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Slovo režie

„Již  šestým rokem mám  možnost  prožívat  festival  v roli  režisérky.  Přemýšlela  jsem,  jak
jedním slovem vyjádřit,  co nás všechny spojuje a co nám festival přináší.  Je to RADOST.
Festival se přehoupl již do druhé poloviny. Počasí nám zatím přeje, vystoupení souborů jsou na
vysoké úrovni, z pohledu režie i organizačně vše vychází. Přála bych nám všem, aby i druhá
polovina vyšla  stejně a abychom si  při  závěrečné znělce všichni mohli  říci:  „Ano, byla  to
radost.“

            Marcela Nejmanová

Držíme palce našemu Hadářku

Domácí soubor Hadářek nemusíme jistě dlouze představovat. Mezi místními i přespolními je
náš dětský soubor dobře známý. Přesto uvedeme několik aktuálních informací.
V současné  době  má  soubor  dvě  oddělení.  V prvním,  tzv.  předškoláků,  tančí  25  dětí,  ve
druhém 20 dětí,  které  jsou již  školáky.  Za poslední  dva roky se  v Hadářku  událo  několik
důležitých změn. Jednou z nejpodstatnějších je to, že se změnilo vedení souboru. Již druhým
rokem vede soubor p. Markéta Janušová. Jí patří velký dík za to, že Hadářek neskončil.
Od  letošního  roku  se  také  změnil  hudební  doprovod  souboru.  Hudby  se  ujala  muzika
Šmikuranda pod vedením p. Pavla Řídkého. Spojení Hadářku s tímto hudebním seskupením
bylo velmi šťastnou volbou. Muzika dostala na letošní přehlídce dětských folklorních souborů
zvláštní ocenění poroty za citlivý doprovod malých tanečníků. Doufáme, že i do budoucna tato
spolupráce potrvá a že se řady Hadářku rozrostou o nové tváře. Přejeme malým tanečníkům, ať
se jim letošní vystoupení vyvede, a divákům hodně radosti.

      Hana Misarová



Na co se budeme společně těšit - program na sobotu

Odpoledne 14: 30 – 17: 00
Jedno vystoupení trvá 6 minut.

1. Arménie 5. Dúbrava 9. Itálie 13. Polsko 17. Vsacan

2. Buchlovice 6. Hadářek 10. Korea 14. Řecko 18. Živel

3. Bulharsko 7. Hermanovčan 11. Kostarika 15. Srbsko

4. Dánsko 8. Indonésie 12. Peru 16. Tchaj-wan

Dětské okéno od 18: 00
1. Hadářek 2. Sejkorky ze Slatiňan 3. Kvítek Hradec Králové

Večer od 20: 00
Jedno vystoupení trvá 10 minut.

1. Hadářek 5. Řecko 9. Dánsko 13. Hermanovčan 17. Arménie

2. Itálie 6. Indonésie 10. Srbsko 14. Bulharsko 18. Vsacam

3. Peru 7. Buchlovice 11. Tchaj-wan 15. Živel

4. Dúbrava 8. Kostarika 12. Polsko 16. Korea

Poznejte Řeky – ve zkratce a stručně

Horká krev, ale chladná hlava. Proč? 4 hodiny zpoždění na příjezdu nevadí, oběd se zvládne
v piknikové  formě  jako  druhá  večeře  (Dánové  přece  měli  ještě  větší  zdržení!).  Vynosit
kostýmy z autobusu se dá i "do silnice", tedy tak, že doprava poté funguje pouze kyvadlově,
v obou směrech se tvoří kolony. A pečovatelka chrání svoje ovečky vlastním tělem. A co se
stane, když Řekové zjistí, že má pečovatelka narozeniny? Je zlíbaná, objímaná a dojatá. A co
teprve, když Řekové zjistí, že je pečovatelka ještě svobodná? Starší členové souboru začnou
horlivě vychvalovat své syny  a nechybí ani pozvání do Řecka.

Buchlovice

Folklorní studium Buchlovice vzniklo v roce 1991 s jasným cílem zachytit život pod hradem
Buchlovem prostřednictvím lidového umění  Moravského  Slovácka.  Soubor  dokáže  oslovit
příznivce folkloru nejen tancem, hudbou a zpěvem, ale i komponovanými pořady a besedami
u cimbálu  muziky  Rubáš.  V současné  době  ve  folklorním  studiu  působí  taneční  skupina
a mužský  soubor.  Jako  přípravný  soubor  působí  při  jejich  ZŠ  Buchlovice  soubor  Děcka
z Buchlovic.



Víte že…

Korejci byli na obědě tak zoufalí, že si smažený „něco jako sýr“ zalévali polévkovým
dresingem?

Kostarika je velmi přátelský stát? Zpívá se to v jedné  jejich písni „Tico de Corazón“.
V českém překladu zpívají:  „Pokaždé, když vidím cizince,  snažím se mu ukázat, že máme
dobré srdce“.

sotva  se  pečovatelka  seznámila  s vedoucími  svého  buchlovického  souboru
a nastoupila do autobusu, hned jí nabídli panák slivovičky? (Co jiného čekat od Moraváků!)
Pečovatelka Veronika si  pochvaluje,  že  takhle  veselé  osazenstvo autobusu,  plného muziky
a zpěvu, ještě nezažila.

Korejci nevstávají od stolu, dokud nejsou všichni členové souboru po jídle? Na jednu
stranu je to milé, ale co když jíte pomaleji než ostatní?

Živel si v pátek po cestě na oběd cvičně vyběhl na rozhlednu na Žernově a kochal se
pohledem po okolí? Na Slovensku totiž není taková tradice rozhleden jako u nás. Po zjištění,
že  jich  v okolí  bylo  nově  postaveno  hned  několik,  jen  konstatovali,  že  u nich  se  staví
přinejlepším posedy pro myslivce.

Kostaričanům se říká Ticos? Tato přezdívka vznikla pro svůj gramatický význam –
přípona tico zdrobňuje (př. malý-malinký = pequeño-pequeñitico).

Korejci nepustili vlastní pečovatelku do šatny, i když byla úplně zkřehlá zimou? Právě
probíhala interní diskuse a co kdyby náhodou něčemu rozuměla!

bulharský soubor má velký věkový rozptyl? Nejmladší člen-12 let, nejstarší-66 let!

Kostarika je stát, který má více učitelů než policistů a nemá žádnou armádu?

prezenční listina Tchaj-wanu díky jejich svéráznému písmu zamotala hlavu p. Dáše
Hanušové?  Vedoucí  souboru  totiž  hlásil,  že  jeden  člen  souboru  byl  nahrazen  jiným,  a do
seznamu tedy zapsal další nepochopitelné klikiháky.

Muzika Šmikuranda si  dělala legraci,  že zvláštní  ocenění poroty,  které obdržela na letošní
přehlídce, je vůbec jejich první ocenění a že si ho velmi považují?

Řekové  vystrojili  své  pečovatelce  svatbu  nanečisto  včetně  kostýmů,  pohoštění
a hudby? Úžasné! Foto plus video na požádání u pečovatelky Lucie Urbanové.



Pokladny informují

Děkujeme všem návštěvníkům za trpělivost a omlouváme se za to, že někdy vznikají fronty.
Vydáváme  tisíce  lístků,  komunikujeme  v polštině,  angličtině  i ve  "znakové"  řeči  .
Návštěvnost je letos nadstandardní, ještě že máme v kasách šikuly, kteří si se vším poradí.
I jim tímto děkujeme a všem návštěvníkům přejememe hezký zbytek festivalu.

Kostelec ve světle reflektorů

Včera  vpodvečer  na  ČT1  jsme  měli   v pořadu  Události  v regionech  možnost  se  potěšit
několika  záběry  z našeho  festivalu,  konkrétně  na  náměstí  plné  nadšených  tanečníků,
a poslechnout si vstup  pana Tomáše Šimka, ředitele MKS a celého festivalu.

Láska prochází žaludkem

Zeptali jsme se zaměstnanců školní jídelny, který soubor je podle nich zatím nejpříjemnější.
Shodli se na tom, že řecký soubor. Řekové jim totiž nejen zazpívali, ale pozvali je i do Řecka.

Co všechno soubory zbaštily...
Protože nakrmit přes 700 hladových krků dá pořádnou práci..

Potravina Hmotnost v kg

Brambory 450

Rýže 80

Těstoviny 60

Maso 450

Zelenina 140

Knedlíky houskové 50

Knedlíky bramborové 60

Vejce 550 ks

POZOR, OPRAVA!!!!

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
DIVÁCKÉ SOUTĚŽE SE

USKUTEČNÍ  DNES -V SOBOTU 22.
8. VE VEČERNÍM

GALAPROGRAMU!!!
VÝHRY BUDOU PŘEDÁVAT

ZÁSTUPCI NAŠICH SPONZORŮ!!


