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Doteky festivalové historie

Od 17. do 21. srpna můžeme v Červeném Kostelci opět přivítat folklorní špičku 
z celého světa a dosyta si užít krásného zpěvu a tance. Pro ty z vás, kteří jste na 
festival zavítali poprvé a chtěli byste se seznámit s jeho kořeny, jsme si připravili 
krátké ohlédnutí do jeho minulosti. Tradice červenokosteleckého festivalu sahá až
do roku 1954, kdy na 5000 lidí oslavilo 100. výročí vydání Babičky B. Němcové.
Tehdejší slavnost se konala v Babiččině údolí u zříceniny hradu Rýzmburk. 
Lidová veselice oslavující naši velkou spisovatelku národními písněmi se 
postupem času přerodila v pětidenní folklorní svátek, jehož 39. ročník se odehrál 
už zde v Červeném Kostelci. Velkou zásluhu na udržení folklorní tradice 
v Kostelci má pan Jiří Novák, tanečník a režisér souboru Hadař. Tento soubor 
v současnosti již nevystupuje. Má však důstojného pokračovatele v dětském 
souboru Hadářek, který budete mít možnost obdivovat na jevišti.

Slovo starosty

Vážení festivaloví návštěvníci, dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal 
a zároveň vám touto formou nabídl pár vět k zamyšlení. V těchto festivalových 
dnech jsme součástí vzájemného představování různých kultur, v našem případě 
prostřednictvím folklorních tradic. Dovolím si říci, že ze všech mezinárodních 
účastníků je cítit vzájemná tolerance k odlišné kultuře se společným průsečíkem, 
kterým je úsměv, dobrá nálada a někdy i přátelství. Zároveň situace v Evropě i ve 
světě ukazuje na jisté mezinárodní pnutí, které se projevuje jak v ozbrojených 
konfliktech na Ukrajině či v Sýrii, tak následně v uprchlické krizi. Přímo se 
nabízí položit si tyto dvě věci vedle sebe. Neberte prosím tuto pobídku jako 
politickou frázi, ale jako námět k zamyšlení pro každého z nás. Přeji nám, kteří se
chceme zamyslet, příjemné přemýšlení a všem dobrou náladu a úsměv na tváři. 

       S úctou Rostislav Petrák, starosta města



Na co se budeme společně těšit - program na pátek

1. Alžírsko 9. Izrael 17. Čína

2. Indonésie 10. Španělsko 18. Turecko

3. USA 11. Srbsko 19. Jiskra

4. Jiskra 12. Alžírsko 20. Izrael

5. Francie 13. Indonésie 21. Španělsko

6. Čína 14. USA 22. Srbsko

7. Turecko 15. Prácheňák 23.

8. Prácheňák 16. Francie 24.

Od 22 hod. bude večer patřit slovenskému folkloru. 

Zázemí souborů

Už několik let slouží zdejší ZŠ jako perfektní zázemí pro naše soubory. Recepce 
v budově školy je otevřená denně od 8 do 24 hod. (v případě potřeby až do 
ukončení oficiálního programu). 
Každý soubor má k dispozici jednu třídu, kam si ukládá své objemné a drahé 
kroje a hudební nástroje. Třída také slouží jako zkušebna nebo jako oáza klidu 
a odpočinku.
Park před školou je velmi oblíbeným místem, soubory tam odpočívají, polehávají,
včera si dokonce Američané vypůjčili z recepce židle a uspořádali koncert 
country hudby. Někteří členové ostatních souborů utvořili kolem hudebníků kruh 
a s chutí si zatančili. 
Náš velký dík patří školní jídelně a všem jejím pracovníkům. Jejich zásluhou 
soubory ani organizátoři nehladoví a každý den si mohou pochutnat na výborných
pokrmech.

Řemeslný jarmark a dílny

Trhy samozřejmě pokračují dnes, v sobotu i v neděli. Park před školou se 
proměnil v ráj pro děti. Ratolesti se mohou  vydovádět na nejrůznějších 
dřevěných atrakcích, jako je např. ručně poháněné ruské kolo a krásný kolotoč. 
Bojovnější dítka si užijí lukostřelby a malí milovníci adrenalinu nafukovacích 
atrakcí – skákacího hradu a aquazorbingu.



Víte, že...

• včerejší  program v přírodním areálu navštívilo 685 diváků a navíc 
početné publikum v Divadle J. K. Tyla?

• francouzský soubor existuje již šest let, ale ČR navštívil poprvé?
• soubor Vranovčan si cestu k nám zkrátil přes Řešetovu Lhotu a hluboké 

lesy?
• Španělé považovali houskový knedlík podávaný ke guláši za zvláštní druh

chleba?
• Indonésané své jídlo, aniž by ho ochutnali, solí, pepří a koření?
• čínský soubor zatančil v pečovatelském domě U Jakuba našim seniorům 

a na oplátku jim naši senioři zazpívali písně „Náchodský zámeček“ a „Ty 
jsi, Martine, strom zelený“?

• soubor Vršatec si z domova vezl deset litrů borovičky, všechnu vypili ještě
před příjezdem do Kostelce?

• věkový průměr indonéského souboru je 16-17 let?
• dva členové souboru Raslavičan byli uzamčeni v jídelně? Personál se 

domníval, že se tam již nikdo nenachází, a tak budovu uzamkl. Po náročné
záchranné operaci byli mladý muž a slečna konečně vysvobozeni. 
A kdyby ne, u zdroje jídla by i několik nocí jistě přečkali.

• francouzský soubor na našem festivalu nejvíce překvapila propracovaná 
organizace a krásné prostředí? 

• Španělé se s chutí vykoupali v Brodském rybníku?
• indonéský soubor si na každém festivalu zapůjčuje kontrabas, protože 

jinak by překročil váhový limit v letadle?
• přestože jsou členové čínského souboru křesťané, zdejší krásný kostel sv. 

Jakuba Většího byl prvním barokním svatostánkem, jež v životě 
navštívili?

• izraelský soubor zatančil v náchodském pivovaru kolem kotle, aby se pivo
lépe vařilo?

• Slováci ze souboru Vršatec si udělali krátký výlet po
Rozkoši na loďce, přestože neměli vesla? Místo nich
použili své silné ruce.

• Ze stejného města, ze kterého k nám přijel francouzský
soubor – tedy Nîmes, pochází látka denim, z níž se vyrábí
džíny?

• Číňanům připadá příroda v Adršpašských skalách velice
exotická?



Kostelec mezinárodní – spojujeme světadíly

Pozor pozor!

Naproti hlavnímu vchodu do areálu nepřehlédněte stánek 
s     upomínkovými předměty!! Zakoupit můžete např. 70% 
čokolády, magnetky, turistické známky, vizitky a karty, trička 
s potiskem a nádherné broušené sklenice různých velikostí, vše 
s motivy našeho festivalu. Zároveň tam najdete propagační 
materiály s informacemi o našem městě a kraji. 
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