MFF "U nás na Náchodsku" ročník 1956
Ročník: 2
Místo konání:
Žernov - Rýzmburk

Datum: 2.9. 1956

Pořadatel:
SZK ROH Červený Kostelec

Spolupořadatelé:
KKS Hradec Králové a OB Žernov

Počet festivalových dnů: 1

Režie:
Štyrand Vladislav
Program
Název pořadu

Den

Hlavní program
festivalu

2.

Čas

Diváků Tržba

Počasí

1400 8 000

Poznámky

dobré

Zúčastněné soubory
Název souboru

Město

Země Počet

Zřizovatel

Hadař

Červený
Kostelec

ČSSR

35

SZK ROH Červený Kostelec

Záboj

Červený
Kostelec

ČSSR

38

ZK Tiba Červený Kostelec

Furiant

Chlumec

ČSSR

36

OB Chlumec nad Cidlinou

Klodzko

Kladsko

PLR

110

Osvětové zařízební Kladsko

Lužica

Budyšín

NDR

4

Skupina lužických srbů
Budyšín

Zajimavosti
Ani tento třetí pokus o slavnost v lidovém duchu nebyl brán vážně jako festival
nebo něco honosného. Měly to být prostě dožínky. Žernovský rodák, pracovník
Severografie a spoluzakladatel Hadaře Vl. Štyrand jako iniciátor celého podniku, se
snažil o nějaké vylepšení. Přes okres vymohl nějakým způsobem pozvání souboru
z Kladska, nebylo to tenkrát jednoduché. Kladsko bylo dalekým zázemím v cizině a
jako člen Společnosti přátel Lužice pozval skupinu z této oblasti.
Když bylo v těchto věcech jasno, přizval se Záboj, aby na zahájení zazpíval Proč
bychom se netěšili, pak zatančí Hadař, potom zazpívají děvčata z Lužice, hodinu
dáme Polákům a dorazí to Furiant. Tehdy nejlepší soubor v kraji. A bylo
vyrežírováno. Nutno dodat, že "režijní" záměr mu vyšel stoprocentně. Na dožínky
se jakci pozapomělo, ale vůbec nikoho nenapadlo to připomínat. Lidé se pobavili,

odcházeli spokojeni a to byl účel.
S Polským souborem přijel natáčecí rozhlasový vůz polského radia z Wroclavi,
takže jsme měli publicitu i v zahraničí. Reportáž se skutečně vysílala a mezi námi
pořadateli to tehdy působilo jako Svobodná Evropa. Sváteční navíc byl celý den.
Ráno jsme již v krojích očekávali před radnicí v Červeném Kostelci polské hosty.
Čekali jsme autobus, přijeli však dva a rozhlas s osmi pracovníky, takže se rychle
doobjednávaly obědy. Nevím jak se to tenkrát zvládlo, ale výraznější připomínky k
organizaci a průběhu nebyly.
Před polednem jsme se všichni srotili v Ratibořicích před zámkem, odkud nás
dechovka odvedla na Rýzmburk, to byla štreka! 2 muzikanti z dechovky a jedna
starší členka polského souboru to v kopci na Rýzmburk vzdali a musela pro ně
zajet sanitka. Jak jsem se již zmínil, program proběhl hladce, návštěva rekordní,
přes osm tisíc lidí. Také tržba byla tiše pochválena. Jediným bolavým místem byla
jako později ještě mnohokrát doprava návštěvníků. V té době nebylo mezi lidmi
mnoho aut. Vše musela zvládnou ČSAD, pro kterou bylo toto sousto velké, takže
průvody chodců mezi Rýzmburkem, Kostelcem a Skalicí byly zcela běžným jevem
ne všemi chváleným.
P.S. Přestože nevím kdo program uváděl, vím zcela jistě, že tuto slavnost již oproti
předchozím někdo konferoval, zdá se, že to mohl být někdo z Kosteleckých
ochotníků, ale jméno už nevzpomenu.

