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Vážení návštěvníci,
folklorní festival Lidový rok se u nás ve Velké Bystři-

ci koná již pojedenadvacáté. Jedná se o nejvýznamněj-
ší kulturní akci nejen v našem městečku, ale  současně 
patří k největším a nejvýznamnějším folklorním akcím  
v rámci celého olomouckého regionu.

V minulém roce se jubilejní XX. ročník uskutečnil  
poprvé v nových prostorách amfiteátru a na přilehlém 
zrekonstruovaném Zámeckém náměstí. Díky dotačním 
prostředkům z Regionálního operačního programu Střed-
ní Morava se nám tak splnil dlouholetý sen o vyhovujících 
prostorách nejen pro tuto přehlídku. I letos  máme při-
pravenu novinku: tanečníkům bude sloužit nové pódium, 
které jsme zakoupili a které plánujeme využívat po celou 
letní sezónu na různé kulturní akce. Prostě chceme cen-
trum městečka i nadále „oživovat“.

Ale zpátky k Lidovému roku – jako každoročně je pro 
návštěvníky připraven bohatý program: vystoupení na-
šich i zahraničních souborů, doprovodné výstavy, lidový 
jarmark, ohňostroj a další, především dětské, atrakce. 
Věřím tedy, že se všem návštěvníkům u nás bude líbit  
a že se k nám budou rádi vracet. 

Na závěr popřeji souborům a účinkujícím, aby se jim 
jejich vystoupení povedla, a všem po oba dva dny pěkné 
počasí.
 Ing. Marek Pazdera
 starosta města

Město Velká Bystřice – www.velkabystrice.cz
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Výstavy

MÁ VLAST 2011
Putovní výstava fotografií prezentující úspěšné proměny 
krajů, měst a obcí České republiky.
Uspořádáno ve spolupráci s asociací Entente Florale  
CZ – Souznění, o.s.

Západní křídlo zámku – informační centrum

vernisáž výstavy proběhne 3. 9. v 11:30
výstava potrvá do 25. 9. 2011

* * *

JEŽÍŠOVA MODLITBA
Olomoucká výtvarnice Dagmar Havlíčková, známá  
především svou textilní tvorbou, připravila ke svým pade- 
sátinám výstavu děl vytvořených ojedinělou technikou  
a s nevšedním duchovním rozměrem.

Západní křídlo zámku – „galeriezet“

výstava potrvá do 19. 9. 2011

* * *

DĚTI UGANDY
Výstava fotografií občanského sdružení Bwindi

Cukrárna „Galerie“

VÝSTAVY BUDOU KE ZHLÉDNUTÍ PO CELOU DOBU 
FESTIVALU LIDOVÝ ROK

* * *

Jarmark
lidových řemeslníků a výrobců

v sobotu i v neděli jako součást festivalu LIDOVÝ ROK
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LIDOVÝ ROK Velká Bystřice 2011
Program XXI. ročníku folklorního festivalu
pátek 2. září 2011
Přáslavice, zahrada za OÚ
17:00 – Vystoupení souborů z Mexika a Uzbekistánu

Mrsklesy, kulturní dům
19:00 – Vystoupení souborů z Mexika a Uzbekistánu

sobota 3. září 2011
Amfiteátr

14:00 – Dětské folklorní soubory
Muzika Krušpánek Písničky z Hané
Čekanka Za školó
Malá Ondřejnica Majiček, Tance z Lašska
Danájek Konopice, Danaj a Verbuňk
Malá Ondřejnica Dymak, Jizda kole Obila
Májíček U mlýna, Gajdošské ze Zálesí
Krušpánek Tak só nebo nésó?
Rožínka a Groš Otvírání studánky
Malá Ondřejnica Strašák v zelu
Danájek Podšable, Kačenečky
Májíček Kozulenka – Holáň
Rožínka Uvaříme, upečeme
Groš Na louce u lesa

Dům pokojného stáří sv. Anny
17:00 – Vystoupení vybraných dětských FS

Informační centrum
17:30 – Seminář vedoucích DFS s lektory

Amfiteátr
18:00 – koncert

Tomáš KOČKO & ORCHESTR
19:30 – „V dobrym zme se zešli“ – ve večerním festi-
valovém setkání s domácími a zahraničními folklorními 
soubory, muzikami a hosty se představí:

Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí
Mladina, Plzeň
Melodies of Uzbekistan, Taškent – Uzbekistán 
Compañia Folklorica Orizaba, Mexiko

závěrečný ohňostroj
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Neděle 4. září 2011
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
10:00 –  nedělní mše svatá

Zámecké náměstí
11:00 –  Sváteční poledne s lidovou muzikou
 Hrají cimbálové muziky Fojt, Vsacánek, Strunky,  
 Drevár, Kanafaska a muzika souboru Mladina

Amfiteátr
14:00 – vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější  
 okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor“
14:10 – „Debe decke tak belo“ – festivalový  
 galaprogram
Strunky Písničky z Hané
Vsacan Holáň, Starodávný
Hlubina Na Hlubině v hospodě
 V jednym dumku
Kanafaska Na trávo aneb hrabě marš
Ondřejnica Velká noc
Slovácký soubor Kyjov Kohúti
 Ej, už nás vezú
Mladina Jihočeská kola
Haná Námlove ve mléně
Hlubina Na havířském bále
Slovácký soubor Kyjov Na lúkách
Mladá Haná Šmigrust
Ondřejnica Aji to je laska
Vsacan Když sem šel z Mladcovy
 Luženské točené
Kanafaska Obrázky z pekla
Hlubina Ostravské obrázky
Ondřejnica U muziky
Mladina Na chodské návsi
 Pod vršečkem
Slovácký soubor Kyjov Naša Kača

a zahraniční hosté festivalu:
Drevár, Krásno nad Kysucou – Slovensko
Compañia Folklorica Orizaba, Mexiko

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
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Dětské folklorní soubory 
DANÁJEK, Strážnice
Vedoucí souboru: Jana Hanáková
Vedoucí a primáš muziky: Vít Buček 

V roce 1967 vznikl ve strážnické LŠU taneční obor 
pro výuku lidového tance pro děti od 6 let. Strážničané 
mu začali říkat Danájek, protože děti z něj odcházely do 
strážnických souborů, hlavně do Danaje. V roce 2010 
se soubor osamostatnil a nyní pracuje jako občanské 
sdružení. Za dobu své existence získal Danájek spoustu 
ocenění, účinkoval na Dětské Strážnici a MFF Strážnice, 
zúčastnil se několika zahraničních zájezdů. Soubor do-
provází cimbálová muzika Krepina. 

GROŠ a ROŽÍNKA, Dolní Rožínka
Vedoucí souboru Groš a muziky: 
  PaedDr. Ivana Janoušková
Vedoucí souboru Rožínka: Mgr. Simona Špačková

Činnost těchto dětských souborů zastřešuje občan-
ské sdružení GROŠ. Soubor vznikl v roce 1982 a v sou-
časnosti má 27 dětí od 6 do 19 let. Zpracovávají folklor,  
taneční hry a lidové zvyky Horáckého regionu, zejména 
Bystřicka (Bystřice nad Pernštejnem). K úspěchům patří 
šestinásobná účast sólistů v celostátním finále soutěže 
Zpěváček ve Velkých Losinách.
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MÁJÍČEK, Brno
Vedoucí souboru: Milan Zelinka
Vedoucí a primáš muziky: Ondřej Marhold

Počátek dětského souboru Májíček se datuje do roku 
1981. Původně desetičlenná skupina se rozrostla v sou-
bor se třemi skupinami dětí od 4 do 16 let a vlastní cim-
bálovou muzikou. Věnuje se Valašsku a Luhačovskému 
Zálesí. Děti z Májíčku se představují pravidelně doma 
(MFF Brno, Strážnice, Strakonický dudáček, Oravská 
gajdovačka, Jundrovské jablíčko…) i za hranicemi. Pra-
videlně postupují do krajských i celostátních kol soutěží 
dětských folklorních souborů.

MALÁ ONDŘEJNICA, Stará Ves nad  
Ondřejnicí
Vedoucí souboru: Mgr. Pavla Hranická
Umělecká vedoucí: Mgr. Yvona Voráčová
Vedoucí a primáš muziky: Tomáš Bill

Na 80 dětí z Malé Ondřejnice se pravidelně schází na 
staroveském zámku a učí se tance a písně svého regionu 
– Lašska. Každoročně se zúčastňují přehlídek, místních 
slavností a festivalů po celé republice (Písní a tancem 
Luhačovice, Poodří Františka Lýska, Sochovy slavnosti, 
Liptálské slavnosti, Dětská Strážnice, MFF Frýdek-Místek, 
Tuchlovická pouť…). Doprovází je cimbálová muzika Fojt.
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ČEKANKA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Ing. Lenka Navrátilová, 
   Mgr. Hana Londová 
Vedoucí muziky: Mgr. Lenka Černínová 

Bystřická folklorní přípravka pracuje od r. 2004 a je 
součástí souboru Haná. Děti ve věku 5 až 8 let v Čekan-
ce pobývají většinou 2 až 3 roky, během kterých se učí 
hanácké písničky, říkadla a tanečky. Poté postupují do 
souboru Krušpánek. Vystoupení doprovází muzika Kruš-
pánek.

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

Již 25 let se v souboru Krušpánek scházejí děti od  
8 do 14 let nejen k nácviku hanáckých tanců a písniček, 
ale i k mnoha vystoupením s úspěšnými pásmy. K nej-
větším úspěchům patří dvojnásobný postup na celostátní 
přehlídku dětských folklorních souborů v Jihlavě. Letos 
obdržel čestné uznání. Soubor má poslední 4 roky také 
vlastní dětskou muziku.
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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.
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Folklorní soubory dospělých
HLUBINA, Ostrava
Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Primáši muziky: Janusz Zítko, Lukáš Velký

HLUBINA patří mezi nejstarší folklorní soubory v ČR. 
Působí v Ostravě od roku 1947 a jméno má podle šachty 
a kulturního domu, do r. 1990 zřizovatele. Se souborem 
je neodlučně spjato jméno zakladatelky, umělecké ve-
doucí a choreografky Zdeny Kyselé (1918-2004). Přiro-
zeným základem pro tvorbu je folklor Slezska a Lašska. 
Tradičně se zaměřuje i na havířské prostředí. Soubor se 
každoročně podílí na organizaci MFF Folklor bez hranic 
Ostrava.

Slovácký soubor KYJOV
Vedoucí souboru: Milan Pokorák
Vedoucí muziky: Pavel Růžička

Soubor působí v královském městě Kyjov, jednom  
z center národopisného dění jihovýchodní Moravy. Od 
roku 1942 je jeho posláním hledání a oživování starých 
zvyků, písní a tanců, ale také krojových součástí či hos-
podářského nářadí a udržování tradic. Soubor rovněž 
nově zpracovává taneční, pěvecké a hudební materiály 
svého regionu pro pódiová vystoupení. V pořadech se 
za doprovodu cimbálové muziky představují tanečníci  
a mužský i ženský sbor v severokyjovských krojích.
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MLADINA, Plzeň
Vedoucí souboru: Martin Šefl 
Vedoucí muziky: Jaroslava Smolová

Plzeňský lidový soubor Mladina vznikl v roce 1954 jako 
SPT Škoda Plzeň. Těžiště repertoáru tvoří region jihozá-
padních Čech a Plzeňska. Při jeho zpracování spolupra-
cuje s předními českými hudebními autory a choreografy. 
Mladina pravidelně vystupuje na domácích i zahraničních 
festivalech. Vloni přivezla ze soutěžního festivalu Akade-
mická Nitra Zvláštní cenu poroty za zpracování scénické-
ho tance „Husaři, husaři…“ a byla nominována na cenu 
FOSKAR. 

ONDŘEJNICA, Stará Ves nad Ondřejnicí
Umělecká vedoucí: Mgr. Yvona Voráčová
Organizační vedoucí: Mgr. Pavla Hranická
Vedoucí a primáš muziky: Tomáš Bill

Na chválu rodného Lašska, v pokoře k písním a tancům 
předků a úctě k lidovým hudcům, tanečníkům i zpěvákům 
vznikl v roce 1977 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí soubor 
Ondřejnica. U jeho zrodu stála paní učitelka Eliška Krej-
číčková.  Od svého založení se snaží nalézat a oživovat 
písně a tance svého regionu na jihozápadním okraji Os-
travy. Od roku 2004 je spolupořadatelem festivalu Poodří 
Františka Lýska. Doprovází cimbálová muzika Fojt.
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VSACAN, Vsetín
Vedoucí souboru: Oldřich Štroblík
Vedoucí a primáš muziky: Martin Filák

Skupina „Senioři II“ byla založena v roce 1993 při osla-
vách 50. výročí založení SVPT VSACAN, kdy vystou-
pila ve slavnostním galaprogramu. Schází se jedenkrát 
měsíčně k nácviku, pravidelně se zúčastňuje akcí kme-
nového souboru, absolvuje i samostatná vystoupení na 
folklorních festivalech a různých akcích po celé republice.  
V současné době má 18 členů s věkovým průměrem  
56 let. Doprovází CM Vsacánek.

cimbálová muzika STRUNKY, Olomouc
Vedoucí muziky: Kamil Valenta
Primáš: Ondřej Nakládal

Chlapecká muzika Strunky vznikla v roce 2004 a pra-
cuje pod záštitou ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Věnuje se 
převážně hanáckému folkloru, účastní se festivalů a pře-
hlídek nejen na území ČR. Dramaturgicky svou činnost 
odvíjí od dětských a mládežnických zvyklostí na Hané.  
V šestičlenném obsazení dokáže zahrát k tanci i zazpívat 
bohaté vícehlasy bez doprovodu nástrojů. V lednu 2011 
nahrála muzika profilové CD „Eště se podivám“, ve kte-
rém se ohlíží po uplynulých 5 letech práce.
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KANAFASKA, Velká Bystřice 
Vedoucí souboru a muziky: Ing. Vít Langer
Primáš: Martin Crhounek

Od svého vzniku v roce 2004 reprezentoval soubor Ka-
nafaska hanácký region na mnoha festivalech v ČR, ale  
i ve Slovinsku, Polsku a Rakousku. Zpracovává lidové 
tance a zvyky z Hané, ale v žertovných pásmech zabrou-
sí i do jiných regionů a tanečních stylů. Členové tančící  
v souboru mají věkový průměr 18 let. Souboru hraje cim-
bálová muzika Kanafaska, pásma připravují Lenka a Jo-
sef Langerovi.

MLADÁ HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Ing. Robert Šolc, 
                Jana Šolcová – Poláková
Choreografie: Jiří Čada, Ing. Robert Šolc
Vedoucí Záhorské muziky: Lubor Kadala

Soubor Mladá Haná je členem občanského sdružení 
Národopisný soubor Haná Velká Bystřice. Jako jeden  
z mála souborů u nás se věnuje zpracování folklorního 
materiálu regionu Lipenské Záhoří. Při vystoupeních ta-
nečníky doprovází Záhorská muzika.
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HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer
Choreografie: Jiří Čada
Primáš muziky Kanafaska: Martin Crhounek

Členové souboru pořádají různé akce v průběhu celé-
ho roku. Tyto jsou zařazeny do cyklu „Hanácký rok v Bys-
třici“. Soubor, který je spolupořadatelem festivalu Lidový 
rok, letos oslaví 35. výročí svého založení. Slavnostní 
koncert spojený s oslavou je pro všechny příznivce, sou-
časné i bývalé členy a přátele připraven na 15. října.

* * *
Zahraniční soubory

COMPAÑIA FOLKLORICA ORIZABA, Mexiko
Vedoucí souboru: José Alberto Ramírez Solorio

Mexická kultura je mozaikou vlivů z období před špa-
nělskou kolonizací i po ní. Soubor z města Orizaba u nás 
představuje kulturní historii mexického federativního stá-
tu Veracruz a jeho regionů – Střední části, Vysokohorské 
oblasti, Sotaventa a Huasteca Veracruzana pod názvem 
„Verakruz žije“.
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DREVÁR, Krásno nad Kysucou, Slovensko
Vedoucí souboru: Bc. Jozef Murín

Soubor Drevár vznikl v říjnu 1976 a vypracoval se na 
předního představitele uchovávání kulturních hodnot 
kysuckého regionu. Pravidelně vystupuje na folklorních 
festivalech a různých kulturních akcích. Se svým pro-
gramem procestoval téměř celou Evropu a představil se  
i v Jižní Africe, Mexiku a Turecku. Soubor má dnes okolo 
40 členů - zpěváků, muzikantů, tanečníků a neustále pra-
cuje na vylepšování choreografií, sběru a zapracovávání 
nových písní, tanců i prvků.

MELODIES of UZBEKISTAN, Taškent, 
Uzbekistán
Vedoucí souboru: Gulnora Khudayberganova

Skupina prezentuje tradiční uzbeckou instrumentální 
hudbu , jak se hrávala na svatbách, při lidových svátcích, 
slavnostech i jiných příležitostech. Hudebníci hrají na sta-
ré lidové nástroje jako qonun, nay, gijak, chang… Soubor 
se představil již ve více jak 30 zemích celého světa.

 



16

Host festivalu
Amfiteátr, sobota 3. září 2011 v 18:00 hodin

Tomáš KOČKO & ORCHESTR
world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou

Stále populárnější kapele se dostalo přízvisek jako 
beskydské Chieftains či moravské Jethro Tull. Písničkář 
Tomáš Kočko vstoupil do povědomí širší veřejnosti  
recitálem ze zhudebněné poezie básníka píšícího v dia-
lektu beskydských horalů – Ladislava Nezdařila. Tyto pís-
ně tvoří podstatnou část repertoáru. Druhou významnou 
částí je původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou 
tématikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi, le-
gendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár doplňují 
osobité úpravy tradičních písní Moravy. 

Zvuk kapely je akustický, poučený rockem, etnickou 
hudbou i jazzem. Tomáš KOČKO & ORCHESTR vy-
stupují na mnoha významných festivalech world music, 
festivalech folkových, folklorních, rockových i festivalech 
alternativní hudby v ČR i zahraničí (Viljandi Pärimusmuu-
usika festival, Nowa tradycja, Colours of Ostrava, United 
Islands of Prague, Le village européen des nouvelles mu-
siques traditionnelles, Ethnosfera, atd.).
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Hanácký rok v Bystřici
akce do konce roku 2011:

12. 11. / 14–22 HOD. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / 
Zámecké náměstí / 
Martin přijede na bílém koni, zazáří ohně, zavoní pečená husa  
a nejen Svatomartinské víno poteče proudem…

24. 11. / 16–18 HOD. / VÁNOČNÍ JARMARK / Masarykova ZŠ/
A je to zase tady: advent a Vánoce za dveřmi. V naší škole se 
příjemně naladíte na jarmarku a vánočních dílnách krásnými vý-
robky, voňavým pitím, cukrovím a hudbou!

5. 12. / 17–19 HOD. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU / Zámecké náměstí / 
Přijde sv. Mikuláš s anděly, chybět nebudou ani čerti! Děti, přijďte 
rozsvítíme spolu vánoční strom, čeká vás Mikulášská nadílka  
a Ježíškova pošta. Chybět nebude ani vánoční punč, horký čaj 
a pro rodiče něco do něj.

11. 12. / 18–19 HOD. / ADVENTNÍ KONCERT / ŘK kostel /
Chvíle zklidnění v předvánočním shonu s lidovou písní a muzi-
kou v podání hanáckého mužského sboru Rovina a hostů.

20. 12. / 17–19 HOD. / ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU /
Zámecké náměstí / 
Sametové vánoční koledy, punč, grog a chléb se škvarky, stovky 
prskavek a… krásný ohňostroj. Vánoce jsou za dveřmi!

24. 12. / 20.30–21.30 HOD. / ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ  
Z VĚŽE KOSTELA / věž ŘK kostela /
Tichá noc přikryje střechy městečka, snad na nich zašustí i sníh, 
klid, mír a lidské teplo prohřejí zkřehlá srdce… A do té krásy se 
z věže kostela rozhostí sametový hlas trubek! Jste zváni na půl-
noční. Přijďte na ni o trochu dřív, třeba vám Betlémská hvězda 
posvítí na cestu!

24. 12. / 22–23 HOD. / PŮLNOČNÍ MŠE SV. / 
Římskokatolický kostel a Husův sbor /
Narodil se Kristus pán… také v našich bystřických kostelích! 
Přijďte si prožít zázrak zrození nové naděje k jesličkám na půl-
noční – na cestu nám možná bude svítit hvězda betlémská!

26. 12. / 18–20 HOD. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ /
Kulturní dům Zámecké náměstí /
Hanácký rok v Bystřici uzavřou všechny velkobystřické folklor-
ní soubory a zpříjemní vám vánoční pohodu lidovými písněmi 
a tanci.

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

restaurační zařízení:
restaurace NADAČNÍ

restaurace ZEDNÍKOVI
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Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partneři festivalu:
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LIDOVÝ ROK 2010 sponzorují:
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LIDOVÝ ROK 2010 sponzorují: 

Partneři FoS ČR:
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LIDOVÝ ROK 2010 sponzorují:
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Adresa pořadatele:
Kulturní středisko Velká Bystřice

paní Jarmila Možíšová
Zámecké náměstí, 783 53 Velká Bystřice

Tel.: 585 351 680, 728 175 621
e-mail: kultura@muvb.cz

* * *

LIDOVÝ ROK 2011
Velká Bystřice, 2. – 4. září 2011

programová brožura
Sestavil: Petr Nakládal
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