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Význační hosté našeho festivalu

První  festivalový  den  jsme  přivítali  mezi  námi  význačné  hosty.  Navštívili  nás  Pavel
Bělobrádek  (vicepremiér,  poslanec  parlamentu  ČR,  předseda  KDU-ČSL),  Lubomír  Franc
(hejtman, senátor PČR), Leoš Heger (poslanec parlamentu ČR, místopředseda strany TOP
09), Jiří Hlavatý (senátor za obvod Trutnov), Rostislav Petrák (starosta ČK), Tomáš Šimek
(ředitel MKS), Petr Mědílek (prezident festivalu), Otakar Ruml (1. náměstek hejtmana), Táňa
Šormová, Jana Třešňáková a Josef Lukášek (radní Královéhradeckého kraje)  a Jan Tichý
(ředitel Saar Gummi Czech s. r. o.).
Potěšila  nás slova  hejtmana Lubomíra  France:  „Je třeba  si  uvědomit,  jaký význam tento
festival pro návštěvníky má. Je to o péči o tradice místní i cizokrajné, udržování cenných
kulturních zvyklostí, které jinak mohly dávno zaniknout. Tradice je třeba nejen udržovat, ale
i šířit dál. Festival v ČK to dělá znamenitě a musím říci, že jsem hrdý na to, že ho můžeme
spojovat s Královéhradeckým krajem.“

Začátky Festivalových střípků

Zakladatelka  Festivalových  střípků,  někdejší  ředitelka  MKS  Kateřina  Kultová,  nám
prozradila: „Páni, STŘÍPKY slaví už desáté narozeniny! Tak to uběhlo jako voda. Ostatně
jako každý ročník festivalu, sotva jeden skončí, máme tu další.
A právě  v létě,  pár  týdnů před  začátkem festivalu,  kdy se  s přípravou na oslavy finišuje,
napadlo mě vydávat tyto festivalové noviny. Vlastně jsme potřebovali nějakým způsobem
informovat diváky o stornování účasti několika souborů, hlavně těch zaoceánských, kterým
se nepodařilo získat vízum. Tím byl v ohrožení páteční program, kdy měly vystupovat. No
prostě průšvih. To je jen zlomek toho, co se těsně před začátkem festivalu stává a spousta
dalšího se přihodí v jeho průběhu.
Chvíli  se  diskutovalo  o názvu,  jestli  to  budou  Festivalové  listy,  Festivalové  noviny  ….
Nakonec bylo řečeno Festivalové střípky, protože se skládají právě z kousků zážitků, příhod a
událostí, posbíraných během jednotlivých festivalových dnů, a to doslova v poklusu.
Tak  tedy  krátká  gratulace  oslavenci.  Střípkům  přeji  dlouhá  léta  a  aby  se  plnily  pouze
veselými a zajímavými informacemi.“



Na co se budeme společně těšit - program na čtvrtek

1. Hermanovčan 6. Dánsko 11. Peru

2. Řecko 7. Kostarika 12. Arménie

3. Tchaj-wan 8. Polsko 13. Bulharsko

4. Itálie 9. Indonésie 14. Živel

5. Korea 10. Srbsko

V tomto pořadí budou dnes soubory vystupovat ještě jednou.

Jižní Korea

Jižní Korea je stát ve východní Asii, zaujímající jižní polovinu Korejského poloostrova. Počet
obyvatel  přesahuje  50  milionů.  Soubor  z hlavního  města  Soulu  se  nazývá  HANGUK
TCHUM a je pravděpodobně nejmladším souborem mezi vystupujícími. Tančí spolu totiž
méně než tři  měsíce,  takže výlet do ČR je pro ně první velké vystoupení. Stáří členů se
pohybuje mezi 18 až 26 lety a všichni do jednoho studují na univerzitě. Ve svém volném čase
se ovšem nadšeně věnují tamnímu folkloru. Soubor se skládá ze dvou částí. Početnější se
věnuje tradičnímu tanci a menší se zabývá hrou na různé druhy bubnů. Obě části vystupují
i samostatně.

Jsme v televizi!!!

Oproti ostatním souborům Kostarika dorazila již v pondělí, protože byli pozváni do ranního
vysílání ČT2. Soubor se nejprve ubytoval v Šumperku a potom byl převezen autobusem do
Ostravy  před  budovu  České  televize.  Po  vyřešení  některých  organizačních  záležitostí  se
soubor začal připravovat na vystoupení. Kostarika měla celkem tři živé výstupy, avšak již
před prvním z nich se vyskytly mírné komplikace, nejprve se na chvíli ztratili dva tanečníci
těsně před výstupem a poté jejich pečovatelka málem nestihla vlastní výstup, protože se je
vydala hledat.  Zbylé výstupy proběhly bez větších komplikací. V úterý kostarický soubor
navštívil ZOO Dvůr Králové. Souboru se podle slov jejich pečovatelky líbili hlavně sloni a
pavilon opic.

Kostarika a vzdělání

Kostarika se odlišuje od jiných zemí svým jasným důrazem na vzdělávání. Tomu se věnuje 
rovnou 14 článků Ústavy. Podpora vzdělávání a vytváření příznivých podmínek pro 
vzdělávání obyvatel je vnímáno již od získání nezávislosti v roce 1821 jako první povinnost 
státu. Historici hovoří o "Estado educador". Vzdělávací složka tvoří dlouhodobě 20–30 % 
veřejného rozpočtu.



Víte, že…

Kostarika (Costa Rica) znamená v překladu bohaté pobřeží?

soubor z Kostariky se minulý týden zúčastnil folklorního festivalu v Šumperku, kde
vyhrál 1. cenu divácké soutěže?

lev, kterého představoval Thajwanec ve večerním představení,  symbolizuje u nich
štěstí? Lev má přinášet štěstí divákům, Červenému Kostelci a celému Česku.

v areálu při čekání na vystoupení zpěváka Rédla skupinky souborů bavily diváky?
Zábava eskalovala až do doby, než se z jednotlivých skupinek utvořila jediná, která tančila a
bavila jak sebe, tak diváky nevídaným způsobem.
.

slečna výčepní na baru u zázemí pořadatelů má krizi identity? Jednomu z fotografů
se během 10 minut představila třemi různými jmény. Kdo zjistí,  jak se ta nejvyšší z  nich
skutečně jmenuje, má u fotografa pivo!

hned na prvním vystoupení  souboru  z Tchaj-wanu se tanečnici  na pódiu  přihodil
úraz? Při špatném došlapu si způsobila lehký výron kotníku a odřela kolínko. Zdravotník
Pavel tento úraz vyhodnotil jako "lehký".

Tchajwanka, tlumočící souboru z jejich jazyka do češtiny, studuje v Praze AMU  –
obor klavír?

kostým, ve kterém včera tančili Kostaričané, má barvy jejich státní vlajky?

bulharský soubor Orpheus má název odvozený z legendy o
Orpheovi? Orpheus byl v řecké mytologii synem Múzy
Kalliopé a říčního boha Oiagra nebo boha Apollóna. Orpheus byl
největší  hudebník  a  pěvec  řeckých  mýtů.  I Sirény  bledly  závistí
před  jeho  kouzelným hlasem.  A tento  bájný  Orpheus  prý  prošel
jejich domovským městem (nedaleko řeckých hranic), hrál na harfu
a hudbou léčil lidi.

středeční  návštěvnost  festivalu  se  pohybovala  kolem  820  lidí?  A to  nepočítáme
vlastníky permanentek!! Kolik asi dáme dnes?

Festivalové suvenýry

Festivalové  suvenýry  najdete  v dřevěném  stánku  vedle  areálu.  Najdete  a  můžete  si  zde
zakoupit:  trička  (pánská,  dámská  i dětská)  a  tílka  s krásným  novým  designem  a další
upomínkové předměty. To vše za velmi příznivé ceny!!



Naši pečovatelé

Stát Pečovatel

Arménie Fišerová P.

Bratislava Urbanová L.

Buchlovice Cepr D.

Bulharsko Kosařová M.

Dánsko Urban J.

Dúbrava Šrůtková P.

Hermanovčan Mertlíková J.

Indonésie Kuldová R.

Itálie Šulcová E.

Korea Kováčová M.

Kostarika Sokolová L.

Peru Matincová A.

Polsko Kováčová A.

Řecko Kosařová K.

Tchaj-wan Drozdová L.

Vsacan Šimková V.

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!!!!

Každý návštěvník obdrží v pokladně ke vstupence
žeton.  Během  celého  představení  se  pak  může
s tímto  žetonem  odebrat  ke  stánku  Primátora
(u štábu,  poblíž WC) a tam ho vyměnit  za jeden
z těchto nápojů: PRIMÁTOR 11, CHIPPER nebo
MALINOVKU. Další objednávky jsou placené.


