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Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci 
s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, 
prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, 

Muzejním spolkem Velkobítešska  
a národopisným souborem Bítešan,  

místními organizacemi a spolky  
Vás srdečně zvou na 

TRASA HODOVÉHO PRŮVODU: 
Kulturní dům » Vlkovská » Družstevní » Domov důchodců » Tyršova » Na Valech  

» kruhový objezd » Na Valech » Kostelní » Masarykovo náměstí

HODOVÉ SKLÍPKY HODOVÝ PROGRAM

OTEVŘENÉ VÝSTAVY  
A DOPROVODNÉ AKCE

UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 9. 9. 2022 (00.00 hodin) do neděle 11. 9. 2022 (24.00 hodin)  

bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ.  
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM.  

Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 9. 9. 2022 do 15.00 hodin. 

Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost  
zdarma otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.

» STŘEDA 7. ZÁŘÍ
 17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
   STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA na Masarykově náměstí  

a otvírání hodových sklípků 
 19.00 – 24.00 hodin „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana ve sklípku „na Pětce“ 

» ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ
 18.30 hodin  MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – LUBOMÍR BRABEC – kytarový recitál 

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

» PÁTEK 9. ZÁŘÍ
 18.30 – 18.40 hodin Vystoupení taneční skupiny POMPONKY z Osové Bítýšky
 18.45 – 19.00 hodin Vyhodnocení fotografické soutěže „TAJEMSTVÍ“
 19.00 – 19.10 hodin Vystoupení moderních gymnastek z Velké Bíteše
 19.10 – 19.20 hodin Vystoupení taneční skupiny POMPONKY z Osové Bítýšky
 19.30 – 20.30 hodin Milan PEROUTKA se skupinou PERUTĚ
 21.00 – 22.00 hodin BALAGE BAND feat. TEREZA
 22.00 – 22.15 hodin Soutěže pro návštěvníky – Svatojakubský půllitr
 22.15 – 22.40 hodin OHNIVÁ SHOW – SARCINA
 22.45 – 23.05 hodin SOUTĚŽE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 23.20 – 00.20 hodin Koncert skupiny YO YO BAND
 Moderátor večera: Marek Grande – HIT RÁDIO VYSOČINA
 Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
 Vstupné: 100,- Kč

 19.00 – 24.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAVORNÍK z Brna ve sklípku „na Pětce“ 

» SOBOTA 10. ZÁŘÍ 
 13.30 – 17.30 hodin  SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XX. ročník
   Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka,  

sousedních regionů a hostů. 
   Vystoupí Národopisný soubor Bítešan, Vlkováček, Dudáci Tryhuci,  

Dudácká hudba ZUŠ Hrotovice, Gajdůšek s Ořechovskou mladou chasou,  
Horáčan z Velkého Meziříčí, Džbánek, Džbáneček,  
Martínek a Džbánek – zakladatelé z Martínkova

 18.00 – 19.30 hodin Koncert kapely Hradišťan & Jiří Pavlica 
 20.00 – 20.45 hodin Vystoupení folklorního souboru VARGOVČAN z Hanušovce nad Topľou
 21.00 – 22.15 hodin Jiří ERLEBACH s kapelou
  Moderuje: Karel HEGNER
  Hlavní hodové pódium, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
  Volný vstup

 21.00 – 1.00 hodin Taneční zábava s kapelou OCHRANNÁ ZNÁMKA
  Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
  Vstupné: 100,- Kč

 19.00 – 24.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Aleše SMUTNÉHO ve sklípku „na Pětce“ 

» NEDĚLE 11. ZÁŘÍ
 8.00 – 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti krojované chasy
 9.00 – 11.00 hodin  STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby LESANKA 
 9.30 – 9.35 hodin Vystoupení tanečního oboru ze ZUŠ Velká Bíteš na hlavním pódiu pod májí 
 9.40 – 11.30 hodin Vystoupení dechové hudby HORANKA na hlavním pódiu pod májí 
 13.00 hodin KŘEST HVĚZDY – NONAME na hlavním pódiu pod májí
  Moderuje Alexander HEMALA, součástí křtu bude vystoupení Vlasty ZAHRÁDKY 

 13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na Masarykovo náměstí  
za účasti dechové hudby LESANKA a MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA

 15.00 hodin  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem a právem:  
Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec, Moravská beseda,  
paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 

  Hrají MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí

 16.00 – 20.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou KOŠTÝŘ ve sklípku „na Pětce“ 
 16.00 hodin LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí u domu čp. 5 

» STŘEDA 14. ZÁŘÍ
 17.00 hodin KÁCENÍ MÁJE
 19.00 hodin HODOVÉ DOZVUKY s kapelou SPRINT ve sklípku „na Pětce“

V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

Sklípek „na Pětce“  |  Masarykovo náměstí 5
» středa 7. září 19.00 hodin
 „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana 
» pátek 9. září 19.00 hodin 
 Cimbálová muzika JAVORNÍK z Brna
» sobota 10. září 19.00 hodin 
 Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO 
» neděle 11. září 16.00 hodin
 Cimbálová muzika KOŠTÝŘ 
» středa 14. září 19.00 hodin
 HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT

Restaurace „Naše bítešská“  |  Vlkovská 482 
» středa 7. září – neděle 11. září
 burčák z jižních svahů

Mázhaus na „Staré poště“  |  Masarykovo náměstí 88
» středa 7. září – neděle 11. září
 reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

Rybářský sklípek  |  Kozí 157 – bývalý sběrný dvůr
» středa 7. září  14.00 – 20.00 hodin
» čtvrtek 8. září  14.00 – 20.00 hodin
» pátek 9. září  14.00 – 21.00 hodin
» sobota 10. září 15.00 – 21.00 hodin
» středa 14. září 14.00 – 20.00 hodin
  smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo,  

douzované speciality

Musilova vinotéka  |  Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
» středa 7. září – středa 14. září 
  grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku 
 otevřeno od 10.00 hodin  

Hodová kavárna „Kreative Café“  |  Lánice 57
» otevřeno: středa – neděle od 14.00 hodin
  čerstvě pražená káva, domácí moučníky,  

panini, obložené bagety, poctivé pivo, burčák,  
víno a mnoho dalšího...   
Více se dozvíte na našem facebooku a instagramu.  
Těšíme se na vás! 

Restaurace Na „103“  |  Peroutkova 103 
» středa 7. září – neděle 11. září 
 uzené maso, bůček, burčák, sudová vína, domácí kuchyně

Disko – Bar CARIBIC  |  Lánice 59
» pátek 9. září a sobota 10. září
 HODOVÉ DISKOTÉKY

BOWLING BAR  |  Masarykovo náměstí 98
» středa 7. září – neděle 11. září
  burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),  

sudová vína, nová nabídka odrůdových vín  
z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava

 pátek a sobota grilování
 
Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU  |  Masarykovo náměstí 13
» středa 7. září – neděle 11. září 
  burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),  

sudová vína, široká nabídka odrůdových vín  
z moravských vinařství. Prodej zajištěn včetně  
široké nabídky baget na recepci – Nonstop.

Pils-Bar „U Staříka“  |  Vlkovská 482
» středa 7. září – středa 14. září
 otevřeno denně od 13.00 hodin
 burčák, víno, Plzeňský prazdroj, Kozel a Radegast 
» pátek a sobota
 cigára, kýta na rožni, speciality na grilu 

ŠPUBův sklípek  |  Kostelní 77
» středa 7. září od 16.00 hodin
  burčák (vinařství Matouš Olbramovice),  

vínečka ze Znojemska od malých rodinných vinařů,  
bůček a cigárko z udírny,  
k poslechu i tanci od 20.00 hodin – Michaela Šedivá  
(holka z vesnice s písničkami z šuplíků )

» čtvrtek 8. září 
 pohodové posezení, burčák, vínko, pivko, speciality z grilu
» pátek 9. září
 HODOVÝ HUDEBNÍ PÁTEK 
 hraje: od 19.30 hodin Suspenzors (rock-roll-funk. V. Meziříčí)

  od 21.00 hodin BiblBroxx (punk, fuck, rock Brno)

» sobota 10. září od 15.00 hodin
 gril, udírna, vínka atd..., možná přijde i kouzelník...
» neděle 11. září od 15.00 hodin
 poklidné posezení u toho, co zbylo…
» středa 14. září od 16.00 hodin 
 pohodové dozvuky s akustickou kytarou

„PROZÁŘENÉ SLUNCEM“ – HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ  
JARMILY DVOŘÁKOVÉ
od 5. září do 16. září 2022 
pondělí – pátek 8.00  – 11.30 a 12.00 – 15.30 hodin, 
sobota 10. září 13.00 – 17.00 hodin 
neděle 11. září 10.00 – 18.00 hodin
výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5  
ve Velké Bíteši
Vernisáž výstavy se uskuteční 5. září v 17.00 hodin.

MĚSTSKÉ MUZEUM
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Expozice: Historie Města Velké Bíteše
Výstava: 150 let SDH Velká Bíteš – výstava modelů  
hasičské a záchranářské techniky
Hodový víkend – sobota 10. a neděle 11. září:
»  ve 12.00 hodin – komentovaná prohlídka kostela  

sv. Jana Křtitele, sraz účastníků před hradební věží
»  v rámci expozice bude mimořádně vystavena  

Velkobítešská monstrance
Městské muzeum otevřeno:  
úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin.
Hodový víkend muzeum otevřeno: 13.30 – 18.00 hodin. 

Ukázka VOZIDEL AUTO POKORNÝ RENAULT A DACIA 
horní strana Masarykova náměstí 
sobota 10. září a neděle 11. září

FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle

HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
sobota 10. září a neděle 11. září 2022 
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši  
v ulici Lánice č. 55. Pro veřejnost bude výstava přístupna  
v sobotu 8.00 – 18.00 hodin a v neděli 8.00 – 16.00 hodin.  
Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata  
pro doplnění vlastních chovů. Ukázka králičího hopu.  
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.  
Hlavní cena v tombole je živé sele!  
Vyhlášení výsledků proběhne v neděli v 16.00 hodin.

HODOVÉ OTEVŘENÍ GALERIE KOFLÍK 
Veroniky Bártové, Lánice 31, Velká Bíteš  
(200 metrů od náměstí směrem na Žďár)
V sobotu 10. 9. 2022 a v neděli 11. 9. 2022 bude otevřena  
Galerie Koflík, která nabízí k prodeji autorskou keramiku,  
obrazy a drahé kameny (svícny, náramky, přívěsky, čakrové 
sady…). Otevírací doba po oba dny je 9.00 – 12.00  
a 14.00 – 16.00 hodin.
Přijímáme rovněž přihlášky do keramického  
kurzu na rok 2022/2023.

UKÁZKA VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
horní strana Masarykova náměstí
sobota 10. září a neděle 11. září 

UKÁZKA VOZIDEL J.P.N. Cars s.r.o NISSAN a SSANGYONG
horní strana Masarykova náměstí
sobota 10. září a neděle 11. září 


