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Slovo místostarosty

První festivalový den 62. ročníku MFF prověřil připravenost pořadatelů a musím 
říci, že obstáli. Předvádějí excelentní výkony a jako by ani nepotřebovali 
odpočinek. Počínaje panem ředitelem městského kulturního střediska (MKS) 
Tomášem Šimkem, přes „pečovatele“ u souborů, po četu lidí, kteří se starají 
o pořádek. Prostě klobouk dolů.
Musím pochválit pana ředitele MKS za moc hezký dárek v podobě skupiny 
Čechomor, které předcházela naše Kostelecká cimbálovka pod vedením Jirky 
Kábrta.
Při zahajovacím defilé jsem si znovu připomněl, jak společná věc umí spojit 
národy, kontinenty a lidi v nich žijící bez ohledu na barvu pleti, náboženské 
vyznání a věk. S trochou nadsázky by se dalo říci, že se Červený Kostelec stal na 
pět dní hlavním městem světového folkloru. A myslím, že nebudu sám, kdo je 
tomu rád.
Jinak přeji organizátorům, aby jim nasazení vydrželo až do neděle, souborům, 
aby si v Červeném Kostelci a okolí užívaly každý den, a nám divákům přeji, aby 
bylo stále se na co dívat a co poslouchat.

Richard Bergmann, místostarosta města

Význační hosté

Festivalové brány se otevřely slavnostním zahájením, jehož se zúčastnily 
i významné osobnosti našeho kraje. Na pódiu vystoupili Lubomír Franc (hejtman,
senátor PČR), Leoš Heger (poslanec PČR), Rostislav Petrák
(starosta ČK), Tomáš Šimek (ředitel MKS) a Petr Mědílek
(prezident festivalu).



Na co se budeme společně těšit - program na čtvrtek

1. Vršatec 6. Indonésie 11. Turecko

2. Čína 7. Alžírsko

3. Izrael 8. Srbsko

4. Španělsko 9. Raslavičan

5. USA 10. Francie

(Pořadí prvních sedmi souborů se opakuje a poté zatančí ostatní.)

Alžírsko

Soubor Fen Bandi pochází ze Sidi Bel Abbes, které je čtvrtým největším městem 
Alžírska. Do Prahy přiletěli s velkým zpožděním a navíc v neúplné sestavě. Tři 
členové souboru zůstali na cestě kvůli problémům s letenkami a měli by dorazit 
během dneška. Soubor má velmi bohatý repertoár ze všech regionů své rodné 
země. Vedoucí tanečníků nám prozradil symboliku alžírské státní vlajky: zelená 
barva tradičně značí islám, bílá barva čistotu a červený půlměsíc představuje krev
prolitou v bojích za nezávislost.

Čína

Pečovatelka čínského souboru nám sdělila: „Zajímavé bude představení 
scénického tance „The Souls of the Chu´s“(klasický dvorní tanec). Je oslavou 
blížícího se jara, kdy rachotící bubínky probouzejí duše a svými modlitbami 
přivolávají štěstí, úspěch, majetek. A což teprve svátek pochodní? Pro menšinu 
„Yi“ je stejně důležitý jako Vánoce pro nás. Po tři dny nosí muži a ženy hořící 
pochodně kolem domů a polí. Při této příležitosti mají mladí muži a dívky šanci 
najít svého životního partnera.“



Víte, že…

• návštěvnost včerejšího programu byla 2 267 osob + děti do 100 cm?
• americký soubor navštívil v úterý náchodský zámek, kde je nejvíce zaujali

medvědi?
• vedoucí alžírského souboru si vymkl kotník a má ho tak nateklý, že 

vypadá jako koleno? 
• někteří členové amerického souboru začínali denní program rozcvičkou 

v šest hodin ráno? Důvodem byly neshody mezi několika tanečníky a za 
to byli potrestáni. 

• v Alžírsku mají teprve 2. metro v Africe?
• Baskové odmítli vystupovat pod španělskou vlajkou, ale budou tančit pod 

svou vlastní, kterou si dovezli?
• indonéský soubor stráví v Evropě 40 dní? Dnes je jejich 22. den.
• školní rok v Indonésii začal již před dvěma týdny? Členové souboru 

školou povinní se radují.
• srbská pečovatelka málem nechala naše velice disciplinované 

jihoslovanské bratry čekat na večeři? Na domluvený sraz přišla sice včas, 
ale jako poslední.

• velkým zážitkem pro čínský soubor bylo focení na kolejích? 
V Hongkongu vlaky sice jezdí, ale není možné vstoupit na kolejiště. 

• naše aktuální počasí připomíná hongkongskému souboru tamní zimu, kdy 
se průměrné teploty pohybují kolem 20°C?

Divácká soutěž o nejoblíbenější soubor

V sobotu bude od 14 hod. po celou dobu programu probíhat soutěž, kterou 
můžete ovlivnit pomocí nádob umístěných u pódia. Při vstupu do areálu obdrží 
každý návštěvník žeton a právě ten by měl nalézt své místo v nádobě vám 
nejsympatičtějšího souboru.

Řemeslný jarmark a dílny

Pátek 19. srpna odstartujeme opět řemeslným jarmarkem, jehož se zúčastní 
trhovci nabízející skvělé výsledky rukodělné tvorby i starých řemesel. Dále bude 
na trzích k dispozici 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. Jarmark bude pokračovat i v neděli.



O soubory nám pečují

Stát Pečovatel

Španělsko Nocarová P.

USA Urbanová L.

Čína Duchatschová M.

Turecko Urban J.

Izrael Kováčová M.

Alžírsko Kosařová K.

Indonésie Martincová A.

Francie Kuldová R.

Srbsko Kosařová M.

Raslavičan Cepr D.

Vranovčan Mertlíková J.

Vršatec Bergmann M.

Jiskra Chvátalová J.

Prácheňák Mědílková T.

Dětské soubory:

Hadářek p. Maxová

Kvítek p. Maxová

Jitřenka p. Maxová

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!!!!
Prvních  500  návštěvníků  dnes  obdrží  v pokladně  ke
vstupence  žeton.  Během  celého  představení  se  pak  mohou
s tímto žetonem odebrat ke stánku Primátora (u štábu, poblíž
WC)  a tam  ho  vyměnit  za  jeden  z těchto  nápojů:
PRIMÁTORA 11,  nebo  MALINOVKU.  Další  objednávky
jsou placené.
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