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Čtvrtý ročník folklorního festivalu ve Velké Bíteši.  
Přehlídka národopisných souborů a krojovaných skupin  
z Podhorácka, Horácka, sousedních Drahan a Brněnska.  

Začátek je v 13.30 hodin na Masarykově náměstí. 
 

 



 
PROGRAM: 
 
Zahájení  
  Masarykovo náměstí v 13.30 hodin 
 
„Píšu, píšu patnáct“  

skupina mladších dětí národopisného souboru 
Bítešan z Velké Bíteše 
 

 „O Turkovi a velkém zvonu“  
skupina starších dětí národopisného souboru 
Bítešan z Velké Bíteše 

 
„Vynášení smrti“  

dětský folklorní soubor Borověnka 
z Boskovic 
 

„Aj hore, aj dole...“  
skupina dívek z folklorního souboru 
Podskalák z Troubska 

 
„Kola z Březníka“  

dívky národopisného souboru Bítešan 
z Velké Bíteše 

  
„Vítejte, sósedé..“  

mládež z Jinošova a Velké Bíteše 
 
„Líšeňská svarba“ 
  pásmo k 100. výročí Františka Bartoše  

národopisný soubor Líšňáci z Líšně 
 

„Řemesla“  
folklorní soubor z Březníka 

 
“Čí je děvče z Jinošova“  

skupina žen z Jinošova 
 
„Ketkovské tetěnky“  

podhorácký soubor obce Ketkovice 
 

„Pod modró fáno“  
skupina dospělých národopisného souboru 
Bítešan z Velké Bíteše   
 
„Dožínky“  
horácký soubor písní a tanců Vysočan z 
Jihlavy 
 
„Stínání berana“ 
folklorní soubor Podskalák z Troubska 
 
„Co je s žertem to je s čertem“ 
Folklorní soubor Bajdyš z Třebíče 
 
 

 
 
  

 
„Robota“  
horácký soubor písní a tanců Vysočan z 
Jihlavy 
 
Zakončení festivalu 
přibližně v 18.00 hodin 

 
 

DALŠÍ INFORMACE  
 
Festival se koná v čase tradičních bítešských  
hodů. Mimo pohostinství, kavárny a cukrárny 
jsou rovněž otevřeny hodové sklípky ve 
dvorech a v podzemí některých měšťanských 
domů na náměstí i v přilehlých ulicích 
s nabídkou dobrého jídla a pití. 
 
19.30 hodin - Masarykovo náměstí        
LIDOVÁ TANEČNÍ VESELICE   
Na pódiu pod májou hraje dechová kapela 
Lesanka z Humpolce 
   
Klub kultury na Masarykově náměstí 5 
VÝTVARNÁ VÝSTAVA  
z díla bítešského rodáka akad. mal. Františka 
Rauše. Otevřeno od 13 do 18 hodin  
 
Městské muzeum na Masarykově náměstí 5 
VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE  
Otevřeno od 13 do 16 hodin 
 
Český svaz chovatelů v Lánicích 55 
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA  
Otevřeno od 8 do 18 hodin 
 
Základní umělecká škola v Hrnčířské ul. 117 
VÝSTAVA BONSAJÍ 
Otevřeno v sobotu od 8 do 18 hodin 
 
Masarykovo náměstí – horní strana 
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL 

 
Příjemně prožité chvíle v našem městě přejí 
hostům festivalu pořadatelé 
 

Klub kultury města Velké Bíteše 
Muzejní spolek Velkobítešska  
Národopisný soubor Bítešan 
 
 

FESTIVAL SE USKUTEČŇUJE  
S FINANČNÍ PODPOROU KRAJE VYSOČIINA 

 


