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Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partneři festivalu:
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LIDOVÝ ROK
XXIII. ročník

mezinárodního folklorního festivalu

VELKÁ BYSTŘICE
7. – 8. září 2013

v rámci projektu
„Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“
a cyklu akcí „Hanácký rok v Bystřici“ 

pořádají

město Velká Bystřice
Folklorní sdružení ČR

Folklorní soubor Haná Velká Bystřice

záštitu převzali
Martin Tesařík

senátor
Jiří Rozbořil

hejtman Olomouckého kraje 
Martin Novotný

primátor města Olomouc

za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

a Ministerstva kultury ČR

Projekt „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ 
je realizován z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007–2013 spolufinancovaného 

z Evropského fondu regionálního rozvoje
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Vážení návštěvníci,

dovolte abych Vás opět přivítal ve Velké Bystřici na Lido-
vém roku, našem folklorním festivalu, který se letos koná 
již potřiadvacáté. Jedná se o nejvýznamnější kulturní akci 
nejen v našem městečku, ale Lidový rok současně patří 
k největším a nejvýznamnějším folklorním akcím
v rámci celého olomouckého regionu.
Jako každoročně je pro všechny návštěvníky připraven 
bohatý program, včetně vystoupení našich
i zahraničních folklorních souborů, hostů, lidového jar-
marku i farmářských trhů, ohňostroje a dalších, přede-
vším dětských atrakcí. Určitě všem doporučuji návštěvu 
našeho malého muzea v Kulturním a informačním centru
v západním křídle zámku, kde se v rámci mezinárodního 
projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ podařilo 
instalovat rozsahem sice malou, ale krásnou expozici ha-
náckých a slezských krojů. Po celou dobu festivalu bude 
také otevřena galeriezet, kde můžete shlédnout výstavu 
děl Bronislavy a Miroslava Šnajdrových.
Věřím, že všem návštěvníkům a hostům se u nás bude lí-
bit, a že se k nám budou rádi vracet, a to nejen na Lidový 
rok. No a všem souborům a účinkujícím popřeji, aby se 
jim jejich vystoupení povedla a nám všem společně pak 
po oba festivalové dny krásné sluníčkové počasí.

Ing. Marek Pazdera
starosta města

www.velkabystrice.cz

nakladal
Lístek s poznámkou
zarovnat do bloku

nakladal
Lístek s poznámkou
vložit čárku: dovolte, abych...

nakladal
Lístek s poznámkou
zarovnat do bloku
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lektoři festivalu
Anna Maderičová

PhDr. Jaroslav Vrchovský
Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

Výstavy
Kulturní a informační centrum

KROJE SEVERNÍ HANÉ
A OPOLSKÉHO SLEZSKA

Nová expozici krojů a krojových součástí instalovaná
v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“. 

Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a depozitářů 
Vlastivědného muzea Olomouc.

* * *

JAN BUCHTA – SOCHY
západní křídlo zámku – „galeriezet“

výstava potrvá do 20. 9. 2012

* * *

západní křídlo zámku – „galeriezet“

MIROSLAV ŠNAJDR ML. – KRESBY
BRONISLAVA ŠNAJDROVÁ – OBRAZY

výstava potrvá do 20. 9. 2013

* * *

Cukrárna „Galerie“

FOTOGRAFIE
výstava potrvá do 30. 9. 2013

SETKÁNÍ
zemědělců, zástupců obcí a MAS Olomouckého kraje

s partnery Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje
Neděle 8.9.2013 od 14.00 hod. do 18.00 hod. 

nakladal
Lístek s poznámkou
celý text JAN BUCHTA...potrvá do 20. 9. 2012 vymazat (je to z loňska)

nakladal
Lístek s poznámkou
místo textu "FOTOGRAFIE" vložit:JINDŘIŠKA PADALÍKOVÁSTŘÍPKY Z PODLUŽÍvýstava fotografií s folklorní tématikou

nakladal
Lístek s poznámkou
vložit mezery za tečky v datu: 8. 9. 2013
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LIDOVÝ ROK
Velká Bystřice 2013

Program 
XXIII. ročníku mezinárodního folklorního festivalu
sobota 7. září 2013
Kulturní dům Nadační
10:00 – Kurz hanáckých tanců

Amfiteátr

14:00 – Dětské folklorní soubory
Muzika Krušpánek Přivítání na Hané
Čekanka A bela svajba veleká
Kamilky Hrajeme a zpíváme
Štěpnička Škola
Ovečky Mám věneček, mám; Ševcovské
Grunik Koledy
Světlovánek Lúbim ťa, šohajko
Krušpánek Hošátka
Štěpnička Píšťalka
Grunik Jabko sem, kryka tam, te je Hanka, 
 temu Jan
Světlovánek Jano z hory jede
Ovečky Litery
Štěpnička Řemesla
Grunik Vtočku, vtočku, jak zpivoš?
Štěpnička Tance z Kopanic

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

Informační centrum
17:30 – Seminář vedoucích DFS s lektory

Amfiteátr
18:00 – koncert: LÉTAJÍCÍ RABÍN
19:30 – „V dobrym zme se zešli“ – ve večerním festi-
valovém setkání s domácími a zahraničními folklorními 
soubory, se představí ZPiT Opole (Polsko), Kintari (Praha 
/ Indonésie), Javořina, Světlovánek, Mladá Haná a Haná 

závěrečný ohňostroj

Farmářské trhy 
v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“

po celou dobu

nakladal
Lístek s poznámkou
Ševčovské

nakladal
Lístek s poznámkou
Hósátka

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit čárku: ...soubory se představí...
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Neděle 8. září 2013
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
9:00 – nedělní mše svatá

Zámecké náměstí
10:00 – Sváteční poledne s lidovou muzikou
 hrají a zpívají: a CM Záletníci

amfiteátr
14:00 – vyhlášení výsledků soutěže 
 „O nejkrásnější okno
 a nejlépe udržovaný veřejný prostor“
14:10 – „Debe decke tak belo“ – festivalový galaprogram 
 domácích i zahraničních folklorních souborů
Suszanie Ze stodoly do mlýna
Haná Baba zlá
Javořina Svatojánská noc
Spinek Svatební veselí
Šmykňa A veru Roszutec
Suszanie Rekruti ze Suché
Mladá Haná Študent
Podjavořičan Hrábě a košťata
Světlovánek Zbojníci, zlodzeje
Kintari Tance ze Sumatry a Bali
Spinek Na louce
Suszanie Od Orlove do Bohumina
Šmykňa Ide šuhaj poľom
Podjavořičan Kotek
Spinek Znorovské sedlcké
Javořina Pastevecké; Ondráš
Šmykňa Na valaľe
Podjavořičan Babkovské a dědkovské
Kintari Tance z Jávy

Informační centrum
17:30 – seminář vedoucích FS dospělých

* * *

Dramaturgie festivalu a scénář: Ing. Josef Langer

V případě nepříznivého počasí se vystoupení konají  
v kulturním domě

* * *
PO OBA DNY JE NA PROGRAM FESTIVALU VSTUP VOLNÝ

Jarmark
lidových řemeslníků a výrobců

festivalu LIDOVÝ ROK

nakladal
Lístek s poznámkou
Opravit na: Sváteční poledne s lidovými a cimbálovými muzikami zúčastněných souborů

nakladal
Lístek s poznámkou
opravit na: Od Orlové do Bohumína

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit titul Ing.
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Dětské folklorní soubory

MALÝ GRUNIK, Ostravice
Vedoucí souboru: Zuzana Švébišová

Soubor Grunik má 32 let a vznikl jako zájmový krou-
žek při ostravické Základní škole. Jeho zakladatelka 
Věra Šejvlová sbírala v polovině minulého století spolu 
s Františkem Bonušem a Ivem Stolaříkem písně a tance 
z oblasti horského Lašska. z těchto zápisů také soubor 
čerpá svůj repertoár. Malý Grunik má 23 členů, vystupuje 
při různých příležitostech v obci a okolí, na festivalech 
a přehlídkách v rámci regionu i republiky.

 
OVEČKY, Valašské Meziříčí
Vedoucí souboru: Irena Smolková
Vedoucí muziky: Ctirad Bryol
Primáš muziky: Lukáš Krupa

Dětský folklorní soubor Ovečky byl založen v roce 1999 
jako dětská složka dospělého souboru Bača. Děti v něm 
pracují ve dvou věkových skupinách a ve svých pásmech 
zpracovávají oblast meziříčska a rožnovska. Pásma 
obsahují dětské hry, tanečky, říkadla a nepostradatelné 
škádlivky. Soubor se prezentuje nejen na soutěžních pře-
hlídkách, ale také na různých mezinárodních festivalech 
v ČR i v zahraničí. Doprovází cimbálová muzika Bača.

nakladal
Lístek s poznámkou
velké Z
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SVETLOVÁNEK, Bojkovice
Vedoucí souboru: Jitka Maštalířová
Vedoucí muziky: Jan Vaňhara
Primáš: Tereza Koběrská

Soubor byl založen v roce 1976 v Bojkovicích, v obci na 
úpatí Bílých Karpat. Jeho název pochází od dominanty 
města, zámku Nového Světlova. Od roku 2003 funguje 
soubor jako samostatné sdružení, které má kolem 100 
členů. v jeho repertoáru jsou hry, písně a tance z morav-
ských Kopanic, Uherskobrodska a Luhačovického Zálesí. 
Největší akcí, kterou se soubor ve svém regionu prezen-
tuje, je mezinárodní folklorní festival Světlovský bál.

 

ŠTĚPNIČKA, Veselí nad Moravou
Vedoucí souboru: Albert Hauptmann
Vedoucí muziky: Petra Pavková
Primáš muziky: Karel Soviš

Soubor Štěpnička v letošním roce oslaví 30.výročí své-
ho založení. Pracuje pod záštitou Domu dětí a mládeže 
Veselí nad Moravou a navštěvuje jej 62 dětí ve věku 6 
až 12 let. Všechna pásma, i když scénicky zpracována, 
vycházejí ze života na Jižní Moravě, z lidových tradic, 
zpěvů, tanců a jsou postavena na taneční tradici regionu 
Slovácka a skvělých pěveckých výkonech dětí.

nakladal
Lístek s poznámkou
velké V

nakladal
Lístek s poznámkou
vložit mezeru: 30. výročí

nakladal
Lístek s poznámkou
chybí háček: SVĚTLOVÁNEK
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KAMILKY, Olomouc
Vedoucí muziky: Kamil Valenta
Primáš muziky: Kristián Heřman

Muzička, která působí při ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci 
nakousla v září 2013 svůj třetí rok působení. Její členo-
vé společně objevují pestrost lidových písní a učí se je-
jich přirozené interpretaci. Vystupuje na akcích školních, 
zvykoslovných, ale i reprezentativních na radnici města 
Olomouce.

 

ČEKANKA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Lenka Navrátilová, Hana Londová
Vedoucí muziky: Lenka Černínová 

Bystřická folklorní přípravka pracuje od roku 2004 a je 
součástí souboru Haná. Děti ve věku 5 až 8 let se tu učí 
písničky, říkadla a tanečky z Hané, se kterými pak vystu-
pují na Lidovém roku, o Vánocích, na masopustu a na 
Slavnosti kroje. Vystoupení doprovází většinou muzika 
Krušpánek.

nakladal
Lístek s poznámkou
vložit čárku: ...v Olomouci,...
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KRUŠPÁNEK, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Eva Kadalová a Mgr. Lenka Langerová
Vedoucí muziky: Mgr. Lenka Černínová

Soubor vznikl v roce 1986 pro děti členů souboru Haná. 
Od té doby souborem prošla spousta dětí. v roce 2007 
a 2009 se probojoval do celostátního kola dětské sou-
těžní přehlídky. Vystupoval na Dětské Strážnici a dalších 
významných festivalech u nás. Hanácký folklor reprezen-
toval např, i v Polsku a Maďarsku.

 

MUZIKA KRUŠPÁNEK, Velká Bystřice
Vedoucí muziky: Mgr. Lenka Černínová

Muzika Krušpánek vznikla v roce 2008. Základem byla 
děvčata – tanečnice ze souboru Krušpánek. Muzika cvičí 
a hraje v rámci bystřické pobočky ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. 
Doprovází tanečníky souborů Krušpánek a Čekanka, ale 
je možno ji slyšet i při samostatných vystoupeních.

nakladal
Lístek s poznámkou
vymazat Mgr.

nakladal
Lístek s poznámkou
vymazat Mgr.

nakladal
Lístek s poznámkou
Velké V

nakladal
Lístek s poznámkou
čárku nahradit tečkou: např.

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit Mgr.

nakladal
Lístek s poznámkou
zarovnat vlevo
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Folklorní soubory dospělých

JAVOŘINA, Rožnov pod Radhoštěm
Vedoucí souboru: Helena Halamíčková
Vedoucí a primáška muziky: Drahomíra Klimková

Rožnovský soubor Javořina byl založen v roce 1961. 
Za dlouhou éru svého působení reprezentovali „Javoři-
ňáci“ své rodné Valašsko v celé řadě evropských zemí. 
Největšími úspěchy byla prvního místa na prestižním me-
zinárodním festivalu ve francouzském Dijonu z let 1969 
a 1988. Soubor prezentuje tance a písně vycházející 
převážně z lidové kultury Valašska. Účastní se festivalů 
nejen v Rožnově p. R., Liptále, Mikulově, Opavě nebo 
Bělohradě, ale také u našich slovenských sousedů.

 
PODJAVOŘIČAN, Telč
Vedoucí souboru a muziky: Jindřiška Šťastná
Umělecká vedoucí: Jana Návratová

Soubor Podjavořičan byl založen v dubnu 1989. Sdru-
žuje na 45 členů se zájmem o folklor a zvyky z oblasti 
Horácka, především z Telče a okolí. Místní lidové tradice 
oživuje pořádáním pravidelných akcí – Horáckého bálu, 
masopustu, jarmarku, vítání jara, živého Betlému apod. 
Podjavořičan se zúčastnil již mnoha festivalů v Česku 
i v zahraničí. z festivalu v turecké Burse si přivezl cenu za 
nejlepší choreografii.

 

nakladal
Lístek s poznámkou
velké Z
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SPINEK, Vnorovy
Vedoucí souboru: Jana Smutná
Vedoucí muziky: 

Soubor Spinek vznikl v roce 1987 a sdružuje asi 80 
členů – tanečníků, muzikantů, zpěváků mužského a žen-
ského sboru. Divákům nabízí točivé párové tance, ukázky 
zvyků, pracovních činností i humorné scénky ze slovácké 
vesnice. Při tvorbě vychází z lidových zvyků strážnického 
Dolňácka. Svými krásnými písněmi, tanci a kroji oboha-
cuje soubor folklorní přehlídky doma i v zahraničí. Soubor 
vystupuje v původních vnorovských krojích..

SUSZANIE, Horní Suchá
Vedoucí souboru: Barbara Mračnová
Vedoucí muziky: Richard Mračna

V tomto roce 60letý soubor je reprezentem obce Horní 
Suchá. Zpracovává hlavně folklor Těšínského a Lašské-
ho Slezska, má v repertoáru rovněž polské regionální 
a národní tance a tance z Východního Slovenska. Jeho 
umění mohli obdivovat na festivalech u nás i v mnoha 
evropských zemích. Tím, že soubor reprezentuje též 
polskou národnostní menšinu na území ČR, účastní se 
mnoha festivalů národnostních menšin a zejména světo-
vého festivalu krajanských folklorních souborů v polském 
Rzeszově.

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit text: Vedoucí muziky:

nakladal
Lístek s poznámkou
opravit: reprezentantem

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit 1 tečku
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ŠMYKŇA, Ostrava
Vedoucí souboru a muziky: Jiří Machač
Primáš: Adam Machač

Soubor byl založen na přelomu let 89/90. Ve stejném 
roce vznikla také muzika. Členy souboru jsou zejména 
studenti ostravských středních i vysokých škol, ale také 
pracující. Šmykňa je amatérským souborem, i když řada 
bývalých členů působila nebo působí v profesionálních 
tělesech. Soubor od svého založení zpracovává výhrad-
ně slovenské lidové písně a tance řady regiónů celého 
Slovenska.

 

cimálová muzika ZÁLETNÍCI, Velká Bystřice
Primáš: Ondřej Nakládal

Cimbálová muzika z Velké Bystřice hraje a zpívá při-
bližně rok a půl pod názvem Záletníci, jehož podtitulem je 
slogan „...zaleťte si za písničkou“. Můžete je vidět a sly-
šet při různých folklórních či veřejných akcích, které po-
řádá město i další subjekty. Repertoár zahrnuje písně od 
Moravy až po východní Slovensko, při vystoupeních však 
nesmí chybět muzika a písně z Hané.

nakladal
Lístek s poznámkou
krátké o - regionů

nakladal
Lístek s poznámkou
Cimbálová

nakladal
Lístek s poznámkou
krátké o - folklorních
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MLADÁ HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Robert Šolc
Choreografie: Jiří Čada
Primáška Záhorské muziky: Pavlína Kubešová

Domácí soubor Mladá Haná zpracovává jak hanácký 
region, tak i oblast Lipenského Záhoří. Letošním největ-
ším úspěchem byla možnost prezentovat tyto dva regi-
ony na 68. ročníku MFF Strážnice v programu „Veselé 
chvíle v životě lidu českého“.

 
HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer
Choreografie: Jiří Čada
Primáš muziky Kanafaska: 

Soubor Haná pracuje od roku 1976 a po celou dobu 
činnosti se snaží ukázat divákům, že hanácké písně 
a tance jsou zajímavé i pro dnešní generaci. Jeho čle-
nové se aktivně zapojují do mnoha akcí Hanáckého roku 
ve Velké Bystřici. Kromě akcí ve Velké Bystřici letos vy-
stupoval také na mezinárodním folklorním festivalu ve 
Strážnici v pořadu „Veselé chvíle v životě lidu českého“.

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit Ing.

nakladal
Lístek s poznámkou
doplnit: Marie Šťouračová



16

KINTARI, Praha / Indonésie
Vedoucí souboru: Jana Wolfová

Kintari foundation, o. s. působí v České republice od 
roku 2003. Prezentuje indonéskou kulturu formou taneč-
ních vystoupení, výstav, přednášek a workshopů, čímž 
získává finance potřebné k realizaci rozvojových projektů 
v Indonésii. Pomáhá např. ke vzdělání chudých dětí na 
ostrově Lombok, kde také zřídilo vlastní školku, zrekon-
struovalo školu a zajišťuje výuku anglického jazyka. v ta-
neční skupině Kintari v současnosti působí 16 tanečnic 
původem z Indonésie i Česka, které prezentují tradiční 
tance z různých ostrovů Indonésie.

 
Zespół Pieśni i Tańca OPOLE, Polsko
Vedoucí souboru, choreografie: Maria Zajączkowska

Soubor písní a tanců existuje v krajském městě Opole 
již od roku 1952. Udržuje a rozvíjí bohatou tradici polské-
ho folkloru a vzdělává v lásce k tradicím novou generaci 
dětí i dospívajících. v souboru tančí a zpívá na 100 členů. 
Za 60 let činnosti soubor získal řadu prestižních oceně-
ní na festivalech doma i v zahraničí. Do Bystřice přijíždí 
opět po roce a tanečníci se kromě vystoupení zúčastní 
i kurzu hanáckých tanců.

nakladal
Lístek s poznámkou
velké V

nakladal
Lístek s poznámkou
Celý text nahradit následujícím:Zespół Pieśni i Tańca NYSA, PolskoVedoucí souboru: Robert WoźniakVedoucí muziky: Stanisław WodnickiSoubor písní a tanců Nysa byl založen v roce 1970. Soubor vystupuje v Polsku I v zahraničí (Španělsko, Turecko, Německo, Slovensko, Ukrajina…). K největším úspěchům patří ocenění z mezinárodních folklorních festivalů v Šumperku a Brně. Do Bystřice přijíždí opět po roce a tanečníci se kromě vystoupení zúčastní i kurzu hanáckých tanců.

nakladal
Lístek s poznámkou
fotografii nahradit - viz zaslaný soubor DSC_3412.jpg



17

Host festivalu
amfiteátr, sobota 7. září 2013 v 18:00 hodin

LÉTAJÍCÍ RABÍN
Klezmer ensemble

Starodávné a okouzlující melodie židovské svatby, 
jakož i jedinečné písně v jazyce jidiš

Létající rabín je pětičlenný soubor hrající tradiční in-
strumentální hudbu východoevropských Židů, která nej-
větší rozkvět prožívala ve druhé polovině 19. století. Ka-
pela se snaží o autentickou interpretaci se starosvětským 
šarmem a současnou energií. v repertoáru se nachází 
i několik zpívaných kousků v jidiš, češtině a ruštině).

Létající rabín (založen v roce 2001) absolvoval stovky 
koncertů po celé České republice i v Evropě (Švédsko, 
Polsko, Slovensko) a v březnu 2010 koncertoval také 
v USA (New York, Washington DC).

Létající rabín je laureátem Mezinárodního folklorního 
festivalu Strážnice 2011, držitelem Ceny Olomouckého 
kraje 2011, Ceny města Prostějova 2008 a vítězem festi-
valu Zahrada 2006.

Návštěvníkům Lidového roku nabízejí po celou dobu 
festivalu tradiční pokrmy hanácké kuchyně bystřická 

restaurační zařízení:

penzion Zámeček – restaurace VARNA
restaurace ZEDNÍKOVI

nakladal
Lístek s poznámkou
velké V

nakladal
Lístek s poznámkou
zrušit závorku )
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KURZ HANÁCKÝCH TANCŮ
Pořádá Národopisný soubor Haná Velká Bystřice v rámci 
projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“.

Lektorka: Eva Sehnalová

Cófavá, Kalamajka, Tetka, Trojke, Červené šáteček, Če-
lecká, Pleskavá, Hovado... To jsou názvy jen několika

z velké řady tanců z hanácké klenotnice, které se nám 
zachovaly po našich předcích. S jejich základy chtějí bys-
třičtí folkloristé v rámci projektu seznámit i polské partne-
ry. Další zájemci jsou srdečně vítáni!

Kulturní dům Nadační Velké Bystřice, 
sobota 7. 9. 2013 od 10:00 hod.

Projekt, jehož partnery jsou město Velká Bystřice a Mu-
zeum Wsi Opolskiej se pomalu chýlí ke konci. Přinesl 
stovkám diváků a návštěvníků akcí na obou stranách 
hranice krásné chvíle při poznávání folklorního odkazu 
našich předků a účinkujícím nezapomenutelná neformál-
ní setkání s lidmi stejných zájmů.

Zbývající akce:

14. 9. 2013 / Opole / VÝSTAVA LIDOVÝCH KROJŮ
Otevření expozice krojů v Muzeu opolské vesnice s ukáz-
kou hanáckých krojů 

19. 10. 2013 / Velká Bystřice / PUTOVNÍ VÝSTAVA
Výstava fotografií vybraných jako nejlepší ze soutěže 
vyhlášené na začátku projektu pro účastníky z Polska 
i České republika

6. 12. 2013 / Opole / PUTOVNÍ VÝSTAVA
Výstava fotografií z akcí uzavře společný česko-polský 
projekt

nakladal
Lístek s poznámkou
opravit: Zehnalová

nakladal
Lístek s poznámkou
zarovnat do bloku, zrušit odsazení

nakladal
Lístek s poznámkou
opravit: Velká Bystřice

nakladal
Lístek s poznámkou
vložit čárku: ...Opolskiej, se pomalu...

nakladal
Lístek s poznámkou
opravit: republiky
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Hanácký rok v Bystřici
akce do konce roku 2013:

9. 11. / 15–18:30 h. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / 
Zámecké náměstí / Martin přijede na bílém koni, náměstí pro-
voní dobroty a otevřeme letošní první mladá vína. Odpoledne 
uzavřeme po setmění za svitu ohňů.

21. 11. / 16–18 h. / VÁNOČNÍ JARMARK / Masarykova ZŠ / Advent 
znamená dobu příprav a těšení na Vánoce. v naší škole se pří-
jemně naladíte voňavým punčem, sladkým cukrovím, potěšíte 
dětským zpěvem a tancem, nakoupíte drobné dárky a dekora-
ce a inspirujete se výrobky našich žáků.

5. 12. / 17–19 h. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU / Zámecké náměstí / Bystřičtí mikuláši, andílci, 
čerti a všechny ostatní hodné děti přijďte na Zámecké náměstí. 
Se svou družinou k nám přijede svatý Mikuláš, nadělí dárečky, 
převezme vaše vánoční přání z Ježíškovy pošty a na závěr roz-
svítí vánoční strom.

8. 12. / 18–19 h. / ADVENTNÍ KONCERT / ŘK kostel /
Chvíle zklidnění v předvánočním shonu s lidovou písní a muzi-
kou v podání hanáckého mužského sboru Rovina a hostů.

12. 12. / 17–19 h. / OBCHŮZKA LUCEK / městečko /
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Bíle zahalené posta-
vy Lucek se zamoučenými obličeji přijdou strčit svůj dlouhý 
nos do vaší kuchyně a přesvědčit se jestli už hospodyňky mají 
před vánoci uklizeno. Obchůzku zakončí rejem na náměstí

19. 12. / 17–19 h. / ZPÍVÁNÍ u VÁNOČNÍHO STROMU / 
Zámecké náměstí / Vánoční svátky v Bystřici začínají soused-
ským setkáním u stromečku na náměstí. Společně si zazpí-
váme koledy, bude nás hřát ohnivá vatra a zevnitř punč, grog 
nebo horký čaj.

24. 12. / 21.15–21.45 h. / ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ  
Z VĚŽE KOSTELA / ŘK kostel / Ještě než se rozezní kostel-
ní zvony před půlnoční, bude nás z kostelní věže k jesličkám 
svolávat hlas trubek. Rozbalte dárky a přijďte ke kostelu. Nebo 
si alespoň otevřete okno – snad jejich hlas doletí až k vám!

24. 12. / 22–23 h. / PŮLNOČNÍ MŠE SV. / Římskokatolický 
kostel a Husův sbor / 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 do 
dalšího roku 

26. 12. / 18–20 h. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ / Kulturní 
dům Zámecké náměstí / Hanácký rok v Bystřici začal Maso-
pustem a končí Vánocemi. Bystřičtí Hanáci Vás písničkami, 
tanci i muzikou na svátek sv. Štěpána vánočně naladí, ale 
také už silvestrovsky rozveselí.

nakladal
Lístek s poznámkou
velké V

nakladal
Lístek s poznámkou
vložit čárku: ...přesvědčit se, jestli...

nakladal
Lístek s poznámkou
opravit na: vánocemi

nakladal
Lístek s poznámkou
doplnit tečku: ...náměstí.
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Sezóna: 1. 5. – 31. 10.
Út – Pá 9.30 – 18.00 hod.
So, Ne 11.00 – 19.00 hod.

Mimo sezónu: 1. 11. – 30. 4.
Út – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So, Ne 13.00 – 17.00 hod.

Vzpomínka

MVDr. Alois BĚHAL
tanečník a choreograf,
narozen 6. 2. 1903, Přerov, zemřel 12. 7. 1989, tamtéž

V letošním roce jsme si připomněli nedožité 100. vý-
ročí narození této významné a nezapomenutelné osob-
nosti hanáckého folklorismu. S bystřickým souborem za-
čal spolupracovat jako choreograf hned při jeho vzniku 
v roce 1976. Působil ale i v mnoha dalších souborech: 
v Troubkách nad Bečvou, Doloplazích, Chropyni, Vyško-
vě. Jeho pásma a taneční úpravy se staly součástí kme-
nového repertoáru mnoha hanáckých kolektivů. Podílel 
se na realizaci slavností v Náměšti na Hané a Troubkách 
nad Bečvou, kde vystupoval též jako tanečník. Byl čle-
nem Hanáckého poradního sboru v Kroměříži, Okresního 
poradního sboru SLPT v Přerově a Krajského poradního 
sboru SLPT v Ostravě. v letech 1981 – 83 vyučoval ha-
nácké tance na Lidové konzervatoři v Přerově. Za celoži-
votní práci obdržel titul zasloužilý pracovník kultury.

* * *

- informace o kulturních akcích a turistických zajímavostech regionu
- tipy pro volný čas, programy divadel, kin
- zdarma k dispozici cyklomapy, cykloprůvodce Moravou a Slez-

skem, turistické mapy
- prodej Velkobystřických novin, měsíčníku Kdy-kde-co, turistických 

známek, upomínkových předmětů (pohlednice, samolepky, kera-
mika...)

- možnost návštěvy expozice hanáckých krojů a galeriezet
- WIFI zdarma

nakladal
Lístek s poznámkou
odsadit o 1 řádek

nakladal
Lístek s poznámkou
přidat: Přerově,

nakladal
Lístek s poznámkou
velké V
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LIDOVÝ ROK 2013 sponzorují:
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LIDOVÝ ROK 2010 sponzorují:
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LIDOVÝ ROK 2010 sponzorují:
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LIDOVÝ ROK 2013 sponzorují: 

Partneři FoS ČR:

Více zákazníků
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Adresa pořadatele:
Město Velká Bystřice

Odbor kultury a informací
Petr Nakládal

Zámecké náměstí, 783 53 Velká Bystřice
Tel.: 585 351 680, 728 175 621

e-mail: kultura@muvb.cz

* * *

LIDOVÝ ROK 2013
Velká Bystřice, 7. – 8. září 2013

programová brožura
Sestavil: Petr Nakládal

Grafický znak LR: Dr. Zora Chadrabová
Fotografie: archiv souborů a pořadatele
Grafika obálky: Palec, s.r.o., Olomouc

Tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun
Náklad: 1000 ks
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4. selský a farmářský trh 
ve Velké Bystřici

s účastí polských farmářů

Projekt je realizován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013 spolufinancovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje.www.hana-slask.eu Projekt je realizován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 

2007 – 2013 spolufinancovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje.www.hana-slask.eu
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