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Vážení návštěvníci,
festival v ČK je jedním ze sedmi festivalů I.O.V. UNESCO v České republice a 
také jedním z nejvýznamnějších a nejpříjemnějších festivalů u nás. Páteční 
roztančené město vtáhlo do festivalové atmosféry i ty občany, kteří si zatím cestu 
do přírodního areálu nenašli. A jak probíhá dnešní čtvrtý den festivalu? V 10 hod. 
se v areálu konala již tradičně mše svatá. Hlavním celebrantem byl z biskupství 
HK Mons. Josef Socha, papežský prelát a generální vikář. Hudební část obstaraly 
soubory z USA a Slovenska.  Dary přinášely páry z Číny, Francie, USA a 
Slovenska. Varhaníkem byl Antonín Nývlt.
Závěrečná píseň o míru zazněla od souboru z Alžírska. Za zmínku stojí, že i když 
jsou muslimové, byli vděční za pozvání na mši a za to, že se na ní mohli podílet 
hudebním doprovodem.
Před areálem od rána pokračuje řemeslný jarmark a dílny, dětský koutek vábí 
další a další malé obdivovatele festivalu. 

Východní Slovensko dojalo festival příběhem o lásce

Čtvrteční večer na jevišti v Divadle J. K. Tyla zcela ovládl slovenský soubor 
Vranovčan, který na náš festival zavítal z východoslovenského města Vranov nad 
Topl´ou. Na prknech místního divadla členové souboru sehráli a především 
zatančili příběh o zakázané lásce mezi ztepilým cikánem a krásnou Slovenkou. 
Příběh souzněl s naším folklorním festivalem, hlavními výrazovými prostředky 
byly lidová hudba a tanec. Ačkoliv dialogy nebyly vedeny spisovnou libozvučnou
středoslovenštinou, nýbrž výdochoslovenským dialektem, díky pečlivé jevištní 
řeči účinkujících diváci všem dobře rozuměli. Strhující vystoupení tanečníků a 
tanečnic, kteří podávali neuvěřitelné výkony, odměnil sál několikrát během 
představení bouřlivým potleskem. Všichni diváci jistě odcházeli s mocnými 
dojmy a snad ještě s větším zápalem pro folklorní tradice, což je jistě jedním 
z cílů našeho festivalu.  Kryštof Peršín



Na co se budeme společně těšit - program na sobotu

Odpolední vystoupení (14:30 – 17:00)
1. Srbsko 6. Indonésie 11. Prácheňák

2. Raslavičan 7. Francie 12. Alžírsko

3. Čína 8. Hadářek 13. Vršatec

4. Turecko 9. Vranovčan 14. Španělsko

5. Jiskra 10. Izrael 15. USA

Večerní vystoupení (20:00 – 24:00)
1. Hadářek 6. USA 11. Čína

2. Jiskra 7. Španělsko 12. Srbsko

3. Indonésie 8. Prácheňák 13. Izrael

4. Vršatec 9. Francie 14. Raslavičan

5. Alžírsko 10. Vranovčan 15. Turecko

Soubory přinášejí radost i lidem mimo areál

Ve středu USA, Čína a domácí Hadářek vystoupily v Dobrušce s velkým 
úspěchem. Ve čtvrtek obohatily soubory Srbska, slovenského Raslavičanu, 
Francie a Turecka kulturní život ve Vrchlabí. Ten samý den dopoledne 
zatancovala Čína  pro seniory v pečovatelském domě U Jakuba. V pátek 
Indonésie navštívila Hospic Anežky České a do Malých Svatoňovic se vydal 
soubor Vršatec. 
Zeptali jsme se vedoucího techniky Pavla Šolce:

Jak se vám daří zvládat práci?
„Práce je náročná, ale díky přístupu našeho týmu a zvukaře 
Davida Vlacha z Tortharry všechno probíhá k naší největší 
spokojenosti.“
Kolik máte stálých pracovníků?
„V areálu se nás střídá celkem deset.“
Jestlipak víte, že soubor Vranovčan si vás nemohl 
vynachválit? Podle slov vedoucího souboru tak 
profesionální techniky mají jen ve dvou dalších městech 
(Prešov a Košice)?
„To jsem se zatím nedoslechl, ale jsem mile překvapen.“



Víte, že...

• na včerejší představení zavítalo 1 200 návštěvníků?
• Číňané říkají černému čaji hong čchá  红茶, což v doslovném překladu 

znamená červený čaj?
• v srbském autobuse při přejíždění vznikají komické situace? Pečovatelka 

souboru se pokoušela navádět řidiče, ale bránila jí v tom určitá jazyková 
bariéra. V srbštině se totiž rovně řekne „vpravo“ a vpravo se řekne 
„desno“.

• Američané se s velikým elánem pustili do výroby vlastních etiket, prášků 
a pilulek při návštěvě barokního hospitalu na Kuksu? Vyrobené tablety i 
ochutnali (byly vyrobeny z neškodného škrobu a cukru).

• jakmile indonéský soubor zjistil, že se na druhé straně jídelny nachází 
pepř, všichni členové místo stání na správné straně jídelny vytvářejí 
novou frontu kvůli koření?

• srbský soubor z  města Vrcin nedaleko Bělehradu má ve svém bohatém 
repertoáru písně a tance z národů bývalé Jugoslávie? I v jejich městě 
pořádají mezinárodní festival, ale v mnohem menším měřítku (asi tři 
zahraniční soubory).

• Vranovčan byl v pátek na výletě na Černé hoře? Moc se jim líbily naše 
příroda a roubenky.

• Srbové milují maso? Chtějí ho mít na stole každý den, ideálně při každém 
chodu.

• členové souboru USA jsou slušní, klidní, vychovaní a chodí vždy a všude 
včas? Jsou natolik oblíbení, že byli pozváni na setkání Kostelců 
v Kostelci. Velmi rádi tuto nabídku přijali. 

• Včera odpoledne indonéský soubor velmi potěšil publikum v hospici? 
Zahrál jim na své bambusové angklungy píseň „Na krásném modrém 
Dunaji“.

• v pátek srbský soubor oslavoval do čtyř do rána, a
proto nestíhal polední oběd? Někteří členové
vyjížděli z Náchoda v pyžamu. 

• Američané jsou absolutně nadšení z našeho pódia?
Z velikosti a kvality podlahy se na něm mnozí
roztančili i bez záře reflektorů.

• v Srbsku je folklor velmi živý a mezi mladými je
o něj neutuchající zájem? Lidové tance nechybí na
žádné oslavě, křtinách, svatbě či narozeninách.



Pracovníci, kteří zajišťovali zdárný průběh festivalu 

Funkce Jméno

ředitel MKS Tomáš Šimek

referentka MKS Marcela Jirásková

prezident festivalu Petr Mědílek

bar, referentka MKS Simona Urbanová

účetní smlouvy, pokladny Hana Erberová

vedoucí pokladen Eva Bartošová

vedoucí pečovatelů Dagmar Hanušová

vedoucí techniky Pavel Šolc

služební auto, ostraha areálu Pavel Mědílek

vedoucí režie Marcela Nejmanová

vedoucí řemeslného jarmarku Věra Štrůtková

vedoucí F. střípků Sylva Pavlíková

zdravotník, auto hasiči Pavel Novák

zdravotník Pavel Pecold

inspice Naděžda Šulcová 

školní jídelna Jaroslava Majerová

PŘIPOMÍNÁME DIVÁCKOU SOUTĚŽ!!!
OD 14 HODIN BUDE PO CELOU DOBU

PROGRAMU PROBÍHAT SOUTĚŽ O
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOUBOR, KTEROU

MŮŽETE OVLIVNIT HLASOVÁNÍM. PŘI
VSTUPU DO AREÁLU OBDRŽÍ KAŽDÝ

NÁVŠTĚVNÍK ŽETON A PRÁVĚ TEN BY
MĚL NALÉZT SVÉ MÍSTO V NÁDOBĚ

UMÍSTĚNÉ U PÓDIA.


	Východní Slovensko dojalo festival příběhem o lásce
	Na co se budeme společně těšit ‑ program na sobotu
	Soubory přinášejí radost i lidem mimo areál
	Víte, že...
	PŘIPOMÍNÁME DIVÁCKOU SOUTĚŽ!!!

