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VI. ročník folklorního festivalu ve Velké Bíteši. Přehlídka souborů 

 a krojovaných skupin z Podhorácka a sousedních regionů.  
Začátek je v 13.30 hodin na Masarykově náměstí. 

 
 



 
PROGRAM: 
 

 

Zahájení  
Masarykovo náměstí v 13.30 hodin 
 

„Radujme se vždy společně“  
pěvecký sbor Bítešanu  
 
1. ČÁST 
 

„Pletla sem, pletla sem, proplétala sem“  
skupina mladších dětí  národopisného souboru Bítešan 
při ZŠ Velká Bíteš 
 
„Hry a tance prababiček a pradědečků“ 
folklorní soubor Křemínek při Domu dětí a mládeže  
v Náměšti nad Oslavou 
 
„Radujme se, veselme se“ 
folklorní kroužek Sluníčko při Mateřské škole  
na Masarykově nám. ve Velké Bíteši 
 
„Flétničky“ 
„Pod betešskó májó“  
folklorní kroužek Bítešánek při Mateřské škole  
U Stadionu ve Velká Bíteš 
 
„Ševcovská“ 
folklorní soubor Okřešánek při Základní škole v 
Okříškách 
 
„A ta naša bába“  
přípravka dětské skupiny Bítešanu při Základní škole ve 
Velké Bíteši  
 
„Na kopečko stojí mlén“ 
skupina starších dětí národopisného souboru Bítešan 
z Velké Bíteše 
 
„Náš kohótek kokrhá“  
skupina mládeže národopisného souboru Bítešan 
z Velké Bíteše  
 
„Zpěváčci z Podhorácka“ 
vítězové folklorní soubor Okřešánek při Základní škole 
v Okříškách 
 
„Námluvy“ 
folklorní soubor Okřešánek při Základní škole v 
Okříškách 
 

 2. ČÁST 
 

„Dvě horácké písně“ 
zazpívá Kees Plaisier z Rotterdamu 

 
“Polonéza“ 
skupina dospělých národopisného souboru Bítešan
    
„Kólelo se, kólelo...“ 
skupina žen z obce Jinošov 
 
„Řemeslnické tance“ 
folklorní soubor Džbánek z Martínkova  
 
„Tance z Velkomeziříčska“ 
Krojovaná skupina Turkovan z Laviček u Velkého 
Meziříčí 
 
„Na krála, matičko, na krála...“ 
Podhorácký soubor obce Ketkovice 
 
„Horácká kola“ 
folklorní soubor Podjavořičan z Telče 
 
„Tance z Drysic“  
Křenovák z Křenovic  
 
„Řemesla“ 
folklorní soubor Podjavořičan z Telče 
  
„Tance ze Šariša a Zemplína“ 
pozvánka folklorních souborů Oblík a Vargovčan  
ze slovenského družebního města Hanušovce nad 
Toplou na nedělní pořad „Domácí a hosté“ 
 
„Vítéte, sósedé!““  
Bítešané a sousedé z okolí včetně mládeže 
z Jinošova, Březníka, Ketkovic 
 
Zakončení festivalu 
přibližně v 18.00 hodin 
 
 
Další informace: 
 

20.00 hodin - Masarykovo náměstí 5        
POSEZENÍ U CIMBÁLU  
Na nádvoří městského muzea hraje Horňácká 
cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         •                    ___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Festival se koná v čase tradičních bítešských hodů. 
Mimo pohostinství, kavárny a cukrárny jsou otevřeny 
hodové sklípky ve dvorech a v podzemí některých 
měšťanských domů i v přilehlých ulicích s nabídkou 
dobrého jídla a pití. 

  
Příjemně prožité chvíle hostům festivalu přejí  
pořadatelé 

Klub kultury města Velké Bíteše 
Muzeum Vysočiny Třebíč  
Muzejní spolek Velkobítešska   
Národopisný soubor Bítešan 

 


