang na západní části ostrova. Jejich tance pocházejí 
nejen z Jávy, ale také z Bornea, Bali, Sumatry nebo Papui. 
Soubor účinkoval na mnoha festivalech v domácí Indonésii, 
ale také v zahraničí, například v Japonsku, Jižní Koreji, 
Vietnamu i v Evropě.

KUD DALMACIJA, Dugi Rat, Chorvatsko
Vedoucí souboru: Srecko Zelic
Kulturní a umělecký soubor Dalmacija byl založen 8. března 
1967 s cílem obnovovat a zachovávat tradiční zvyky, auten-
tické tance, písně i hudbu chorvatského národa. V průběhu 
uplynulých 49 let svou činností vytvořil hodnotné umělecké 
dílo oceňované renomovanými odborníky z oblasti meziná-
rodního folkloru. Vysoká úroveň souboru je potvrzena mnoha 
oceněními z festivalů a soutěží po celé Evropě i v Americe. 
Soubor doprovází tamburašská skupina a mandolíny.
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JEDĽOVINA, Kysucké Nové Mesto – Slovensko
Vedoucí souboru: Pavol Kopták
Primáši muziky: Michal Studený, Janka Klimeková

Soubor Jedľovina působí na severu Slovenska v malebné 
oblasti dolných Kysúc. V příštím roce oslaví 60. výročí vzni-
ku. Velkou vzácností v asi 50členném kolektivu je propojení 
tři generací folkloristů od 12 do 80 let. Jedľovina svými pro-
gramy těší diváky nejen na Slovensku, ale pravidelně i na fes-
tivalech v zahraničí.

SILEŠÁNEK, Nitra – Slovensko
Vedoucí souboru: Anežka a Monika Verešovy
Primáš muziky: Jano Šabík

DFS Silešánek vznikl v roce 2009 v obci Vinodol. Jeho členy 
jsou děti ve věku 5 –18 let. Zpracovává dětské hry, říkadla, 
písně a tance z nitranského a tekovského regionu, a Požitaví. 
Soubor se prezentoval již na mnoha akcích a festivalech 
na Slovensku i v zahraničí. V roce 2013 získal na regionální 
přehlídce zlaté pásmo a na krajské bronz. Také souborové 
zpěvačky pravidelně přivážejí přední ocenění z pěveckých 
soutěží. Doprovází muzika Furmani.
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KELT GRASS BAND, Stránské
Skupinu založil Petr Schäfer v roce 2003 ve snaze uskutečnit 
svoji dávnou představu: hrát lidovou hudbu s akcentem na sto-
py dávné keltské kultury – ať už se jedná o melodie skotské, 
irské, nebo nápěvy, které přivezli do Ameriky první osadníci, 
ale i s melodiemi z regionu, ze kterého kapela pochází. Kapela 
se snaží jít proti proudu času a hledat poselství národa, který 
položil základy moderní civilizace ve Střední a Západní Evropě.

Hosté

Pozvánky



akce do konce roku 2016:
25. 9. / BYSTŘICKĚ SELSKÉ TRHY / Květiny, sazenice, jablka, hruš-
ky, švestky i další plody zahrad, lahodný burčák – to jsou hlavní lákadla 
podzimního selského trhu.
22. 10. / DRAKIÁDA / Nekupujte draka v obchodě. Zkuste si letos posta-
vit doma váš vlastní originál a přijďte ho vypustit na dračím leteckém dnu. 
Určitě se pobavíte.
12. 11. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / Přiveze už konečně sva-
tý Martin první sníh? Jak budou chutnat letošní svatomartinská vína? 
Přijďte se přesvědčit, ochutnat husí pečínku, projít se s dětmi strašidel-
ným průvodem a pobavit se při martinské scénce a ohňovém 
představení.
24. a 30. 11. / VÁNOČNÍ JARMARKY / ZŠ a MŠ / Inspirace pro advent 
i vánoční svátky, spousta dobrot, malé i větší dárečky, adventní věnce, 
vánoční hvězda pro sdružení Šance... 
26. 11. / 40. VÝROČÍ SOUBORU HANÁ / Slavnostní program a oslava 
výročí bystřických folklorních souborů Haná (40), Krušpánek (30) a Mladá 
Haná (20)
5. 12. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Bystřičtí 
mikuláši, andílci, čerti i všechny ostatní hodné děti přijďte na Zámecké 
náměstí. Se svou družinou tam přijede svatý Mikuláš, nadělí dárečky 
a rozsvítí vánoční strom.
11. 12. / ADVENTNÍ KONCERT / Chvíle zklidnění v předvánočním sho-
nu s lidovou písní a muzikou.
12. 12. / OBCHŮZKA LUCEK / Nejtajemnější adventní zvyk: němé, bílé 
postavy Lucek se zamoučenými obličeji a dlouhým zobákem i husí 
peroutkou v ruce obcházejí městečko a obhlížejí, jak je kde připraveno 
na svátky.
18. 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. 
18. 12. / POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK / Plamínky svíčiček 
na vratkých „korábech“ se odrážejí v natěšených dětských očích i na vod-
ní hladině.
24. 12. / ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA / Je po štěd-
ré večeři, stromeček svítí, dárky jsou rozdány a nad Bystřicí zní z kos-
telní věže slavnostní hlas trubek, aby znovu ohlásil velkou novinu o Božím 
narození.
24. 12. / PŮLNOČNÍ MŠE SV. / Zvony kostelů svolávají na půlnoční: 
Všichni lidé dobré vůle pojďte se společně radovat a zpívat. Narodil se 
Kristus Pán, veselme se!.
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 
silvestrovsky rozveselí.
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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:

LIDOVÝ ROK 2016 sponzorují:
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Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partneři festivalu:
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Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partneři festivalu:

 

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 2016
Velká Bystřice, 2. – 4. září 2016

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

Partneři:
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HANFOS
 Hanácký folklorní spolek

27.–28. září 2016 • olomouc
40 folklorních souborů a lidových muzik

Krojová poradna • Hradišťan & Jiří Pavlica • a další

Přijďte v hanáckém kroji!

Přidejte se 28. 9. 2016 na Horním nám. v Olomouci 

mezi krojované účastníky Setkání Hanáků  

a ve stánku s registrací dostanete stylovou odměnu... 
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s podzimní nabídkou 
a zahrádkářskou výstavou

www.hana-slask.eu

25. 9. 2016, Velká Bystřice 

bystřické selské trhy

©
 Studio Palec, www.palec.net


