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Vážení návštěvníci 61. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „u nás“ v Červeném 

Kostelci. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítal v našem městě při příležitosti konání této 

tradiční mezinárodní folklorní akce. Věřím, že společně strávíme bezmála pět dnů plných 

tance a muziky, doprovázené úsměvy účinkujících, návštěvníků, hostů, přátel a pořadatelů. 

Děkuji těm, kteří se podíleli na přípravách a organizaci festivalu, a přeji nám všem pěkné 

počasí a hlavně dobrou náladu. 

Rostislav Petrák, starosta ČK 

 

Slavíme 10 let Festivalových střípků!!!  
 
Vážení a milí návštěvníci MFF, dovolte i naší redakci vás co nejsrdečněji přivítat a popřát 

nám všem nezapomenutelný týden plný barevných dojmů, nezapomenutelných zážitků a snad 

také dobrého počasí. Slibujeme, že našemu pozornému oku neunikne téměř nic. A jako 

v minulých letech vás budeme denně informovat o všem, co se kde šustne, o perličkách 

ze zákulisí festivalu, o jednotivých souborech, vedení, význačných hostech, novinkách, 

změnách, zkrátka o všem, co potřebujete o našem festivalu vědět. Letošní 61. ročník 

se ponese v rytmech tance a hudby souborů z Peru, Kostariky, Indonésie, Tchaj-wanu, 

Bulharska, Koreje, Arménie, Itálie, Polska, Dánska, Srbska, Řecka, Slovenska, a sedmi 

českých souborů. 

 

Hurá!!! 

Festival je zase tady! 

Dostane nás do nálady, 

Roztančí se město celé, 

potěší nás písně skvělé, 

na soubory těšíme se, 

je to krása, když se nese 

městem folkor náš i cizí, 

přátelství se rodí ryzí 

mezi lidmi různých světů… 



 

 

Na co se budeme společně těšit- program na středu 
 

1. Hadářek 6. Itálie 11. Arménie 

2. Živel 7. Srbsko 12. Řecko 

3. Bulharsko 8. Tchaj-wan 13. Korea 

4. Dánsko 9. Polsko 14. Kostarika 

5. Indonésie 10. Peru 15. Hermanovčan 

 

Od našich pečovatelů 
 

ŘECKO 

Hádejte, co by tak mohl pečovatel souboru ze sluncem okrášleného Řecka dělat v průběhu 

posledního (= přípravného) večera, který tráví prozatím bez svých svěřenců… tak tedy: 

• Přátelí se s Googlem – ten ví vše 

• Nepřátelí se s ekology – tiskne řecké slovníky (jako blázen ) 

• Doufá, že řečtina nebude α a Ω v komunikaci s Řeky – to bychom rychle skončili… 

• A hlavně – těší se na setkání se souborem! 

Pojďme si společně udělat náskok a nastudovat si něco o Řecku – Zde pár zajímavých 

perliček z nejrůznějších aspektů řecké kultury. Víte že… 

• řečtina prodělala za 2000 let méně jazykových změn než angličtina za pouhých 500 

let? 

• Psí nebo Éta nejsou pouze česká slova, ale i názvy písmen řecké abecedy? 

• „Ano“ se řecky řekne „ne“ a české „ne“ se řekne „ohee“? 

 

…to je pouze ochutnávka, dalo by se pokračovat a psát romány… pokud nám zachováte svou 

přízeň a „zastřípkujete si“ i v dalších dnech, jistě se dočkáte dalších zajímavostí a pohledu 

do řecké kultury.          Lucie Urbanová 

 

INDONÉSIE 

Soubor dorazil do ČR již 16. 8., aby v Praze pomohl oslavit na ambasádě 70. výročí Dne 

nezávislosti Indonéské republiky. V úterý ráno si pečovatelka soubor vyzvedla v Praze a už 

při přivítání vyšlo najevo, že vedoucí skupiny – paní Lucy, tu na festivalu v ČK již byla před 

dvěma lety, zúčastnila se představení v Dobrušce a ráda vzpomíná na svého minulého 

pečovatele Ondřeje Fišera. Na festivalu se jí moc líbilo, a proto neváhala, aby do České 

republiky jela znovu, tentokrát s jiným souborem. Paní Lucy (po které se soubor jmenuje) 

strávila část svého dětství v Praze, kam se celá její rodina přestěhovala, aby podporovala 

tatínka v jeho učitelské kariéře na pražské škole pro Indonésany. Umí pár slovíček česky 

a trpělivě je učí i zbytek souboru.   

         Romana Kuldová 

 

 



 

Víte, že… 
 pravoslavná srbská církev používá juliánský kalendář? Leccos to vysvětluje. 

Například to, proč Srbové (a jiné pravoslavné národy) slaví Vánoce a Nový rok jindy než my. 

Státním svátkem ovšem mají i 1. a 2. leden, což je zase podle gregoriánského kalendáře, 

a tedy spíše matoucí. Tento zdánlivý nesoulad je velmi šikovný, když si uvědomíme, že se 

tím prakticky zdvojnásobuje počet dní pracovního klidu. 

 

 srbské gusle nejsou v překladu housle, jak by se dalo předpokládat, ale jsou nástroj 

sice strunný, menší než naše housle, ale drží se spíše jako basa? Je to typický srbský národní 

hudební nástroj. 

 

 peruánský soubor má už za sebou první návštěvu nemocnice? Naše dlouhým vedrem 

podrážděná vosa zaútočila na mladého Peruánce a ten opuchl do té míry, že musel být ošetřen 

v nemocnici v Šumperku. 

 

 hlavní město Peru Lima leží na přímořské rovině na západním úpatí And ve 

vzdálenosti 12 km od pobřeží Tichého oceánu? Má úctyhodných 7 milionů obyvatel. Lima je 

jedním z nejsušších hlavních měst na světě. Celoročně spadne v Peru pouhých 20 mm srážek. 

 

Novinka letošního festivalu!!! 
 
Letošní mezinárodní folklorní festival jsme obohatili o jarmark, jehož se zúčastní trhovci 

nabízející skvělé výsledky rukodělné tvorby i starých řemesel. K vidění bude mnohé: kování 

železa pod taktovkou kováře Jaromíra, Marie nám předvede, jak se přede na kolovratu, Petti 

zase bude paličkovat. Karel umí foukat sklo a Tess nám ukáže tři tisíce let starou techniku 

malování na vodní hladině. Některé z těchto technik si budete moci vyzkoušet i vy. A pokud 

se vám nebude chtít vrátit zpět, můžete si zakoupit některý z výrobků těchto mistrů domů 

a v duchu si říci „byl jsem tam“. Dále bude na trzích k mání i široký sortiment z řad 

kvalitních potravin, jako je koření, ryze český česnek a cibule, holandské sýry, ale i pravé 

100% kakao, třtinový cukr, rakytníkové produkty atd. Nebudou chybět ani klasické perníky 

od paní Dany a různé cukrovinky. 

V přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla předvedou trhovci svou nádhernou keramiku, 

oblíbená glycerínová mýdla, svíčky ryté, parafínové, z palmového vosku, ale i pro alergiky. 

Obdivovat jistě budete také skvělý sortiment úžasné Lenky, která svůj um přenáší formou 

malby a batiky na textil. Dále nebudou chybět různé druhy pletených košíků a ošatek 

a v neposlední řadě i dřevěné výrobky – hodící se do bytu či jako hračky pro vaše ratolesti. 

Pro děti máme připraveny dílničky, kde si budou moci hrát a zkoušet techniky zdobení 

a malování. Úžasná Pavlína pomocí barviček vykouzlí z každé holčičky pohádkovou vílu či 

princeznu. A každého kloučka zase třeba v draka nebo černokněžníka. 
 

 

 

 



 

Na čem si pochutnávají naši hosté 

 

Středa oběd Slepičí polévka s nudlemi a masem 

Sekaný mletý řízek, br.kaše, nápoj 

večeře Guláš s houskovým knedlíkem, nápoj 

Čtvrtek oběd Zeleninová polévka s kapáním 

Vepřové na paprice, těstoviny, nápoj 

večeře Kuřecí a vepřový mix, nápoj 

Pátek oběd Frankfurtská polévka 

Sýrové smaženky, brambor, nápoj 

večeře Špagety s kuřecí směsí, nápoj 

Sobota oběd Polévka s kuskusem a vejci 

Moravský vrabec, brambor. knedlík, nápoj 

večeře Drůbeží a vepřové rizoto, sýr, červ. řepa nápoj 

Neděle oběd Polévka s játrovými knedlíčky 

Smažený kuřecí řízek, brambor, nápoj 

 

POZOR POZOR! 

 

INFORMACE PRO DIVÁKY!!! 
 
• Každý návštěvník obdrží při vstupu do areálu náramek (každý den jinou barvu), 

kterým se bude prokazovat u pokladen po celou dobu programu 

 

• V areálu je zajištěná zdravotnická služba, případné zdravotní problémy hlaste prosím 

ve štábu pořadatelů nebo kterémukoliv organizátorovi 

 

• Prosíme rodiče, aby dávali pozor na své děti a nepouštěli je do prostoru u plůtku před 

pódium, z bezpečnostních důvodů musí být volný prostor pro technické zabezpečení 

 

• Do areálu je zakázán vstup se psy 

 

• Udržujte prosím pořádek, využívejte odpadkové koše 
 
 
 


