
      MFF "U nás na Náchodsku" ročník 1957

Ročník: 3 Datum: 16. 6. 1957

Místo konání: 
Žernov - Rýzmburk

Počet festivalových dnů: 1

Pořadatel: 
SZK ROH Červený Kostelec

Spolupořadatelé:
KKS Hradec Králové a OB Žernov

Režie:
Heřmanová Marta

Program

Název pořadu Den Čas Diváků Tržba Počasí Poznámky

Hlavní program 
festivalu

16. 7000

Zúčastněné soubory

Název souboru Město Země Počet Zřizovatel 

Hadař
Červený 
Kostelec

ČSSR 35 SZK ROH Červený Kostelec 

Hořec Vrchabí ČSSR 34 Hudební škola Vrchlabí 

Furiant Chlumec ČSSR 36 OB Chlumec nad Cidlinou 

Mateník Hořice ČSSR 38 Střední škola Hořice 

Polaběnka Předměřice ČSSR 28 Osmiletka Předměřice 

Dívčí soubor Hradec Králové ČSSR 26
Pedagogická škola Hradec 

Králové 

Agrostroj Jičín ČSSR 28 ZK Agrostroj Jičín 

Hořeňák Horní Nová Ves ČSSR 34 ZK Agrostroj Jičín

Zajimavosti

Po velkém úspěchu a rekordní návštěvě loňského roku přihlásilo se ke 
spolupořadatelství tehdejší Krajské kulturní středisko z Hradce Králové, které u nás 
vidělo dobré zázemí i zájem a "povíšilo" náš festiválek na Krajskou slavnost písní a 
tanců. Dosavadní pořadatelé měli na starost organizaci, stavbu podia a podobné. " 
Kraj" se staral o program, který měl být velkolepý! Nám bylo doporučeno do 
programu nemluvit. 

Počet pozvaných souborů a tím i účinkujících nám bral dech. Neměli jsme nikde 
kapacitu ke stravování a proto bylo rozhodnuto pozvat vojenskou kuchyni z 
Jaroměře, kdo to vymyslel a zařídil už nevím. Vojáci měli vařit a stolovat se mělo v 



sokolovně na Žernově. Jistě dobrý záměr. Skutečnost však byla poněkud horší. 
Dopoledne se ke svačině vydával chléb a salám, no budiž. K obědu vojáci navařili, 
asi předem možná dobrou polévku s masem, řízek a bramborový salát. Když však 
mělo dojít k vydávání obědů zjistilo se, že polévka i bramborový salát jsou totálně 
nepoživatelné, jídlo se zkazilo v panujícím horku. Zbyl tedy řízek, ke kterému 
pořadatelé po dlouhých zmatcích vydáli i sobotní, tedy patřičně tvrdou, housku. 
Český člověk snese ledacos, nikoliv však hlad a žízeň (k pití nebylo nic). Co 
následovalo nedá se nazvat jinak než demoralizaci a rozklad. Následky na sebe 
nedaly dlouho čeka. V plánovaném přepestrém průvodu 260 krojovaných 
souboráků s dechovku, který měl jít od zámku v Ratibořicích až na Rýzmburk a 
stáhnout s sebou početné návštěvníky Ratibořic, se maličko změnšil, šel jenom 
Hadař, to je 18 tanečníků a dechovka v počtu 40 mužů. Samozřejmě počet 
stahovaných návštěvníků nedosáhl ani těch 40. Když tedy otrávené a horkem 
zmořené zbytky dorazily za podium, schylovalo se k dalšímu fiasku, se kterým se 
také ale vůbec nepočítalo. Program měla pevně v rukou metodička KKS Marta 
Heřmanová, program na papíře jako ze škatulky. Začínaly děti, pokračovaly 
soubory průměrné a končit měly špičkové. Vše v pořádku a nutno přdeslat, že 
soubory do puntíku předvedly nasmlouvaný program, u kterého však režisérka 
opoměla dosadit minuty. A tak se stalo, že program sotva se rozběhl byl vlastně 
před závěrem. Nepomohlo nic. Paní Heřmanová chodila od souboru k souboru se 
slovy, "přidejte, nastavte". Odpověď všude stejná: "Nemáme co, nejsme 
připraveni". 

Své samozřejmě vykonal i ten vypráskaný oběd. Improvizovat v programu by bylo 
jistě riskantní, ale pořád lelpší než ten největší trapas, oznámit totiž více jak 7 000 
diváků v 15,45 konec. 

Co se dělo příští hodinu nelze ani vypsat. Část publika nám přišla nadávat hned. 
Podium bylo tehdy na dně vyschlého rybníka, zázemí žádné, pouze 2 vojenské 
stany, takže jsme byli snadno k dosažení. Sotva se vyřádila tato skupina, přišla 
druhá směna. Tedy publikum, které po ohlášeném konci spěchalo k autobusům, 
které měly být přistaveny u hospody, ale nebyly, protože byly objednány až na 
17,00 hodin, takže jsme to dostali ještě jednou a pořádně, jak za krátký program, 
tak za dopravu. Hostující soubory zmizely co nejrychleji a Hadař čekal jako tradičně 
na odvoz do 19,30 hodin. 

Že byla spolupráce s KKS ihned přerušena je jasné, nikdy později jsme však 
nenalákali tolik obecenstva, když jich bylo polovička, mluvili jsme o úspěchu. 

Naposledy jsme tančili na rybníce, příště se budeme stěhovat ke statku. 


