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Vážení návštěvníci,
letos již podvacáté Vás s potěšením vítáme u nás ve Vel-
ké Bystřici na folklorním festivalu s mezinárodní účastí 
Lidový rok. Tento festival se postupem času stal nejvý-
znamnější kulturní akcí v našem městečku a jsme velmi 
pyšní, jakou popularitu zde má pokračování a navázání 
na tradice našich předků. 
Je symbolické, že XX. ročník se uskuteční v úplně no-
vých prostorách amfiteátru a na přilehlém zrekon-struo-
vaném Zámeckém náměstí. Tento ročník Lidového roku 
měl ve skutečnosti proběhnout již v minulém roce, ale 
vzhledem k tomu, že v obvyklé době konání festivalu již 
běžely v centru městečka naplno stavební práce, rozhod-
li jsme se XX. ročník o jeden rok odložit. Nechtěli jsme, 
aby takto významný jubilejní ročník probíhal v provizoriu. 
Díky dotačním prostředkům z Regionálního operačního 
programu (ROP) – Střední Morava se nám letos splnil 
sen o důstojných prostorách pro tuto přehlídku a věřím, 
že i Vám se bude u nás líbit.
Dovolte mi, abych i letos popřál všem divákům a vzác-
ným hostům krásný kulturní zážitek, souborům a účinku-
jícím při jejich vystoupení hodně zdaru a všem společně 
po oba dva dny pěkné počasí.

 Ing. Marek Pazdera
 starosta města

Město Velká Bystřice – www.velkabystrice.cz

Nové Zámecké náměstí ve Velké Bystřici



Výstavy

ČESKÁ REPUBLIKA – FOLKLORNÍ 
VELMOC V SRDCI EVROPY

Výstava mapuje používání krojů při různých oslavách a 
setkáních napříč celou Českou republikou. Je zaměřena 
na široké spektrum návštěvníků, kteří tak mají možnost 

obdivovat lidový oděv ve všech jeho podobách.

Západní křídlo zámku – informační centrum
otevřeno po celou dobu festivalu LIDOVÝ ROK

* * *

JINDŘICH ŠTREIT – LIDÉ A ČAS
Novou bystřickou galerii otevírá svou výstavou věhlasný 
fotograf, který připravil více než 850 autorských výstav, 
mnoha kolektivních se zúčastnil, vydal pětadvacet knih, 
je zastoupen v nejvýznam-nějších sbírkách a bylo o něm 

natočeno několik filmů.

Západní křídlo zámku – galerie
otevřeno po celou dobu festivalu LIDOVÝ ROK

* * *

Cukrárna „Galerie“
HELENA LISÁ – KERAMIKA

Výstava bude otevřena po celou dobu festivalu
a potrvá do 15. září 2010.

Kateřina Bečková:
Byla jsem kočovnou herečkou i královnou

Beseda s dcerou autorky knihy
pátek 3. září v 18 hodin



LIDOVÝ ROK Velká Bystřice 2010
Program XX. ročníku folklorního festivalu
pátek 3. září 2010
Přáslavice, zahrada za OÚ
17:00 – Vystoupení vybraných domácích a zahraničních FS

sobota 4. září 2010
Amfiteátr

14:00 – Dětské folklorní soubory
Muzika Krušpánek Písničky z Hané
Čekanka Ztratila se bleška
Děcka z Buchlovic Fašanková obchůzka
Kytice Advent – Ambrož, Čertovská skočná
Krušpánek Běleni prádla
Hlubinka Jaro už je tu
Bartošův DFS Jak sme sa chystali na Turka
Kytice Doudlebská, Zahrajem si na vojáky
Děcka z Buchlovic Na mlýně
Hlubinka Až já budu velká
Bartošův DFS Za plotem
Děcka z Buchlovic Figurální tance z Uherskohradišťska
Krušpánek Plné škopek
Hlubinka Ostravské obrázky
Kytice Všechno lítá, co peří má
Bartošův DFS Do Vizovic na jarmark
Hlubinka Po krmašu

a zahraniční hosté:
Heľpančok ze Slovenska
Szili z Maďarska

Dům pokojného stáří sv. Anny
15:00 – Vystoupení vybraných dětských FS

Informační centrum
17:30 – Rozborový seminář vedoucích DFS s lektory

Amfiteátr
18:45 – vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější   
 okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor“
19:00 – „V dobrym zme se zešli“ – ve večerním festi-
valo-vém setkání s domácími a zahraničními folklorními 
soubory, muzikami a hosty se představí:
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ z Brna
cimbálová muzika HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou
folklorní soubor GAUDEAMUS z Prahy
soubor JAWA BARAT, Indonésie
závěrečný ohňostroj



Neděle 8. září 2010
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
8:30 – přivítání dechovou hudbou před kostelem 
9:00 – nedělní mše svatá

Ulice ČSA
10:15 – krojovaný průvod od kostela na Zámecké  
             náměstí

amfiteátr
10:30 – „Na té našé Hané…“ – velké setkání Hanáků
           (viz str. 19)
13:00 – vystoupení DFS Kytice, Heľpančok a Szili
14:00 – „Debe decke tak belo“ – ve festivalovém gala-
programu účinkují folklorní soubory dospělých:

Salajka Pod šable
Gaudeamus České písně
Vrtek Koval
Kanafaska Kominík
Rusava Řemeslnické tance
Mladá Haná Cizi kurnik
Salajka Skládka
Haná Námlove ve mléně
Vrtek Ruská, Cigaň
Gaudeamus Má panenko milá
Mladá Haná Na louce
Rusava Zbojnické tance
Kanafaska Obrázky z pekla
Salajka Slepičí úlet
Vrtek Ševcovské

a zahraniční hosté festivalu:
JAWA BARAT, Indonésie

Informační centrum
17:00 – Rozborový seminář vedoucích FS dospělých

* * *
Dramaturgie festivalu: 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
v sobotu i v neděli jako součást festivalu LIDOVÝ ROK



Dětské folklorní soubory
BARTOŠŮV dětský folklorní soubor, Zlín
Vedoucí souboru: Ing. Pavla Omelková
Vedoucí muziky: Lucie Zindlerová

Bartošův DFS, který byl založen v lednu roku 2004, při-
jal do svého názvu jméno významného učitele, filologa  
a národopisce Františka Bartoše. Navštěvují jej děti od  
4 let, nejstarší děti přecházejí do dospělého souboru, je-
hož součástí dětský soubor je. Repertoár souboru tvoří 
ucelená pásma her, říkadel, písní a tanců ze Zlínska, Vi-
zovska, Valašskokloboucka a Luhačovického Zálesí 

DĚCKA z BUCHLOVIC
Vedoucí souboru: Mgr: Lenka Rašticová
Vedoucí muziky: Martin Crla

Soubor Děcka z Buchlovic vznikl v roce 1976 při místní 
základní škole. V roce 2007 se stal občanským sdruže-
ním, jehož cílem je podporovat vztah dětí k lidové tvorbě, 
k tra-dicím, zvykům a místní historii, dětskými říkanka-
mi, hrami, písněmi a tancem rozvíjet rytmické, pěvecké 
a taneční dovednosti. Soubor zpracovává tématiku pře-
devším z Uherskohradištské a Uherskobrodské oblasti 
Dolňácka. Doprovází CM Slunovrat.

 



HLUBINKA, Ostrava
Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí muziky: Kamila Bodnárová

DFS Hlubinka pracuje při Lidové konzervatoři Múzické 
školy v Ostravě-Přívoze, kde již více než 15 let má své 
pevné zázemí. Zároveň je součástí „dospělé“ Hlubiny. Při 
své tvorbě vychází z lidových her, říkadel, tanců a melo-
dií Slezska a Lašska. Ve svých řadách sdružuje Hlubinka 
děti od předškolního věku až do šestnácti, kdy mohou 
„postoupit“ do Hlubiny.

KYTICE, Praha
Vedoucí souboru: Mgr. Helena Harčariková
Vedoucí muziky: Milena Kmentová-Pitnerová

Dětský folklorní soubor Kytice působí od roku 1994  
v Praze – Letňanech jako pokračovatel dospělého sou-
boru stejného jména. V současnosti pracuje s více než 
šedesátkou dětí od nejmenších, pětiletých, až po dvace-
tileté „matadory souboru.“ Kytice má na svém repertoá-
ru taneční pásma, tance a písně jižních, středních Čech  
a Chodska. V muzice hrají muzikanti ve věku od 14 do 34 
let, které spojuje zájem o lidovou hudbu a snaha vytvořit 
tanečníkům co nejlepší „pracovní prostředí.“

 



ZÁHORSKÁ MUZIKA, Olomouc
Vedoucí a primáška: Marie Matoušková 

Záhorská muzika vznikla v roce 2002 jako dětská 
„Šternberská muzička“ při ZUŠ Šternberk. Nyní působí 
při ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Hraje v hudeckém nebo 
cimbálovém obsazení a snaží se o rekonstrukci původní-
ho způsobu zpívání a muzicírování na Záhoří. Při vystou-
peních doprovází soubor Mladá Haná.

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

Muzika Krušpánek vznikla v roce 2007. Základem byla 
děvčata – tanečnice ze souboru Krušpánek. Nyní deseti-
členná dívčí lidová muzika cvičí a hraje v rámci bystřické 
pobočky ZUŠ Žerotín Olomouc. Doprovází tanečníky, ale 
je možno ji slyšet i při samostatných vystoupeních.

 



ČEKANKA, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Ing. Lenka Navrátilová, 
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 Če-
kance pobývají většinou 2 až 3 roky, během kterých se 
učí písničky, říkadla a tanečky, poté postupují do souboru 
Krušpánek. Vystoupení doprovází zpravidla muzika Kruš-
pánek, na Slavnosti kroje hrává muzika Strunky.

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

Soubor pracuje již 24 roků. Zpracovává lidové písně, 
tance a říkadla z Hané. Má vlastní dětskou muziku, která 
soubor při vystoupeních doprovází, ale vystupuje i samo-
statně. Děti tancují v pracovních nebo svátečních hanác-
kých krojích. Soubor již dvakrát postoupil jako nejlepší 
dětský hanácký soubor do celostátní přehlídky dětských 
folklorních souborů v Jihlavě.



Folklorní soubory dospělých
GAUDEAMUS, Praha
Vedoucí souboru a pěvecké složky: Květa Matoušová
Vedoucí taneční složky: Věra Fenclová
Vedoucí muziky: Marek Janata

Soubor Gaudeamus působí na české folklorní scéně 
od roku 1949. Zřizovatelem je VŠ ekonomická v Praze 
a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE i dalších 
pražských vysokých škol. Soubor tvoří taneční a pěvec-
ká skupina a lidová muzika. Gaudeamus se zaměřuje na 
jevištní zpracování českého lidového umění. V pořadech 
se snaží propojovat tradice se současností a oslovit tak 
i dnešního diváka neobvyklým a někdy až překvapivým 
zpracováním, humorem a velkým zaujetím všech inter-
pretů.

RUSAVA, Bystřice pod Hostýnem
Umělecký vedoucí: Jiří Stanovský

Soubor udržuje v povědomí obyvatel valašské tradice, 
písně a tance z jihozápadního Valašska, přičemž největ-
ší důraz klade na folklorní odkaz valašské obce Rusavy, 
jejíž jméno nese. Taneční skupinu tvoří na 35 tanečníků 
a tanečnic od 15 do 55 let. Děvčata zpívají i v dívčím 
pěveckém sboru. Doprovodnými cimbálovými muzikami 
jsou Bukovinka a Rusava. 

 



SALAJKA, Dambořice
Vedoucí souboru: Vilém Trumpeš
Vedoucí muziky: Marek Koráb

Folklorní soubor Salajka je hudební a taneční soubor, 
který zpracovává tance a písně Hanáckého Slovácka  
a Kyjovska. Soubor se prezentuje v několika krojích uží-
vaných v Dambořicích. Vznikl v roce 2002 a v součas-
nosti má 34 členů. Soubor vystupuje za doprovodu CM 
Primáš, Vojara nebo Mládí. 

VRTEK, Opava
Vedoucí souboru: Soňa Wenzelová

Soubor Vrtek vznikl při Městském domě kultury Petra 
Bezruče v Opavě a v současné době pracuje pod zášti-
tou Střediska volného času v Opavě. Členskou základnu 
tvoří hlavně tanečníci a tanečnice, kteří začínali v dět-
ském souboru Úsměv. Vrtek mapuje především lidovou 
kulturu Opavského Slezska a vystupuje v rekonstruova-
ných opavských krojích.

 



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 
cimbálová muzika Kanafaska, pásma připravují Lenka  
a Josef Langerovi.

MLADÁ HANÁ, Velká Bystřice
Vedoucí souboru: Ing. Robert Šolc, 
  Jana Šolcová – Poláková
Choreografie: Jiří Čada, Ing. Robert Šolc
Primáš: Marie Matoušková

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.



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

Domácí soubor zahájil letošní rok před vyprodaným 
hledištěm Moravského divadla, kde společným předsta-
vením s olomouckými herci popřál svému choreografo-
vi Jiřímu Čadovi k 80. narozeninám. Na začátku léta se 
opět po čase představil na MFF Strážnice v úspěšném 
programu „Staří, ale dobří“.



Zahraniční soubory

JAWA BARAT, Indonésie
Tanečníci a hudebníci z Indonésie přijíždějí do Česka 

na pozvání Folklorního sdružení ČR. Seznamují s tradič-
ní sundskou kulturou a uměním západní Jávy. Indonéská 
společnost je tvořena asi 300 etnickými skupinami, jejichž 
kultura byla po staletí ovlivňována indickou, arabskou, 
čínskou, malajskou i evropskou kulturou. Tradiční tance 
obsahují i prvky hinduistické kultury a mytologie

Szili Hagyományőrző Együttes, Maďarsko
Vedoucí souboru : Péter Szili

Naším cílem je zachovávat, podporovat a rozšiřovat 
lidovou kulturu našich předků. Naše základní škola se 
spezializuje na lidové tance, takže děti se je učí od 6 do 
22 let. Nyní máme takových dětí 80 a naše škola dosa-
huje vynikající úrovně. Vychováváme novou generaci pro 
Szili Hagyományőrző Együttes, což je dospělá skupina 
a jméno hovoří samo za sebe: soubor nese dál tradice  
v tancích i krojích. 



HEĽPANČOK, Heľpa – Slovensko
Vedoucí a choreograf: Jozef Murín

Dětský folklorní soubor Heľpančok působí od 20. let 
minulého století. Má dvě taneční složky – přípravku  
a samotný soubor, dvě pěvecké složky a muziku. Během 
dlouhého období činnosti se soubor představil nejen na 
domácích, ale i na zahraničních festivalech v Česku, 
Itálii, Polsku a bývalé Jugoslávii. Členové po ukončení 
práce v dětském souboru pokračují souborech Heľpan  
a Priehyba.

 



Hosté festivalu
amfiteátr, sobota 4. září 2010 ve 20:30 hodin

cimbálová muzika HRADIŠŤAN
s primášem JIŘÍM PAVLICOU

Cimbálová muzika Hradišťan patří k nejznámějším mo-
ravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním 
tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, ne-
zvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním reperto-
árem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklór. 

amfiteátr, sobota 4. září 2010 ve 18 hodin

Vojenský umělecký soubor
ONDRÁŠ

je u nás jediným profesionální těleso svého druhu. Sídlí 
v Brně a jeho zřizovatelem je Ministerstvo obrany České 
republiky. Soubor je tvořen mladými talentovanými uměl-
ci – tanečníky, hudebníky, zpěváky. Vedle profesionálních 
uměleckých a organizačních pracovníků působí v soubo-
ru také amatérští členové. Dramaturgicky se zaměřuje 
především na národopisné oblasti Moravy a Čech, v re-
pertoáru se objevují i čísla inspirovaná folklorem regionů 
Slovenska, Maďarska, Rumunska apod.



Setkání Hanáků
NA TÉ NAŠÉ HANÉ…

XX. ročník festivalu Lidový rok má tu čest uspořádat 
historicky první velké setkání Hanáků a Hanaček, členů 
folklorních souborů, lidových muzik, dechovek, vesnic-
kých skupin i jednotlivců v hanáckých krojích. Setkání, 
které se uskutečňuje z iniciativy hejtmana Olomouckého 
kraje Martina Tesaříka, by v příštích letech měla hostit  
i další města a místa Olomouckého kraje.

Setkání Hanáků bude patřit nedělní dopoledne: Po 
slavnostní mši projde krojovaný průvod Hanáků centrem 
města do amfiteátru, kde se účastníci z více jak 20 míst 
Hané představí divákům v krátkých vystoupeních. Sou-
částí Setkání bude i beseda s hejtmanem Olomouckého 
kraje a závěrečná společná fotografie. V jednání s agen-
turou Dobrý den z Pelhřimova je možné zapsání rekord-
ního počtu zúčastněných osob v hanáckých krojích.

Vážení přátelé folklóru,

jsem velkým příznivcem obnovování 
a udržování tradic, které jsou spojeny 
s Hanou a jejími obyvateli. Haná je 
regionem bohatým na historii, lidové 
tradice, kulturu a památky. Také na 
základě těchto atributů, které dotvá-
ří ještě typická hudba, krásné kroje  
a vynikající kuchyně, k nám jezdí lidé  
z domova i daleké ciziny.

Když jsem se před rokem účastnil jedné z významných kultur-
ních akcí, kterou Kojetínské hody bezesporu jsou, vyjádřil jsem 
nahlas přání uspořádat setkání Hanáků na jednom místě a v je-
den čas. Podařilo se, aby myšlenka nezapadla. S uspořádáním 
takového setkání jsem oslovil zástupce města Velká Bystřice  
a organizátory Lidového roku z tamního Kulturního střediska. 
Tito pořadatelé letos již 20. ročníku tradičního folklorního fes-
tivalu s mezinárodní účastí jsou pro mě zárukou, že 1. setkání 
Hanáků proběhne v příjemném prostředí a přátelském duchu,  
a že bude založena nová tradice.

První ročník přivítá více než tři stovky krojovaných nositelů 
tradic našich předků. Na pódiu amfiteátru tedy vystoupí soubory 
z více jak 20 obcí, měst i městeček na Hané. 

Přeji jim všem dobrý pocit z vystoupení a nám ostatním pří-
jemně strávený čas s lidovou písní a tancem.     

Ing. Martin Tesařík 
hejtman Olomouckého kraje



Vzpomínka
 „Můj život byl bohatý lidmi, které jsem potkala a poznala.“

Helena Lisická, 26. 11. 1930 –30. 11. 2009

Olomoucká spisovatelka, scenáristka, sběratelka,  
etnografka a publicistka. Je autorkou více než dvou de-
sítek knižních titulů (pohádky, pověsti, národopisné prá-
ce, divadelní hry pro děti, reportáže, fejetony, rozhlasové  
a televizní pořady). V dílech vycházela z důvěrného po-
znávání pozoruhodných míst v kraji, z úzce navázaných 
kontaktů s regionálními autory, přitahovaly ji i folklorní tra-
dice a činnost souborů. Od roku 1983 je její jméno spja-
to též s Velkou Bystřicí. Téměř deset let umělecky vedla 
soubor Haná a poté dětský soubor Slaměnky.

Je zakladatelkou festivalu Lidový rok. Ten se stal jejím 
uskutečněným snem o setkání lidových tanečníků, muzi-
kantů, zpěváků ale i řemeslníků. Od vzniku v roce 1989 
byla jeho hlavní hybatelkou a dramaturgyní. Přivedla 
řadu osobností, které jsou vystupujícím nápomocny od-
bornou radou a pomocí (Jelínková, Krist, Válka, Štika…). 
V posledních letech i přes zdravotní obtíže ráda přijížděla 
alespoň zasednout v lektorském sboru. 

Bystřice byla pro ni místem, které si vybrala. Pro Lidový 
rok – oslavu radosti a mládí žijícího ve starých lidových 
tradicích, ale též i jako místo svého posledního odpočinku.

Zdeňka Jelínková, 30. 3. 1920 – 5. 10. 2005
Etnochoreoložka, sběratelka, tanečnice, organizátorka, 

autorka pořadů, metodička a pedagožka. Svou činností 
se zařadila k nejdůležitějším osobnostem folklorního dění 
u nás, a to zejména v oblasti lidového tance a dětského 
folkloru. Výrazně přispěla k udržení a obnovení lidového 
tance na Moravě a ve Slezsku a zároveň vtiskla charakter 
jeho interpretaci ve folklorních souborech.

Helena Lisická a Zdeňka Jelínková v porotě LR



Publikační činnost
OKOLO BYSTŘICE

Čtyřicet lidových písní k dvacetinám Lidového roku 
Velká Bystřice vybral a připravil Pavel Klapil

Na rozdíl od zpěvníků vydaných v rámci festivalu Lido-
vý rok v minulosti, orientovaných na hanácký či záhorský 
písňový materiál, zaměřuje autor výběr jubilejní směrem 
opačným – k účastníkům festivalu, členům folklorních 
souborů sjíždějících se do Velké Bystřice z nejrůznějších 
končin.

Zpěvník uvádí ve svém prvním oddíle jakýsi základní 
interbystřický písňový repertoár. Další oddíl přináší písně 
prezentující sousední region Záhoří, ale též Záhoří jiná. 
Nadregionálnímu centru – Olomouci je věnována část 
třetí, do které autor zařadil několik převážně vojenských 
„olomouckých“ písní. Předposlední skupinku tvoří domá-
cí písně, které mohou být pro adresáty tohoto zpěvníku 
něčím zajímavé a tvoří i jakýsi přechod mezi regionální  
a evropskou, téměř schengenskou závěrečnou částí 
zpěvníku. Do té jsou pak zařazeny evropské lidové písně 
vesměs specifické pro své národy a v domácích zemích 
velice oblíbené. Mohou být užitečné i při studiu cizích ja-
zyků nebo při individuálních či ansámblových cestách do 
zahraničí.

Zpěvník je k dostání v informačním centru nebo na Kul-
turním středisku Velká Bystřice.

 



Hanácký rok v Bystřici

13. 11. / 14–22 HOD. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / Zá-
mecké náměstí / 
Martin přijede na bílém koni, zavoní pečená husa a nejen Svato-
martinské víno poteče proudem…

25. 11. /16–18 HOD. / VÁNOČNÍ JARMARK / škola, budova 1. 
stupně / pořádá Masarykova zákl. škola /
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. / 16–18 HOD. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČ-
NÍHO STROMU / Zámecké náměstí / pořádá Kulturní středisko 
V. Bystřice /
Přijde sv. Mikuláš s anděly, chybět nebudou ani čerti! Děti, přijďte 
na Zámecké náměstí, kde spolu rozsvítíme vánoční strom.
Čeká vás Mikulášská nadílka a Ježíškova pošta. Chybět nebude 
ani teplý čaj a pro rodiče něco do něj.

12. 12. / 18–19 HOD./ ADVENTNÍ KONCERT / ŘK kostel / pořá-
dá sbor Rovina / organizátor: Petr Nakládal / 724 080 298
Chvíle zklidnění v předvánočním shonu s lidovou písní a mu-
zikou.

16. 12. / 17–19 HOD. / ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU / 
Zámecké náměstí / pořádá město Velká Bystřice /
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 / pořádá město Velká Bystřice 
/
Štědrej večer nastal, koledy přichystal.....a přímo z věže kostela, 
v podání trubačů z Bystřičanky! Přijďte zase letos před půlnoční
ke kostelu dřív!

26. 12. / 17–19 HOD. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ / Kulturní 
dům Nadační / pořádá soubor Haná / Hanácký rok v Bystřici uza-
vřou všechny velkobystřické folklorní soubory a zpříjemní vám 
vánoční pohodu lidovými písněmi a tanci.
 

***

Návštěvníkům Lidového roku nabízejí po celou dobu festi-
valu tradiční pokrmy hanácké kuchyně bystřická restaurační 

zařízení:
restaurace NADAČNÍ

restaurace ZEDNÍKOVI
 



Generální sponzor festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje

* * * 

Mediální partner festivalu:
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