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Vážení návštěvníci,

letos již podevatenácté Vás vítáme u nás ve Velké Bystřici 
na folklorním festivalu Lidový rok. Tento festival je každoročně 
nejvíce sledovanou kulturní a společenskou událostí v našem 
městečku. Jeho devatenáctiletá tradice nás nejen zavazuje, ale 
je současně pro nás i výzvou. 

Již několik let se snažíme zlepšit podmínky pro pořádání 
festivalu. Máme připravený projekt výstavby amfiteátru i se 
zázemím v západním křídle zámku. V červenci tohoto roku jsme 
získali příslib financování na akci Rekonstrukce zámeckého 
náměstí a parku z prostředků Evropské unie, z Regionálního 
operačního programu. Do stejného programu máme podánu 
i žádost o dotaci na amfiteátr. Věřím, že se tomuto našemu 
projektu podaří uspět a příští jubilejní dvacátý ročník Lidového 
roku bychom tak mohli uspořádat již v novém amfiteátru.

Pro letošek tedy přeji divákům krásný kulturní zážitek, 
souborům a vůbec všem účinkujícím při jejich vystoupeních 
hodně zdaru a všem společně po oba dny pěkné počasí.

 Ing. Marek Pazdera
 starosta města

Město Velká Bystřice - www.velkabystrice.cz



„Velkobystřičtí sedláci“

Fotografie z alb majitelů připomenou zašlé časy…
Cukrárna „Galerie“

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 5. září 2008
a potrvá do konce září.

* * *
JARMARK

lidových řemeslníků a výrobců
v sobotu i v neděli jako součást festivalu LIDOVÝ ROK

VÝSTAVY

„Z hanácké kuchyně“

Hanácké hospodyně vás zvou do svého království. 
Přijďte se podívat, přivonět, ochutnat…

Spolková síň radnice
otevřeno po celou dobu festivalu LIDOVÝ ROK

Výstava bude zahájena v sobotu ve 13.30 hodin.

* * *



LIDOVÝ ROK Velká Bystřice 2008
Program XIX. ročníku folklorního festivalu

pátek 5. září 2008

Přáslavice, zahrada za OÚ
17:00 – Vystoupení vybraných domácích a zahraničních FS

sobota 6. září 2008

Zámecké náměstí
14:00 – Dětské folklorní soubory

Muzika Krušpánek Písničky z Hané
Čekanka    Na lóce
Krušpánek  Plné škopek
Muzika Strunky  Písně z Hané
Jitřenka    Nanynka
Slezanek    Vítej, Zuzanko
Malá Olešnica  Zahradník; Hastrman
Ondrášek    Maslo, maslo, kaj si zašlo
Kyjovánek   Vynášení Mořeny; Velikonoce
Kanafaska  Na trávo
Malá Olešnica  Říkadla a rozpočítadla
Jitřenka    Mazurka
Ondrášek    Dívčí písně; Kalamajky
Krušpánek  Hósátka
Jitřenka    Hulán
Kyjovánek   Čertice
Slezanek    Za našimi okny
Ondrášek    Nima bleška jako bleška
Kyjovánek   Pečení chleba
Jitřenka    Pásmo tanečních her
Slezanek    Jo je z Ropice
Kanafaska  Kominik

Dům pokojného stáří sv. Anny
16:30 –  Vystoupení vybraných dětských FS

Hotel Zámek
17:30 –  Rozborový seminář vedoucích DFS s lektory

Zámecké náměstí
17:30 –  vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno
 a předzahrádku“
18:00 –  Koncert skupiny FLERET s Jarmilou Šulákovou
20:00 –  „V dobrym zme se zešli“ – ve večerním    
 festivalovém setkání s domácím i zahraničním   
 folklorem se představí soubory:
 Růže, Český Krumlov * Čtyřlístek, Nové Strašecí
 Lomisa, Gruzie * Kloštar, Chorvatsko
 
22:30 – ohňostroj



Neděle 7. září 2008

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
8:30 – mše svatá s vysvěcením praporu města
9:45 – krojovaný průvod s praporem na Zámecké náměstí

Zámecké náměstí
10:00 – Folklorní soubory dospělých

Čtyřlístek   Na svatého Jána
Vracovjan  Léto
Haná Přerov Šmigrust
Růže   Konopická
Bača   Čepení nevěsty
Haná Přerov Koně
Bača   Janáčkův šátečkový; Mezříčské trojky
Růže   Formanský
Vracovjan  Zahrajte mně muzikanti
Čtyřlístek   Dočesná

13:00 – vystoupení zahraničních souborů
 Bodrog, Maďarsko * Oravan, Slovensko
13:45 – představení praporu města Velká Bystřice   
 veřejnosti
14:00 – „Debe decke tak belo“ – festivalový galaprogram

Mladá Haná Vrť se mily vřeteno
Čtyřlístek   Středočeské taneční hry
Haná Přerov Řemesla
Bača   Za horama, za dolama
   Formanské točené
Vracovjan  Svatý Jan
Růže   Šumavský
Haná V. Bystřice Z jarmako dom
Růže   Jihočeská kolečka
Bača   Dú valaši, dú; Mlynářské
Mladá Haná Šmigrust
Vracovjan  Asenda
Čtyřlístek   Středočeské písně a tance

a zahraniční hosté festivalu:
Lomisa, Gruzie * Kloštar, Chorvatsko

Hotel Zámek
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



KYJOVÁNEK, Kyjov

Vedoucí souboru: Hana Vašulková
Vedoucí muziky: Vladimír Sedláček

Kořeny Kyjovánku sahají asi do roku 1975, v 80. letech měl až 
6 skupin dětí různého věku. Současná skupina pracuje od roku 
1998. Hraje, tančí a zpívá v ní přes třicet dětí ve věku od sedmi do 
čtrnácti let. V pásmech zpracovává lidové zvyky, tance a říkadla 
převážně z Kyjovského Dolňácka. Součástí souboru je dětská 
cimbálová muzika, složená z řad tanečníků. Letos Kyjovánek 
vydal CD „Hrajte ně husličky“. Bystřickému publiku se představuje 
znovu po 7 letech. 

Dětské folklorní soubory

JITŘENKA, Český Krumlov

Vedoucí souboru: Vlasta Dvořáková 
Vedoucí muziky: Zlatuše Petříková

Dětský folklorní soubor Jitřenka působí při Domě dětí a mládeže 
v Českém Krumlově od roku 1975. Již několik generací dětí 
se v něm věnuje písním a tancům z jižních Čech, zejména 
Doudlebska. Díky existenci Jitřenky se v Krumlově od roku 2002 
koná mezinárodní dětský folklorní festival.



MALÁ OLEŠNICA, Doloplazy

Vedoucí souboru: Mgr. Miroslav Bílek

Dětský soubor Malá Olešnica je součástí Hanáckého náro-
dopisného souboru Olešnica ze sousedních Doloplaz, který jsme 
ve Velké Bystřici přivítali vloni. Letos tedy budeme mít možnost 
přesvědčit se, jak v Doloplazích pečují o svůj hanácký dorost.

ONDRÁŠEK, Frýdek-Místek

Vedoucí souboru: Ing. Zdeňka Juršová
Umělecká vedoucí a choreografka: Lenka Dujková
Vedoucí muziky: Ing. Karel Plunder

Ondrášek vznikl v září 2001 a je skupinkou dětí od 4 do 14 let. 
Dětský taneční projev, taneční hry, květnaté nářečí lašské a smysl 
pro krásu a radost z melodie i pohybu je obsahem souborové 
práce. Soubor tvoří malí tanečníci, zpěváčci a muzikanti, kteří 
si mj. vloni vybojovali přímý postup do národního finále soutěže 
DFS v Jihlavě.



SLEZANEK, Český Těšín

Choreograf a vedoucí souboru: Olga Krzyžánková
Vedoucí muziky: Karel Musiol 

Slezanek začal pracovat v roce 1979 jako součást „velkého“ 
Slezanu. Seznamuje nejširší veřejnost s lidovými písněmi a tanci 
Těšínského Slezska. Členská základna je tvořena asi 50 dětmi 
a neustále se obměňuje podle toho, jak děti dorůstají a přecházejí 
do dospělého souboru. Diváky upoutá nejen přirozený dětský 
projev, dobrá taneční technika a zpěvnost, ale i krása těšínských 
krojů. Nedílnou součástí Slezanku je dětská cimbálová muzika.

ČEKANKA, Velká Bystřice 

Vedoucí souboru: Ing. Lenka Navrátilová, Mgr. Hana Londová 
Vedoucí muziky: Mgr. Lenka Černínová  

Věkově nejmladší folklorní soubor z Velké Bystřice pracuje od 
roku 2004 jako „přípravka“ pro děti od 5 do 8 let. Děti se hravou 
formou seznamují s písněmi, hrami, říkadly, ale také se zvyky 
a obyčeji z Hané a absolvují své první taneční krůčky.



KANAFASKA, Velká Bystřice 

Vedoucí souboru a muziky: Ing. Vít Langer
Primáš: Martin Crhounek

Od svého vzniku v roce 2004 reprezentoval soubor Kanafaska 
hanácký region na mnoha festivalech v ČR, ale i ve Slovinsku, 
dvakrát v Polsku a v Rakousku. Letos se zúčastnil festivalu 
v Rakouském městečku Pöls, pořádaném mezinárodní folklorní 
organizací C.I.O.F.F. Soubor má vlastní cimbálovou muziku, 
pásma připravují Lenka a Josef Langerovi.

KRUŠPÁNEK, Velká Bystřice 

Vedoucí souboru: Eva Kadalová a Mgr. Lenka Langerová
Vedoucí muziky Kanafaska: Ing. Vít Langer
Vedoucí muziky Krušpánek: Mgr. Lenka Černínová

Soubor pracuje 22 roků a věnuje se písním, říkadlům a tancům 
z Hané. Členové jsou ve věku 7 až 13 let. Vloni postoupil na celo-
státní přehlídku mezi 12 nejlepších dětských souborů ČR. Soubor 
má vlastní muziku a vychovává novou dětskou muziku, která je 
složena ze členů souboru.



MUZIKA STRUNKY, Olomouc

Vedoucí muziky: Honza Žůrek

Chlapecká cimbálová muzika „ze srdce Hané“ působí při 
ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Letos se mimo jiné zúčastnila 
mezinárodního festivalu „Staré nôty mladých strún“ ve slovenské 
Terchové a úspěšně reprezentovala školu i Hanou v německém 
Wolfhagenu a italském Miglianicu.



Folklorní soubory dospělých 

BAČA, Valašské Meziříčí

Vedoucí souboru: Irena Smolková
Vedoucí muziky: Ing. Ctirad Bryol

Soubor Bača vznikl v květnu 1945 v Poličné, dnes místní části 
Valašského Meziříčí. U zrodu souboru stál národopisný pracovník 
M. Kašlík, a proto soubor již od svého začátku vynikal čistotou 
folkloru a národopisnou věrností. Ve svých programových pásmech 
systematicky zpracovává oblast Meziříčska a Rožnovska. Soubor 
má juniorskou a seniorskou skupinu, které doprovází Cimbálová 
muzika souboru Bača.

ČTYŘLÍSTEK, Nové Strašecí

Vedoucí souboru: RNDr. Bohumil Chochola
Vedoucí muziky: Mgr. Tomáš Vávra

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek patří k nejznámějším 
folklorním souborům z Čech. Působí při Gymnáziu J. A. Komenského 
v Novém Strašecí a uvádí folklor středních Čech za doprovodu 
vlastní muziky. Vzhledem k místu působení v žatecké oblasti má 
v repertoáru zajímavé zvyky spojené s pěstováním chmele. Je 
spolupořadatelem folklorního festivalu Tuchlovická pouť. 



HANÁ, Přerov

Vedoucí souboru: Eva Zehnalová
Soubor, jehož prapočátky spadají někam do poloviny 30. let, 
vznikl v roce 1967 a dlouhá léta jej vedl významný pracovník 
hanáckého folklorního dění dr. Alois Běhal. Věnuje se zpracování 
tanců Tovačovska a Přerovska a mimo pódiová vystoupení se 
zúčastňuje krojovaných akcí na Hané i v okolních regionech.

RŮŽE, Český Krumlov

Vedoucí souboru: Vlasta Dvořáková
Vedoucí dudácké muziky: Zlatuše Petříková

Soubor Růže vloni oslavil své 20. výročí. Věnuje se zpracování 
jihočeské tematiky Českokrumlovska, Zlatokorunska, Křemžska 
a repertoár má oproti ostatním souborům rozšířen o tance, které 
pocházejí z českoněmeckého pomezí. Tanečníky doprovází 
typická dudácká muzika. 



VRACOVJAN, Vracov

Vedoucí souboru: Bc. Markéta Mikulčíková 
Primáš muziky: Filip Prechtl, DiS.

Soubor písní a tanců Vracovjan patří mezi nejmladší folklorní 
kolektivy u nás – vznikl teprve v roce 2005. Navštěvuje jej asi 
25 mladých lidí, kteří se věnují etnografickému regionu Slovácko. 
Cílem souboru je také uchovávat tradiční zvyky a obyčeje, jakými 
jsou hody, dožínky, fašank, šlahačka apod. 

MLADÁ HANÁ, Velká Bystřice

Vedoucí souboru: Ing. Robert Šolc, Jana Šolcová – Poláková
Choreografie: Jiří Čada, Ing. Robert Šolc
Vedoucí Záhorské muziky: Mgr. Zuzana Gregorovičová
Primáš: Marie Matoušková

Soubor Mladá Haná je členem občanského sdružení Národopisný 
soubor Haná Velká Bystřice. Sdružuje tanečníky a zpěváky odrostlé 
dětským souborům a nabízí jim vyžití při temperamentních tancích 
z Lipenského Záhoří, na které se při své tvorbě zaměřuje.



HANÁ, Velká Bystřice

Vedoucí souboru: Ing. Josef Langer
Choreografie: Jiří Čada
Primáš muziky Kanafaska: Martin Crhounek

Soubor Haná pracuje ve Velké Bystřici více než 30 let. Protože 
průměrný věk členů „velké“ Hané již přesáhl magickou čtyřicítku, 
mohl se soubor, mimo jiná vystoupení, v letošním roce zúčastnit 
též známého festivalu „Senioři“ ve vinařské vesničce Plže 
nedaleko Strážnice.
Domácí soubor je každoročním hostitelem a spolupořadatelem 
festivalu Lidový rok.



Zahraniční hosté

LOMISA, GRUZIE

Umělecký vedoucí a choreograf: Tariel Miladce

Dětský folklorní soubor Lomisa byl založen v roce 1995 při 
Státním akademickém souboru písní a tanců Gruzie „Erisioni“ 
jeho bývalým vynikajícím tanečníkem Tarielem Miladcem. Členy 
souboru jsou chlapci a dívky ve věku do 15 let. Taneční vystoupení 
je doprovázeno muzikou s typickými gruzínskými lidovými nástroji. 
Název souboru je odvozen od posvátného gruzínského chrámu 
zosobňujícího statečnost a čest hrdinného národa Gruzie.

KLOŠTAR, Kloštar Ivanič, Chorvatsko

Vedoucí souboru: Željka Vučinić-Jambrešič

Starobylé městečko Kloštar Ivanič leží nedaleko hlavního města 
Zagrebu v oblasti zvané Moslavina. Soubor založený v roce 1997 
má přes 100 členů všech věkových kategorií, kteří se věnují 
tancům z této oblasti a dále z oblastí Medžimurje a Bunjevač. 
Každá oblast je prezentována v jejích originálních krojích. 
Tanečníky doprovází, ale též samostatně vystupuje typická 
tamburašská muzika.



ORAVAN, Nižná, Slovensko

Umělecký vedoucí a choreograf: Ľubomír Jarolín 

Folklorní soubor Oravan začal oficiálně pracovat od roku 1952. Je 
především nositelem tradic regionu, jehož jméno nese, ale věnuje 
se i dalším regionům Slovenska. Do souboru patří taneční skupina, 
lidová hudba a sólisté zpěváci i instrumentalisté na tradiční lidové 
nástroje – píšťalku, fujaru, gajdy, grumle i heligonku. Oravan 
je pravidelným a úspěšným účastníkem mnoha zahraničních 
festivalů a samozřejmě každoročně vystupuje na domácích 
Podroháčských slavnostech v Zuberci.

BODROG, Sárospaták, Maďarsko

Vedoucí souboru: Darmos István 

Soubor příští rok oslaví svoje 55. narozeniny. Má dětskou 
a dospělou složku; v dospělé složce tančí přibližně 40 členů ve 
věkovém rozmezí 16 až 42 let. Prezentuje maďarské národní 
tance, zvláště ze severovýchodní části země. V některých 
programech rozšiřuje svůj repertoár o tance z příhraničních 
částí Rumunska či Slovenska. V repertoáru má též renesanční 
a středověké tance.



Doprovodný program

Vystoupení skupiny

FLERET s JARMILOU ŠULÁKOVOU
Zámecké náměstí, sobota 6. září 2008 v 18 hodin

Fleret – originální samorost na naší folkové i rockové scéně. Jeho 
typickým znakem jsou regionální a lidové kořeny. Projevují se jak 
v obsazení kapely (housle, fujara, klarinet, flétny, mandolína) tak 
v jazyce textů (textař Libor Mysliveček rád, pěkně a vtipně využívá 
dialektu). Na původ a valašskou hudební tradici navazuje Fleret 
velmi častým koncertním vystupováním s královnou lidové písně 
Jarmilou Šulákovou. V jejich repertoáru se kromě valašských 
lidovek i valašského folku objevují písně nadregionální a publikum 
je vítá po celé republice.

* * * 

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

restaurační zařízení:

restaurace NADAČNÍ

restaurace ZEDNÍKOVI



Generální sponzor festivalu:

SS
s.r.o.

* * * 

Mediální partner festivalu:

* * *

Festival se koná za finanční spoluúčasti

Olomouckého kraje



LIDOVÝ ROK sponzorují:







AUTA – BUSY Studený s.r.o.
Velká Bystřice 

ELEKTRO ZGUBIŠ
Velká Bystřice

Ing. V. Schneider,
autorizovaný projektant
Velká Bystřice



Partneři FoS ČR:



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 2008
Velká Bystřice, 6. – 7. září 2008

Grafický znak LR: Dr. Zora Chadrabová
Foto: archiv souborů a pořadatele

Sestavil: Petr Nakládal
Tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun, www. tgtisk.cz

Náklad: 1300 ks
 


