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Rozloučení s festivalem 

 
Je tu poslední festivalový den. Po včerejším velkolepém galavečeru, který 

navštívilo 2 411 diváků, nás čeká rozloučení. Velké díky patří pořadatelům festivalu, 

především pak MKS v Červeném Kostelci, jehož pracovníci stojí za organizací celé akce.

 Čím by byl náš festival bez techniky, která opět vybudovala krásný areál? I režie 

letos vytvořila zajímavý program. A jak by soubory fungovaly nebýt pečovatelů? Musí 

být nejen dobrými organizátory, ale i zdatnými tlumočníky a překladateli. Poděkování 

patří i všem souborům za skvělou spolupráci a jejich krásná vystoupení. Děkujeme všem 

dalším, bez jejichž pomoci by nemohl být festival uskutečněn.    

 Na závěr bychom chtěli poděkovat vám, divákům, protože jste pro vystupující 

soubory vytvořili příjemnou atmosféru a ukázali jste, že Červený Kostelec je opravdu 

alespoň na chvíli hlavním městem folkloru.   

 

Tradiční mše v přírodním areálu 

 
Včera v 10 hodin se konala již tradičně  mše svatá pro občany ČK i  jednotlivé soubory. 

Hlavním celebrantem byl pravidelný vzácný host- papežský prelát, monsignor Josef 

Socha, generální vikář Královéhradecké diecéze. Dalšími účastníky byli zdejší farář 

ThMgr. Petr Kubant, dále pan kaplan Mgr. Ondřej Kunc a zdejší rodák páter Jan Regner, 

SJ. Hudební část mše obstaraly soubory z Kostariky, Slovenska, Polska a Řecka, 

předávání darů soubor Peru, svoje dary přinesly Dánsko, Kostarika, Polsko a Řecko. 

Poděkování mši provedl člen souboru  Peru. 

 

Nepřehlédněte! 

 
3 
V průběhu odpoledního programu předá starosta města Ing. Rostislav Petrák vybranému 

souboru Cenu starosty města. 



Na co se budeme společně těšit - program na neděli 

 

Muzikanti, hrajte – 12:00 

            
Slovensko - Živel Srbsko Vsacan 

  

Loučení s festivalem – 13:00       

  

1. Hadářek 5. Srbsko 9. Živel 13. Kostarika 17.  Arménie 

2. Bulharsko 6. Buchlovice 10. Korea 14. Dúbrava 18. Hermanovčan 

3. Tchaj-wan 7. Peru 11. Dánsko 15. Řecko  

4. Vsacan 8. Polsko 12. Itálie 16. Indonésie  

 

Něco o našich dětských souborech – hostech MFF 

 

Kvítek Hradec Králové 

 
Folklorní soubor Kvítek založila paní Marie Pancířová roku 1982 původně jako taneční 

kroužek a o tři roky později vznikla i dětská muzika. Od roku 2010 se u Kvítka učí 

tancovat a zpívat děti už od 4 let. Kvítek se zaměřuje na folklor Hradecka, Podorlicka 

a Podkrkonoší. 

 

Sejkorky Slatiňany 

 
Soubor vznikl pod hlavičkou TJ Sokol Slatiňany.Ve třech tanečních odděleních hraje, 

zpívá a tančí více než 60 dětí od 4 do 18 let. Zpracovává písně, tance, dětské hry  

z východu Čech a Českomoravské vysočiny. 

 

Výsledky včerejší divácké soutěže o nejoblíbenější soubor 
 

1. P e r u 

2. T c h a j – w a n   

3.  H a d á ř e k (fanfára) 



 

Víte že…          

          
 se Italům cesta do Vrchlabí zdála strastiplná? Prý jsou silnice plné semaforů 

a výmolů. Usmířil je výborný oběd a po půlhodinovém vystoupení pak focení v parku 

u „zámečku“. Italy nejvíc zaujaly vrchlabské dřevěné domky.    

           

 bulharský soubor  je stejně starý jako náš festival? Také on letos slaví 61. výročí 

vzniku.           

          

 Arménie je země velice hornatá? Taneční parkety mají menší, než jsme zvyklí, 

proto se na nich tradičně tančí s jistou prostorovou úsporností: s rukama u těla 

a tanečníky nalepenými rameno na rameno.      

           

 Kostariku při návštěvě Ratibořic velice zaujalo Staré bělidlo a mlýn, kde se řádně 

občerstvili? I přesto nevynechali návštěvu cukrárny ve Zlíči.    

          

 podle pečovatelky Řekové jedou na solární energii? Jsou totiž neunavitelní, 

a pokud by se zdáli vyčerpaní, hrábnou do strun a je opět živo. Pokud se vyskytnou slzy, 

jsou to pouze slzy radosti, dojetí a upřímného nadšení. Jazyková bariéra je obrovská, ale 

potřebuje porozumění pouze jazyk?       

          

 pamatujete na dvojčata z minulého roku? Dúbravské slečny přijely i letos jako 

výpomoc v Hermanovčanu a čirou náhodou dostaly i stejného pečovatele jako vloni. Po 

navázání loňského užšího kontaktu s první z nich se pečovatel po roční odmlce hlásil k té 

nesprávné. Po dvou dnech se nakonec musela legitimovat občanským průkazem, aby jí 

pečovatel uvěřil.         

           

 každý člen kostarického souboru má k dispozici sedm kostýmů? Před každým 

vystoupením je pečlivě žehlí.        

           

 jak nám prozradil Pavel Mědílek, natáčíme průběh festivalu dvěma kamerami 

vždy, když nastane chvíle relativního klidu? Další kamera pracuje na materiálech, které 

budou sloužit k výrobě dokumentu o MFF.       

           

 si diváci pochvalují umístění dvou velkých projekcí v areálu? Mohou tak 

sledovat zajímavé detaily z pódia.  

      

  někteří návštěvníci by přivítali, kdyby 

první dvě řady před pódiem byly rezervovány pro 

rodiny s maličkými dětmi?  



 

Pracovníci, kteří zajišťovali zdárný průběh festivalu    

           

 ředitel festivalu Šimek Tomáš       

 prezident festivalu Mědílek Petr      

 zástupce ředitele, stánkový prodej Jirásková Marcela    

          

 vedoucí divadelní techniky Šolc Pavel      

 vedoucí ostrahy a techniky Mědílek Pavel     

 vedoucí baru Řízková Klára       

 veducí pečovatelů Hanušová Dagmar      

 vedoucí režie Nejmanová Marcela      

 vedoucí pokladen Bartošová Eva      

 vedoucí Festivalových střípků Pavlíková Sylva     

 řemeslný jarmark a dílny Šrůtková Věra     

                   

Návštěvnost MFF
 

 
                             

Vážení čtenáři a příznivci Festivalových střípků, dovolte, abychom se s vámi 

jménem redakce rozloučily, a zároveň přijměte srdečné pozvání na příští již 62. 

ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci. Děkujeme za vaši 

podporu.                  

           Sylva Pavlíková a Veronika Bílková 
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