
      MFF "U nás na Náchodsku" ročník 1963

Ročník: 9 Datum: 31. 8. - 1. 9. 1963

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

Program

Název pořadu Den Čas Diváků Tržba Počasí Poznámky

Soubory se 
představují

31. 150
Grafoklub - Kvítí 

milodějné

Klenotnice 1. 1000 350
Rýzmburk - Na chválu 

rodného kraje

Hlavní program 
festivalu

1. 1400 pěkné

Zúčastněné soubory

Název souboru Město Země Počet Zřizovatel 

Hadař
Červený 
Kostelec

ČSSR 35 SZK ROH Červený Kostelec 

Slezan Český Těšín ČSSR 46 ZK Slezan - Český Těšín

Zichův soubor Liberec ČSSR 28 ZK Chrastava - Liberec

Soubor důchodců Česká Třebová ČSSR 18
Domov důchodců Česká 

Třebová

Hořeňák H. N. Ves ČSSR 40 OB H.N. Ves u Lázní Bělohrad

Dudácká muzika
Malé 

Svatoňovice
ČSSR 8

ZK Důl Zd. Nejedlý M. 
Svatoňovice

Zajimavosti

Velmi úspěšný festival - dosud nebývalý rozsah programů. Sobota večer: V 
grafoklubu se uskutečnil literárně hudební pořad Kvítí milodějné - lidová poezie, 
hudba, zpěv. Pro malé prostory na jevišti i v zázemí se uplatnily jen dva sólové 
tance Hadaře (manž. Novákovi), velmi dobrá harfová muzika Zichova souboru z 
Liberce, výborná cimbálovka Slezanu a raritou byla dudácká muzika horníků z M. 
Svatoňovic (převážně sezonní pracovníci dolů). K dobré úrovni slovesné části 



přispěl nemalou měrou přednes Jiřího Klema - pozdějšího herce.

Na nedělní dopoledne připravil F. Bonuš se soubory klenotnicový pořad " Na chválu 
rodného kraje", jehož jediným minusem byla na Rýzmburský areál slabá návštěva 
cca 350 diváků.

Odpolední pořad byl prvně uveden promenádním koncertem dechovky a vlastní 
program byl zahájen ve 14,30 a trval téměř do 18,30 , jež se režisérovi vydařil po 
všech stránkách. Rozmanitost (krajová) souborů a vlastní skladba programu s 
vhodným doprovodným komentářem přinesly svoje výsledky.

Jestliže byla v sobotu raritou účast dudácké muziky ze Svatoňovic, v neděli k tomu 
přistoupil ještě "soubor" domova důchodců z České Třebové, který objevil F. Bonuš 
při cestách po českých krajích. Byl to bezesporu věkově nejstarší soubor v 
Československu jaký kdy vystoupil, nikdy se to již nepodařilo, staříčci a jejich 
babičky tanečnice z části již nebyli mezi námi, pro příští eventuelní angažmá.

Mezi hosty vynikal samozřejmě ministr kultury F. Kahuda, kterého pozval na 
festival týden před tím Hadař, při svém vystoupení na Ostaši, k velkému
překvapení ministr přijel, vydržel do konce a ještě si s námi nakonec zatančil. 
Druhý host, redaktor Čsl. rozhlasu Vladimír Klusák byl později iniciátorem pozvání 
naší zpěvačky J. Machkové (Kollertové) k nahrávce do rozhlasu. Protože Hadař byl 
v červnu na zájezdu ve Francii, byli mezi letošními hosty ještě dva novináři ze Saint 
Etienu. Poslední zajímavostí je, že tento ročník byl poslední, který pořádal ZK ROH 
Severografie a OB Žernov.

V listopadu byla slučovací konference Závodních klubů v Červeném Kostelci a tak 
další pořadatelství festivalů převzal nový Spojený závodní klub ROH.


