
      MFF "U nás na Náchodsku" ročník 1972

Ročník: 18 Datum: 26. a 27. 8. 1972

Místo konání:
Žernov - Rýzmburk

Počet festivalových dnů: 2

Pořadatel:
SZK ROH Červený Kostelec

Spolupořadatelé: 
KKS Hradec Králové a OB Žernov

Režie:
Jiří Novák

Oficiál. hosté:

Program

Název pořadu Den Čas Diváků Tržba Počasí Poznámky

Soubory se 
představují

26. 120 oprava divadla

Hlavní program 
festivalu

27. 2800 dobré

Zúčastněné soubory

Název souboru Město Země Počet Zřizovatel 

Hadař
Červený 
Kostelec

ČSSR 35 SZK ROH Červený Kostelec 

Hořeňák Horní Nová Ves ČSSR 40
OB Horní Nová Ves u Lázní 

Bělohrad

Český Ráj Jičín ČSSR 36 JKP Jičín

Žerotín Strážnice ČSSR 40 Ústav lidového umění Strážnice

Zajímavosti

Jeden z úsporných ročníků. Žádná cizina, ani Slovensko. V přípravném výboru 
seděli zástupci Závodního klubu, OB Žernov a SČSP Náchod, kteří koketovali do 
budoucna se slavností jako s mírovým shromážděním okresu!! Jako nový prvek 
mezi pořadateli ujali se iniciativně různých úkolů, mimo jiného i hospodářského 
zabezpečení. K tomu si přivedli experta ze Státní banky, který začal šetřit na všem, 
kde se dalo. Navíc v Divadle J. K. Tyla probíhaly rozsáhlé opravy. Elektrikáři, 
instalatéři, malíři a do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se to vůbec podaří uklidit. 

I když se to podařilo, mělo to mnoho stínů. Po městě se vědělo jak to v divadle 
vypadá a tomu také odpovídala návštěvnost cca 120 lidí! Divadlo včetně jeviště 
bylo uprášené jako po stavbě, takže jsme všichni (diváci i účinkující vypadali po 
programu jako mlynáři, přestože se jeviště několikrát během programu stíralo na 



vlhko.

V sobotním programu jsem dal přednost hostům z Moravy a program koncipoval 
podle jejich zvyklostí s titulem Muzikantská večeřa. Program dopadl slušně i když 
nutno přiznat, že uvedené těžkosti a nedostatky mnoho dobrého zastínily.

V neděli se nám již dýchalo lépe, což se projevilo i na úrovni programu a 
návštěvnosti. Nedělní večer byl "družební", Hadař pohostil strážničany u Ditrtů, kde 
jim věnoval i soudek piva, což se později mnohokrát zúročilo právě ve Strážnici.


