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Generální sponzor 
projektu:

   Hlavní finanční 
   spoluúčast projektu:      

5. 3. / 10–15 HOD. / BYSTŘICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU / Zámecké nám. / pořádá soubor HANÁ / organizátor: Ing. Josef Langer / 606 610 960  
www.souborhana.com / Na Hané se vždy dobře vařilo a zabijačka byla korunou všeho dobrého. Přijďte se pobavit a ochutnat, co jsme pro Vás nachystali.

7. 4. / 17–18 HOD. / VYNÁŠENÍ SMRTKY / lávka přes Bystřičku u Kapitulního parku / pořádají soubory Krušpánek a Čekanka / organizátor: Eva Kadalová 
776 133 168 / www.souborhana.com / Děti ze souboru Čekanka a Krušpánek vyženou Smrtholku – Zimu z městečka.

10. 4. / 8–11 HOD. / SMRTNEDĚLNÍ OBCHŮZKA / ŘK kostel, dále obchůzka městečkem / organizátor: členové muziky Strunky a Záhorské muziky
Ondřej Nakládal / 721 128 497 / Vinš do nového zemědělského roku, pohanský způsob zbavení vesnice od „ zla“.

14. 4. / 15–17 HOD. / VELIKONOČNÍ JARMARK / škola, budova 1.stupně / pořádá Masarykova základní škola / organizátor: Mgr. Jarmila Štěpánová 
723 078 575 / www. mzs-vb.cz / Velký školní  jarmark a dílny na staré budově školy – přijďte nakoupit, ochutnat, zkusit výrobu kraslic.

17. 4. / 15–18 HOD. / KVĚTNÁ NEDĚLE – PLETENÍ TATARŮ / místo – Nad skálou 847 / pořádá sbor Rovina / organizátor: Milan Heřman / 608 883 302 
Do mrskutu zbývá už jen týden! Tátové a kluci, vezměte si pruty, nůž , provázek a dobrou náladu a přijďte si uplést pořádný tatar. Mámy a holky, přijďte si pro 
inspiraci na tu nejkrásnější velikonoční kraslici nebo si upéct jidáše.

25. 4. / 9–10 HOD. / MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA / pořádá soubor Mladá Haná / organizátor: Ing. Robert Šolc / 603 219 624
Muži a chlapci navštíví hodné panímámy a pěkná děvčata, aby je symbolicky omladili.        

30. 4. / 16–18 HOD. / STAVĚNI MÁJA / ulice Hliník / pořádá Hliník / organizátor: Jiří Čepelák / 731 913 327
Tradiční zábava hanáckých chasníků, kteří ukážou nejen svou tesařskou zručnost.

30. 4. / 18–24 HOD. / PÁLENÍ ČARODĚJNIC / ulice Hliník / pořádá Hliník / organizátor: Jiří Čepelák / 731 913 327
O Filipo-jakubské noci se dějí věci! V Hliníku vybereme nejstrašnější čarodějnici a jednu upálíme… Nebojte se, jen hadrovou čarodějnici.
 

8. 5. / 9–16 HOD. / SLAVNOST KROJE / 9:00 - areál ŘK kostela, 14:00 – amfiteátr / organizátor: Petr Nakládal / 724 080 298 / naklpe@volny.cz 
Druhá květnová neděle opět v krojích. Letos se s podtitulem. „ Proměny muže“ konečně budeme věnovat chlapům. Ženy a děvčata, máte se nač těšit…! 

8. 5. / 14–16 HOD. / BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA / Zámecký park za amfiteátrem / organizátor: Jan Fojtík / 777 557 624 / www.velkabystrice.cz
Doma jsme tam, kde jsme hráli kuličky! Přijďte ukázat, jak zdatní jste v této tradiční hře s hliněnkami! 

14. 5. / 6–9 HOD. / SEČENI LÓKE / v 6 hod. vyjdou sekáči od radnice na louku u zastávky ČD / pořádá soubor Haná / organizátor: Slávek  Londa / 721 364 262
O  květnové sobotě, za vycházejícího sluníčka nebo májového deště posečeme trávu, zazpíváme a dáme si zaslouženou snídani. Vítáni jsou všichni chlapi, kteří vládnou 
kosou a i ženy hráběmi.

28. 5. / 18–24 HOD. / KÁCENI MÁJA S  MÁJOVOU VESELICÍ / ulice Hliník / pořádá Hliník / organizátor: Jiří Čepelák / 731 913 327
A protože chlapi májku uhlídali, dnes si ji sami skácí.

28. 5. / 15–18 HOD. / DĚTSKÝ DEN / Zámecké náměstí, v případě nepříznivého počasí KD / pořádá Kulturní středisko / organizátor: Jarmila Možíšová 
728 175 621 / ks.velkabystrice.cz / Tradiční dětský den. Zábavný program pro děti, hry, soutěže o ceny. 

Mediální partneři:

Hanácký pupek svetaˇ ©



Všeobecné informace: Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, 783 53 Velká Bystřice 
Tel.: 585 351 680 / 728 175  621 – pí. Jarmila Možíšová / kultura@muvb.cz / www.velkabystrice.cz / ks.velkabystrice.cz

18. 6. / 16–22 HOD. / HANÁCKÉ PUPEK SVĚTA / amfi teátr Zámecké náměstí / pořádá MS Band a město Velká Bystřice / organizátor: Ing. Josef Langer
606 610 960 / www.velkabystrice.cz / Přijďte na pořádnou hanáckou veselici. Mnoho míst si přisvojuje titul Pupek světa, ale jen spolek Hanáckéch patriotů 
to může dokázat.

2. 9. / 17–20 HOD. / LIDOVÝ ROK / vystoupení folklorních souborů v okolních obcích.

3. 9. / 14–24 HOD. / LIDOVÝ ROK / amfi teátr a Zámecké náměstí / pořádá město Velká Bystřice / organizátor: Jarmila Možíšová / 728 175  621  
ks.velkabystrice.cz / Přehlídka  folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, doplňkové programy, řemeslný jarmark, výstavy, ohňostroj.

4. 9. / 10–18 HOD. / LIDOVÝ ROK / amfi teátr a Zámecké náměstí / pořádá město Velká Bystřice / organizátor: Jarmila Možíšová / 728 175 621 / ks.velkabystrice.cz
Přehlídka folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, doplňkové programy, výstavy, řemeslný jarmark.

12. 11. / 14–22 HOD. / SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE / Zámecké náměstí / organizátor: Ing. Martin Seidler / 602 572 672
Martin přijede na bílém koni, zazáří ohně, zavoní pečená husa a nejen Svatomartinské víno poteče proudem…

24. 11. / 16–18 HOD. / VÁNOČNÍ JARMARK / škola, budova 1. stupně / pořádá Masarykova zákl. škola / organizátor: Mgr. Jarmila Štěpánová / 723 078 575 
www. mzs-vb.cz / A je to zase tady: advent a Vánoce za dveřmi. V naší škole se příjemně naladíte na jarmarku a vánočních dílnách krásnými výrobky, voňavým pitím, 
cukrovím a hudbou!

5. 12. / 17–19 HOD. / SV. MIKULÁŠ / ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Zámecké náměstí / pořádá Kulturní středisko V. Bystřice / organizátor: 
Jarmila Možíšová / 728 175 621 / 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 vánoční punč, horký čaj a pro rodiče něco do něj.

11. 12. / 18–19 HOD. / ADVENTNÍ KONCERT / ŘK kostel / pořádá sbor Rovina / organizátor: Petr Nakládal / 724 080 298.
Chvíle zklidnění v předvánočním shonu s lidovou písní a muzikou v podání hanáckého mužského sboru Rovina a hostů.

20. 12. / 17–19 HOD. / ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU / Zámecké náměstí / pořádá město Velká Bystřice / organizátor: Ing. Marek Pazdera / 606 739 244  
www.velkabystrice.cz / 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 / organizátor: Mgr. Ivo Slavotínek / 603 898 813  
www. velkabystrice.cz / 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 půlnoční. 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 / organizátor: P. Josef Opluštil – 731 405 500 / a Ses. Hana Šebíková – 
737 242 943 / www.farnost-vbystrice.wz.cz / Narodil se Kristus pán… také v našich bystřických kostelích! Přijďte si  prožít zázrak zrození nové naděje k jesličkám 
na půlnoční – na cestu nám možná bude svítit hvězda betlémská!

26. 12. / 18–20 HOD. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ / Kulturní dům Zámecké náměstí / pořádá soubor Haná / organizátor: Ing. Josef Langer / 606 610 960 
www.souborhana.com / Hanácký rok v Bystřici uzavřou všechny velkobystřické folklorní soubory a zpříjemní vám vánoční pohodu lidovými písněmi a tanci.

Sponzoři a partneři projektu:


