Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
________________________________________________________________________________________________

Vážení příznivci Tradičních Bítešských hodů,
jak se u nás říká „v Bíteši trvá rok – od hodů do hodů“ a ty další jsou teď před námi. Dovolte mi,
abych Vám nabídl malou ochutnávku z hodového menu.
Jako vždy začneme ve středu o páté, kde se za účasti chasy bude stavět mája s doprovodem
dechové hudby LESANKA. Opět se otevřou hodové sklípky a u nás „na Pětce“, tak jako
v minulých letech, zahraje TATABAND pod vedením Josefa KUČERY (v případě deštivého počasí
se případně přesuneme do restaurace Naše bítešská v kulturním domě).
Ve čtvrtek o půl sedmé si určitě zajděte do kulturního domu na mimořádný koncert Bítešského
hudebního půlkruhu, kde zazpívá dětský pěvecký sbor JITRO pod vedením Jiřího SKOPALA.
Tento královehradecký sbor je již mezinárodně znám a uznáván. Vystupoval v celé Evropě a má
za sebou několik turné v USA. Dosáhl několika mezinárodních vítězství jako např. v Llangollenu
(Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996),
v Leccu (Itálie 2010) a tři zlaté medaile v Xiamen (Čína, 2006).
Pátečním programem Vás na hlavním pódiu provede muzikálový producent a moderátor
Martin HRDINKA, ve kterém od 17.00 vystoupí bubenické uskupení TOMTOM BAND naší
Základní umělecké školy a následovat bude pozoruhodné hudební uskupení ostravských
muzikantů, vystupujících po názvem BANDABAND. Chytlavost a melodičnost jejich autorských
písní a originalitu textů písní si jistě nenechte ujít. Od osmé přijdou na řadu koncerty
prvotřídních kapel MŇÁGA A ŽĎORP a FLERET. K výkonům těchto kapel bylo již mnohé řečeno
a napsáno. V Bíteši budeme mít jedinečnou možnost naživo prožít další z jejich VIP koncertů.
Ten kdo má rád (nejen) starší hity může zvolit variantu kulturního domu a HODOVÉ OLDIES
PÁRTY. Ve sklípku „na Pětce“ pak bude hrát netradiční cimbálová muzika MIDNIGHT COFFEE
SESSION. V jejím repertoáru kromě klasického folkloru jako je třeba Csardas, uslyšíme i Dream
a Little Dream nebo Lullaby of Birdland.
V sobotu od půl druhé nás čeká už 14. ročník folklorního festivalu SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU,
který bude letos moderovat zpěvák a hudební pedagog Karel HEGNER. V průběhu festivalu
předvede své umění 8 folklorních souborů dětí i dospělých. Večer nás pak čeká unikátní
zahraniční host ze Slovenska, a to taneční skupina ČAROVNÉ OSTROHY s programem „ROCKOM
KROKOM, aneb folklor natvrdo“. Strhujícím způsobem nás přesvědčí, že umí tančit, jak klasický
slovenský folklor s cimbálovou muzikou, tak jeho moderní taneční verzi za doprovodu rockové
a smyčcové hudební sekce její doprovodné kapely. Závěr festivalu bude patřit, bítešákům
oblíbenému seskupení MEDICIMBAL s modrým cimbálem Romana VEVERKY. Pokud zatoužíte
po jiném příjemném posezení, tak „na Pětce“ od sedmé večerní bude hrát cimbálová muzika
Aleše Smutného nebo „na Sedmičce“, kde bude hrát cimbálka MARÝNKA. No a ten kdo rád
country, tak pro něj je u kulturního domu připravena country skupina NACONOTY.
Tak a je tu neděle – hlavní den bítešských hodů. Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele
bude v osm hodin za účasti krojované chasy. Dopoledne na hlavním pódiu zahraje nám dobře
známá dechovka GALÁNI. Pak už na nás čeká to nejdůležitější: Hodový průvod městem, jehož
součástí bude už potřetí skupina historického šermu TARANIS z Rosic a samozřejmě tradiční
hodový program s předáním dožínkového věnce, chasa nám zatancuje českou i moravskou
besedu, rychtářem a s rychtářkou, právem, písařem a jeho paragrafy, to vše pod drobnohledem
vrchnosti a dozorem kata.
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Hodová tombola (a že je letos bohatá) se začne losovat od čtvrté „na Pětce“ a hrát k tomu bude
cimbálová muzika STANISLAVA GABRIELA.
Konec naší hodové ochutnávky zcela jistě patří následující středě, poslednímu dni hodů. Poté
co už máje bude odpoledne ležet na zemi, Vás zvu na hodové dozvuky se skupinou SPRINT u
nás „na Pětce“ a navrhuji ještě využít posledních možností vychutnat si něco dobrého ve
sklípcích. Třeba toho (pro mě osobně) výborného smaženého kapra bítešských rybářů v jejich
hodovém sklípku ve dvoře vedle radnice.
Doufám, že každý z Vás si z hodové nabídky najde to „své“. Možná se snad v tom hodovém shonu
někde potkáme u dobrého jídla nebo sklenky hodového vína…
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury
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