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Generální sponzor festivalu

 

Festival se koná za finanční spoluúčasti 

Olomouckého kraje a Ministerstva zemědělství 
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LIDOVÝ ROK
XXVII. ročník

mezinárodního folklorního festivalu

VELKÁ BYSTŘICE
1. – 3. září 2017

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 

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje 

za finanční spoluúčasti
Ministerstva zemědělství a Olomouckého kraje
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Vážení návštěvníci  
bystřického festivalu, 

těší mě, že vás mohu oslovit a tímto 
způsobem přivítat na mezinárodním 
folklorním festivalu Lidový rok, nad 
nímž jsem také letos převzal záštitu. 
Udělal jsem to rád, protože jsem pře-
svědčen, že folklor je pro nás důleži-
tý. Pomáhá nám připomenout si naše 
předky a jejich dovednosti a zároveň 
nám dává pocit sounáležitosti s před-
chozími i budoucími generacemi.
 
Vyrostl jsem na vesnici, která je stále mým domovem. Vím 
proto, že když se z vesnice vytratí ten správný duch pospoli-
tosti a solidarity, folklorní tradice, zkrátka hodnoty, na nichž 
vesnice vždy stála, pak se z ní stává místo, kde lidé žijí oddě-
leně. Z takové obce je pak jen místo vhodné na přespání. Proto 
je důležité nejen tradiční hodnoty uchovávat, ale nadále je 
i rozvíjet a podporovat. A rozvoj venkova patří dlouhodobě 
k prioritám Ministerstva zemědělství, víme, jak důležité je pro-
pojení vesnic se zemědělstvím.
 
To, že jde již o 27. ročník festivalu, je jasným důkazem, že 
folklor nepatří do muzea, ale je stále živou součástí naší spo-
lečnosti. Za to organizátorům i vystupujícím na festivalu Lidový 
rok děkuji. Návštěvníkům přeji příjemné zážitky.

Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Vážení návštěvníci,
 
folklorní festival Lidový rok se u nás 
ve Velké Bystřici koná již po sedma-
dvacáté. Jsme pyšní na to, že se stal 
nejen největší kulturní akcí v našem 
městečku, ale současně patří k nej-
významnějším folklorním akcím 
v rámci celého olomouckého 
regionu.
Letos se můžeme návštěvníkům 
pochlubit uceleným prostorem 
Zámeckého náměstí, jehož podoba 
byla po letech dotvořena velkou a věřím, že zdařilou, rekon-
strukcí našeho kulturního domu Nadační. Kulturní dům byl 
otevřen v květnu mj. i slavnostním pořadem ke 40. výročí míst-
ního folklorního souboru Haná. Bohužel jako návštěvníky fes-
tivalu Vás při letošním ročníku ještě nemohu do těchto pro-
stor pozvat, protože jsme je na dobu rekonstrukce nejstarší 
budovy mateřské školy zapůjčili našim nejmenším. Opět tedy 
nemáme při festivalu možnost mokré varianty, a proto všem 
návštěvníkům i účinkujícím přeji kromě bohatých zážitků hlav-
ně hodně sluníčka.
A na co se těším? Hosté z dalekého Mexika budou jistě skvě-
lí, ale já osobně si rozhodně nenechám ujít vystoupení 
Hradišťanu s Jurou Pavlicou, který u nás naposledy vystupo-
val před sedmi lety.

Ing. Marek Pazdera
starosta města

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

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 2017
Program XXVII. ročníku mezinárodního folklorního festivalu

pátek 1. září 2017
Amfiteátr
20:00  Stojí hruška, filmová projekce

sobota 2. září 2017
Olomouc, Horní náměstí
13:00   Olomoucká pozvánka – vystoupení souborů UAM 

Azcapotzalco, Mexiko a Dyleň, Karlovy Vary

Amfiteátr
14:00  Dětské folklorní soubory

Dům pokojného stáří sv. Anny
16:00  pozdrav seniorům od dětských FS

Informační centrum
17:30  seminář vedoucích DFS s lektory

Amfiteátr
18:00    „Záhorské obrázky“ –  komponovaný pořad o regionu 

hostýnského Záhoří 
19:30    „V dobrym zme se zešli“ –   večerní program domácích 

i zahraničních hostů festivalu
21:30    HRADIŠŤAN – koncert muziky Jiřího Pavlici

Závěrečný ohňostroj

neděle 3. září 2017
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
9:00    mše svatá

Zámecké náměstí
10:30   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“ – závěrečný program  domá-

cích 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 1. září 2017 ve 20:00, amfiteátr  

Filmová projekce
STOJÍ HRUŠKA

Pohádková legenda na lidové motivy vycházející ze stejno-
jmenné divadelní hry olomoucké autorky Milady Mašatové.
Příběh o touze někam patřit, být součástí něčeho většího, pří-
běh o oběti a o ochotě rozdat se druhým. Příběh o tom, jak je 
důležité naslouchat přírodě, sobě navzájem i svému nitru. 
Filmový muzikál Stojí hruška je nejen o člověčí duši, která je 
připravená přijímat i dávat spoustu lásky.

sobota 2. září 2017 ve 14:00, amfiteátr

Pořad dětských folklorních souborů
Veličánek Vánoce sa priblížily
Čekanka Polinka 
Malá Rusava Ogarské hry, Metlový
Šípek Jihlava  Na jahody 
Muzika Krušpánek Hanácké písničky
Krušpánek Bělení prádla
Šípek Jihlava  Pouť za humny 
Malá Rusava Pozdrav z Valašska
Muzika Pomlka Z Hané i odjinud
Veličánek Dyž sem chodił do škoły
Šípek Jihlava  Májová louka

Moderují děti z divadelního souboru „Rybky“ při Masarykově 
ZŠ a MŠ Velká Bystřice pod vedením Zuzany Švierčkové.

Dramaturgie a scénář: Josef Langer
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sobota 2. září 2017 v 18:00, amfiteátr

ZÁHORSKÉ OBRÁZKY
Komponovaný pořad o regionu hostýnského Záhoří 

Účinkují:
Rusava, CM Bukovinka a ženský sbor Jaderničky Bystřice 

pod Hostýnem, ML-HA a CM Záletníci Velká Bystřice, 
Záhorská muzika Olomouc, Hanácký mužský sbor Rovina 

Olomouc a sólisté.

sobota 2. září 2017 v 19:30, amfiteátr

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

Účinkují:
Compañía de Danza folklórica UAM Azcapotzalco, Mexiko

Folklorno drušstvo Lancova Vas, Slovinsko
Poleno, Bratislava

Vizovjánek, Vizovice
Dyleň, Karlovy Vary

Moderuje Martin Rezek, Uherské Hradiště
Dramaturgie a scénář Josef Langer

sobota 2. září 2017 v 21:30, amfiteátr

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
koncert

neděle 3. září 2017 v 9:00, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
MŠE SVATÁ

Mši svatou celebruje P. Josef Opluštil.
Liturgii doprovodí lidové muziky souborů

UAM–A z Mexika a Slovinska.
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neděle 3. září 2017 v 10:30, Zámecké náměstí

HRAJEME PRO VÁS
Nedělní dopoledne s lidovými muzikami

Hrají a zpívají: 

muzika souboru DYLEŇ, Karlovy Vary
vedoucí muziky Anna Moravcová 

cimbálová muzika OCÚN, Vizovice
primáška Anička Macková 

muzika souboru BYSTRZYCA, Bystřice
primáš Adam Martynek

 neděle 3. září 2017 ve 14:00, amfiteátr

DEBE DECKE TAK BELO
Pořad folklorních souborů dospělých

Žerotín Cepy
Dyleň Zabíjačka
Vizovjánek tanec Rostú
Haná Tanečke z trohlečke
Žerotín Svatební danaje
Bystrycza Svatojánské čarování
Mladá Haná Šefci 
Vizovjánek Klobúcká
SPT Dyleň Karlovarská svita, Loketský
Bystrycza Mietlarski pryfung
UAM Azcapotzalco Mexická fiesta
FD Lancova Vas Tance od Ptuje
Poleno Kuchárky, Drevené bábky
UAM Azcapotzalco Mexická fiesta

Moderuje Martin Rezek, Uherské Hradiště
Dramaturgie a scénář: Josef Langer
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VÝSTAVY

Kulturní a informační centrum
HANÁ 40 LET

Výstava fotografií ke 40. výročí folklorního souboru  
Haná Velká Bystřice.

***

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“
MEZI SVĚTLEM A STÍNEM

Tina Buchholtz je německá umělkyně jejímž uměleckým 
zájmem je současná společnost, její stresy a mechanismy jeho 
zvládnutí. Obrazy tvoří vlastní, autorskou technikou, která je 
jedinečná pro umělecký svět a nikdo jiný ji nepoužívá. Její prá-
ce lze nalézt ve významných soukromých a korporátních sbír-
kách po celém světě a např. i ve sbírkách německého 
parlamentu.

výstava potrvá do 28. 9. 2017

***
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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

MALÁ RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem
Vedoucí souboru: Jiří Hrdlička a Magda Müllerová
Vedoucí muziky: Radek Cahlík
Primáška: Adéla Tiefenbachová

Dětský valašský soubor Malá Rusava byl založen roku 1958 
a patří tedy mezi nejstarší dětské soubory u nás. Snaží se o udr-
žování a obnovu regionálních zvyků, her, písní a tanců z okolí 
obce Rusavy, které v dětské formě zpracovává do jevištní podo-
by. Soubor za dobu svého trvání uskutečnil přes 2500 akcí a pra-
cuje v něm ve dvou skupinách asi 60 dětí ve věku od 6 do 17 let. 
Za svou činnost získal mnoho významných ocenění a uznání 
na přehlídkách a festivalech nejen doma, ale i v zahraničí.

ŠÍPEK, Jihlava
Vedoucí souboru: Lenka Prägerová
Vedoucí muziky: Matěj Dohnal
Primáška: Pavlína Pulicarová

Soubor Šípek je jedna ze dvou dětských složek souboru 
Pramínek Jihlava. Vznikl v roce 1992 a tančí v něm děti 
od 5 do 15 let. Pásma dětských her v jejich vystoupeních čer-
pají z nepřeberné studnice písní, tanců a zvyků Horácka. 
Soubor má za sebou mnoho vystoupení v naší republice – 
např. ve Světlé nad Sázavou, Pardubicích, Brně, Strážnici 
a také na festivalu „Krojovaných bábik“ v Popradu na Slovensku.
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VELIČÁNEK, Velká nad Veličkou
Vedoucí souboru: Irena Mikesková
Vedoucí muziky: Martin Slovák
Primáška: Sára Slováková

Veličánek vznikl v roce 1978 a dnes má  kolem 60 členů. 
Repertoár vychází z folklorních projevů Horňácka, čerpá ze 
zápisů Zdenky Jelínkové. Soubor je pravidelným účastníkem 
přehlídky Mladé Horňácko, Horňáckých slavností, Ozvěn 
Horňácka, ale už vícekrát účinkoval na Dětské Strážnici 
i na jiných festivalech. V letošním roce postoupily starší děti 
do krajské přehlídky dětských folklorních souborů. Soubor spo-
lupracuje s cimbálovou muzikou ZUŠ Velká nad Veličkou.

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

Cimbálová muzika Pomlka působí jako komorní soubor na ZUŠ 
Iši Krejčího v Olomouci. Věnuje se regionálnímu repertoáru 
z oblasti Hané a Záhoří, zrovna tak ale ráda zpracovává písně 
z jiných koutů Moravy. Účastní se regionálních přehlídek, fes-
tivalů či reprezentativních akcí města Olomouce. Ve zpěvu se 
opírá jak o vícehlasy, tak i o sólový projev členů muziky.
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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. Děti ve věku 5 až 8 let v Čekance pobývají většinou 
2 až 3 roky, během kterých se učí hanácké písničky, říkadla 
a tanečky. Poté postupují do souboru Krušpánek. Výsledky 
svého snažení předvádí obecenstvu v krátkých pásmech 
o Vánocích, masopustu, na vánočním a velikonočním jarmar-
ku ve škole, na Slavnosti kroje a na Lidovém roku. Letos divá-
ci uvidí pásmo „Polinka“.

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

Soubor, který vznikl pro děti členů souboru Haná loni oslavil 
30. výročí. Souborem prošla spousta dětí z Bystřice i široké-
ho okolí. Je jednou z pěti skupin souboru Haná a většina dětí 
přichází z mladší Čekanky. Krušpánek vystupoval na Dětské 
Strážnici, MFF v Luhačovicích, v Kunovicích i na mnoha dal-
ších 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. V loňském roce začala pracovat 
již druhá generace muzikantů. 
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Folklorní soubory dospělých

BYSTRZYCA, Bystřice
Vedoucí souboru: Eva a Michal Němcovi
Vedoucí muziky: Jan Kubeczka
Primáš: Adam Martynek

Soubor „Bystrzyca“ vznikl v roce 1984. Základem repertoáru 
je dědictví rodinného Podbeskydí, které prezentuje často for-
mou scének, obsahuje ale i tance polské, slovenské a další. 
Vystupuje doma, tj. na moravské i polské straně Slezska 
(„Gorolski Święto“ v Jablunkově, „Slezské dny“ v Lomné, 
„Tydzień Kultury Beskidskiej“,...). Od roku 2008 je spoluorga-
nizátorem Mezinárodního svatojánského folklorního festivalu 
v Bystřici.

DYLEŇ, Karlovy Vary
Vedoucí souboru: Lubor Hanka
Vedoucí muziky: Anna Moravcová

Soubor písní a tanců Dyleň, který má svůj název podle báje-
mi opředené hory v Českém lese, letos oslaví 60 let činnosti. 
Zaměřuje se folklor z Karlových Varů a jejich širšího okolí, tedy 
nejzápadnějšího cípu Čech, kraje, kde vedle sebe po staletí 
žili Češi a Němci. Dnes sdružuje 113 členů, počínaje maličký-
mi Holoubátky, přes trochu větší Blešky, dětský folklorní sou-
bor Dyleň, dvě lidové muziky a dospělý soubor. Letos se již 
po dvaadvacáté bude konat Karlovarský folklorní festival, jehož 
hlavními organizátory jsou právě členové souboru.
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JADERNIČKY, Bystřice pod Hostýnem
Sbormistryně: Lenka Zajícová

Dívčí pěvecký sbor vznikl v roce 2008 při natáčení CD Na ryn-
ku v Bystřici, který natočila Cimbálová muzika Bukovinka. 
Spolupráce mladých cérek natočením CD neskončila, ale 
naopak se rozrostla o nové členky i nové projekty. Dnes zpí-
vají s radostí a pro radost písničky nejen z Valašska, ale i ze 
Záhoří a Hané.

ROVINA, Olomouc
Sbormistr: Honza Žůrek 

Hanácký mužský sbor Rovina se za více jak 10 let činnosti 
stal již pojmem, a to nejen na Hané. Chlapi se snaží přiblížit 
posluchačům krásu starých hanáckých lidových písní tak, jak 
možná zněly kdysi na hanáckých dědinách. Letos natočili pro 
své příznivce druhé CD, které bude představeno na podzim.
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RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem
Umělecký vedoucí: Jakub Stanovský

Valašský soubor písní a tanců Rusava udržuje v povědomí 
tradice, písně a tance z jihozápadního Valašska, přičemž nej-
větší důraz klade na odkaz obce Rusavy, jejíž jméno nese. 
Repertoár souboru tvoří choreograficky zpracované skupino-
vé i sólové valašské tance točivé, figurální, řemeslnické, pas-
tevecké i tance se zbojnickou tématikou. Hlavní částí soubo-
ru je taneční skupina, kterou tvoří asi 35 tanečníků. 

BUKOVINKA, Bystřice pod Hostýnem
Vedoucí: Kateřina Kovaříková
Primáška: Lenka Zajícová

Cimbálová muzika Bukovinka doprovázela řadu let dětský sou-
bor Malá Rusava. Když muzikanti odrostli dětským krpcům, 
navázali spolupráci s dospělou Rusavou a tato vzájemně pro-
spěšná spolupráce trvá dodnes. Muzika má na svém kontě již 
4 hudební nosiče. Posledním počinem je CD „Nad Hostýnem 
slunko svítí“, na kterém je zpracován písňový materiál hostýn-
ského Záhoří.
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VIZOVJÁNEK, Vizovice
Vedoucí souboru: Jitka Macková
Primáška muziky Ocún: Anička Macková

Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců zpracovává 
národopisný materiál z Vizovic a okolí. Má kolem stovky čle-
nů ve 3 dětských skupinách a dospělé složce. Vizovjánek 
vystupuje na festivalech doma i v zahraničí (Slovensko, Polsko, 
Maďarsko, Lotyšsko, Dánsko, Chorvatsko). Pořádá masopust, 
besedy, vánoční i velikonoční vystoupení a spolupořádá 
Valašský bál ve Vizovicích či Folklorní zámecké odpoledne. 
V roce 2015 v souboru zrekonstruovali městský kroj z Vizovic.

ZÁHORSKÁ MUZIKA, Olomouc
Primáška: Pavlína Kubešová

Záhorská muzika zpracovává repertoár oblasti Lipenského 
Záhoří již od roku 2002, kdy vznikla pod vedením Zuzany 
Blahunkové jako Šternberská muzička – a je téměř jedinou 
muzikou, která se tomuto regionu věnuje výhradně. Své záze-
mí má při ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, ale úzce spolupracu-
je se záhorskými obcemi (Veselíčko, Dřevohostice aj.), účast-
ní se obecních slavností, plesů, ale i folklorních festivalů 
převážně v ČR.
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HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru a choreografie: Josef Langer
Primáš: Jaromil Přidal

Soubor Haná v loňském listopadu vyprodal Moravské divadlo 
v Olomouci při oslavě 40. výročí založení. Reprízou pořadu, 
opět vyprodanou, se v květnu otevíral rekonstruovaný KD 
Nadační. A jen o pár dní později se Haná předvedla na folklor-
ním festivalu v Mělníku.

ML-HA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Robert Šolc
Choreografie: Jiří Čada
Primáš: Ondřej Nakládal

Nechte se prostřednictví souboru ML-HA vtáhnout do vtipných 
variací v pásmech Šefci, Richzumgarda, Zabijačka nebo 
Šmigrust, zažijte tajemno v Luckách a Ječmínkovi, strhující 
atmosféru odvodu na vojnu v Hôsarech, taneční veselí v pás-
mech Študent a Cestou k muzice nebo náročné prvky 
s Myjavskými dráteníky. To, že se tanečníci nebojí ani jiných 
aktivit, můžete posoudit ve Starcích na chmelu či dvou dílech 
pásma Pohádky, určené nejenom dětem.
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Zahraniční soubory

Compañía de Danza folklórica UAM  
Azcapotzalco, Mexiko
Vedoucí souboru: Roberto Morales
Soubor, který vznikl v roce 2009 působí při metropolitní uni-
verzitě. Zpracovává a zachovává folklorní tradice Mexika, při-
čemž čerpá materiál z různých oblastí země. Mexický folklor 
prošel složitým vývojem: mísily se tu původní předkolumbov-
ské projevy s tradicemi přinesenými španělskými dobyvateli. 
Setkáme se tedy s různorodými tanečními projevy od dávných 
obětních rituálů až po tance provázející dnešní honácké slav-
nosti. Podobně instrumentální složka je mozaikou složenou 
z nástrojů původu předkolumbovského i evropského.

POLENO, Bratislava, Slovensko
Vedoucí souboru: Viera Eliašová
Soubor nedávno oslavil 30. výročí existence. Je výjimečný tím, 
že do tanečních bloků vnáší i mluvené slovo, choreografie 
ozvláštňuje vtipem a humornou nadsázkou, že tradice převy-
pravuje novodobým a netradičním způsobem. Tím původní 
folklor takříkajíc aktualizuje. Vedle žertovných programů, 
za které soubor získal mnohá ocenění doma i v zahraničí má 
v repertoáru i tradičně koncipované tance a pěvecké bloky 
z různých regionů Slovenska.
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FOLKLORNO DRUŠTVO LANCOVA VAS,  
Slovinsko
Vedoucí souboru: Barbara Sitar

Soubor ze Slovinské Lancovy Vsi nedaleko města Ptuj pojí s vel-
kobystřickými Hanáky dlouholeté přátelství, ale na festival 
Lidový rok zavítá po dlouhých 15 letech. Soubor prezentuje 
výhradně hudbu, písně a tance své obce a nejbližšího okolí.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem 
byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Dnes 
je kapelou, která překračuje hranice hudebních žánrů a spo-
lupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je čas-
tým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční lidové, 
alternativní, ale i vážné hudby.

Hosté
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akce do konce roku 2017:

24. 9. / BYSTŘICKĚ SELSKÉ TRHY / Květiny, sazenice, jablka, hrušky, 
švestky i další plody zahrad, lahodný burčák – to jsou hlavní lákadla pod-
zimního 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.

11. 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.

30. 11. a 1. 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 / 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.

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

17. 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. 

17. 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 kostel-
ní 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 sil-
vestrovsky 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 2017 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:

 

Partneři:
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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 2017
Velká Bystřice, 1. – 3. září 2017

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
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HANFOS
 Hanácký folklorní spolek

Čtvrtek 28. 9. 2017
Čechy pod kosířem
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s podzimní nabídkou 
a zahrádkářskou výstavou

www.hana-slask.eu

24. 9. 2017, Velká Bystřice 

bystřické selské trhy
©

 Studio Palec, www.palec.net


