
62. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

FESTIVALOVÉ STŘÍPKY
21. 8. 2016

Rozloučení s festivalem

Ještě pár okamžiků a 62. MFF se stane minulostí. Nezmizí ovšem z naší paměti. 
Od středy 16. srpna do 21. srpna 2016 nás bavilo 14 souborů z 11 zemí světa. 
I v dnešní době počítačové kultury jsme se dokázali zastavit v přírodním areálu 
Divadla J. K. Tyla, obdivovat rozličné tance, pestré kroje i rozmanitý hudební 
doprovod. 
Velký dík patří pořadatelům festivalu. Především pak městskému kulturnímu 
středisku, jehož pracovníci v čele s ředitelem Tomášem Šimkem stojí za 
organizací celé náročné akce.
Poutavý program pro nás sestavovala režie – Marcela Nejmanová a její 
spolupracovnice. I jim patří naše díky.
A jak by soubory fungovaly nebýt pečovatelů? Musí být nejen dobrými 
organizátory, ale i zdatnými tlumočníky a překladateli. O tom by vám mohla 
vyprávět jejich vedoucí Dáša Hanušová.
Poděkování samozřejmě patří všem ostatním, které jsme uvedli v sobotním 
vydání F. střípků, a všem jejich týmům.  Při tak náročné akci, jako je náš festival, 
je totiž nesmírně důležité, aby se každé kolečko tohoto velkého soukolí otáčelo co
nejlépe a umožnilo tak hladký průběh celého festivalu. 

Vítězi divácké soutěže o nejoblíbenější soubor se stávají:

1. U S A

2. I N D O N É S I E

3. V R A N O V Č A N 



Na co se budeme společně těšit - program na neděli

1. Hadářek 6. Srbsko 11. Izrael

2. Vršatec 7. Raslavičan 12. USA

3. Turecko 8. Alžírsko 13. Vranovčan

4. Prácheňák 9. Španělsko

5. Francie 10. Jiskra

VZHLEDEM K POČASÍ ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Dětské okénko

V sobotním odpoledni se v Dětském okénku představily soubory Hadářek, 
Jitřenka a Kvítek.

Hádářek

Náš dětský  folklorní soubor Hadářek vznikl při MKS v Červeném Kostelci. 
Představuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a 
Podorlicka. Doprovází jej hudba Šmikuranda s primášem Pavlem Řídkým. 
Vedoucí taneční složky je paní Markéta Janušová. Letos se soubor představil 
s pásmem „Hrajeme si u maminky“ a ve druhé části vystoupení děti ukázaly, že 
umějí nejen tančit a zpívat, ale také hrát na různé hudební nástroje.

Jitřenka

Soubor Jitřenka pochází z Českého Krumlova. V repertoáru má zpracovány 
původní písně a tance z oblasti Doudlebska, Českokrumlovska, Křemežska a 
Zlatokorunska. Účastnil se festivalů v Polsku, Francii a Itálii.

Kvítek

Folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové se ve
své činnosti zaměřuje zejména na lidovou tvorbu
Hradecka a také sousedních
regionů – Podorlicka a Podkrkonoší. Soubor byl
založen v roce 1982 jako taneční kroužek a o tři
roky později vznikla i dětská muzika. Také tento
soubor uskutečnil celou řadu vystoupení doma
i v zahraničí.



Víte, že...

• včerejší program navštívilo 2 546 diváků?

• Alžírsko je největší zemí Afriky? Alžířané si po příchodu na ubytovnu 
dopřávají druhou večeři. Ta se skládá většinou z vajíček, zeleniny a ryb.

• na začátku svého představení způsobil Prácheňák mírnou paniku, když 
jim zmizela muzika? Nebohý štáb musel prácheňské hudebníky shánět po 
celém areálu.

• zdravotní tým byl letos poměrně zaneprázdněný? Napočítali jsme dvě vosí
bodnutí, čtyři třísky v nohou bosých tureckých tanečnic, vymknutý 
kotník, a dokonce bylo nutné povolat záchranku ke zkolabovanému 
divákovi.

• tanečníci z USA nosí své boty až do úplného roztrhání? Během pátečního 
představení jeden z členů souboru utancoval stepovací plíšky upevněné na
špičce obuvi a ztratil je přímo při vystoupení.

• i „laická veřejnost“ soucítí se členy souborů? Rodina pečovatelky Lucie 
Urbanové odtlačila svoje vozidlo, aby nevzbudila tanečníky, kteří využili 
odpolední siesty a hodili si šlofíka na travnatých porostech kolem 
sokolovny. Sice se cítili jako zloději aut, ale nerušený spánek 
festivalových tanečníků za to stál.

• „mašli“, kterou měly plzeňské tanečnice v sobotu večer ve vlasech, se 
správně říká „holubice“?

• chodidlo jedné americké tanečnice se vejde dvakrát do boty jejího kolegy?

• v Alžírsku se muži nedívají ženám do očí? Je to považováno za příliš 
intimní, místo toho se jim dívají na kořen nosu.

• brigádníci pod vedením Pavla Mědílka zažili mnohdy perné chvilky? 
Dohlíželi na to, aby lidé vstupovali do areálu pouze vchody určenými pro 
veřejnost. Některým návštěvníkům se to nelíbilo a slovně je napadali. 

• soubor Jiskra vtipkuje, že jejich prastarý autobus má stejný rok výroby 
jako vznik kempu Rozkoš, ve kterém jsou ubytovaní? Oba jsou prý ve 
stejně ošuntělém a rozvrzaném stavu. 

•  nyní v areálu pracuje šest našich dobrovolných hasičů na odstranění 
spadlé větve? Odlomila se naštěstí ráno v 8 hodin, když byl areál ještě 
prázdný, a nikdo tak nebyl zraněn.



Jazykový kvíz na cestu domů

1.  Na shledanou! A. angličtina
وداعا! .2 B. turečtina
3. Au revoir! C. srbština
הה שלללוםם .4 !היי D. slovenština
5. 再见！ E. baskičtina
6. Збогом! F. čeština
7. Agur! G. čínština
8. Goodbye! H. hebrejština
9. Dovidenia! I. indonéština
10. Güle güle! J. arabština
11. Selamat tinggal! K. francouzština

Naši hosté byli
pořádní jedlíci

Za pět dní spořádali: 340 kg brambor, 280 kg zeleniny, 54 kg sýra, 440 kg masa, 
60 kg těstovin, 70 kg rýže, houskové knedlíky ze 40 kg mouky a bramborové 
knedlíky z 50 kg těsta.

Vážení čtenáři a příznivci Festivalových střípků, dovolte, abychom se s vámi 
jménem redakce rozloučili a zároveň přijměte srdečné pozvání na příští již 
63. ročník MFF v Červeném Kostelci. Děkujeme za vaši podporu a už teď se 
těšíme na příští setkání s vámi.  Za redakci Sylva Pavlíková, Veronika Bílková a         
Kryštof Peršín
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