
      MFF "U nás na Náchodsku" ročník 1968

Ročník: 14 Datum: 24. a 25. 8. 1968

Místo konání:
Žernov - Rýzmburk

Počet festivalových dnů: 2

Pořadatel:
SZK ROH Červený Kostelec

Spolupořadatelé: 
KKS Hradec Králové, SZK ROH Červený 
Kostelec a OB Žernov

Režie:
František Bonuš

Oficiál. hosté:

Program

Název pořadu Den Čas Diváků Tržba Počasí Poznámky

Soubory se 
představují

24.
festival se nekonal 

(okupace)

Hlavní program 
festivalu

25. "Od Baltu po Chodsko"

Zúčastněné soubory

Název souboru Město Země Počet Zřizovatel 

Hadař
Červený 
Kostelec

ČSSR 35 SZK ROH Červený Kostelec 

Zajimavosti

Festival roku 1968 byl kompletně připraven. Za plánované účasti souborů Hadař, 
Radhošť, Hořeňák, Blaťan a zahraničního Vaiva z Vilniusu (Litevská SSR) v režii 
Františka Bonuše se měl uskutečnit koncert v kostele na Boušíně, sobotní večer v 
Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci a hlavní pořad na Rýzmburku.

Festival byl plakátován, rozeslány pozvánky, více než kdy jindy propagoval festival 
denní tisk i rozhlas. Hadař v centru příprav chystal zcela nový program. Režisér 
Bonuš sídlil již 2 týdny u "Klíče", kde se také ve středu ráno po 6 hodině dozvěděl 
od Jiřího Nováka (21. 8.), že je asi všecko ztraceno. Nebyl by to František Bonuš, 
aby ztratil veškeré naděje a optimismus, ale s přibývajícími hodinami bylo stále 
jasnější, že letošní festival nebude.

Na odpolední zkoušce se již nezpívalo, netančilo, nehrálo. Hadaři měli jiné starosti. 
Bylo nám sděleno, že je budova Grafoklubu zahrnuta v "mobilizačním plánu" 
(neptejte se, co to bylo - dodnes to nevím) a může být v nejbližších hodinách 
obsazena vojskem. Samozřejmě nikdo také nevěděl jakým vojskem, v tuto chvíly 
jsme měli na vybranou hned několik armád. Pro nás to znamenalo vyklidit náš 



majetek, abychom o něj lehce nepřišli.

Veškeré kroje a rekvisity jsme tedy urychleně stěhovali domů. Kdo mohl, odvezl 
nebo odnesl část tohoto majetku k úschově. Potom jsme si v podvečer u klavíru v 
klubovně Grafoklubu zazpívali s Františkem Bonušem několik neveselých písní. 
Skupiny členů souboru se vydaly večer na procházku městem, při které přelepovaly 
plakáty našeho festivalu černými papírovými kříži. Na večer 21. srpna byla 
plánovaná zkouška solistů na koncert na Boušíně, kam nás měl dopravit svým 
autem pan Machek, tatínek zpěvačky Jarušky Machkové. přestože již bylo jasno o 
osoudu koncertu i festivalu, na zkoušku jsme jeli. Tedy pan Machek jako řidič, 
Jaruška - zpěvačka, František Bonuš - varhaník a Jiří Novák, který jako vždy šlapal 
u varhan měchy.

Pro jediného posluchače, pana Machka, který seděl sám v kostelních lavicích, jsme 
přehráli a přezpívali plánovaný program a přidali něco dobového.

Tím skončil festivalový ročník 1968. 


