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Milí návštěvníci MFF,
společně letos prožíváme celou řadu mimořádných výročí. „Jsme svobodní. Zde u stupňů
pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi
hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy,“ vyhlásil před sto lety samostatný stát katolický
kněz Isidor Zahradník.
Připomínáme si letos 100 let vzniku samostatného československého státu, 80 let od
tragických mnichovských událostí, 70 let od komunistického puče a 50 let od vstupu
„spřátelených“ armád do naší republiky. Tato celorepubliková výročí se více či méně dotkla i
našeho města. Osudové osmičky, které se otiskly do historie našeho města, si můžeme
připomenout na výstavě instalované v Domku Boženy Němcové až do konce září.
Náš MFF je již 64. v pořadí, Festivalové střípky slaví své 12. narozeniny. Nejsou to čísla
kulatá ani jubilejní, jsme však přesvědčeni, že si festival náležitě užijete, vždyť folklor a
lidové tradice mají v Červeném Kostelci hluboké kořeny.
Redakce
Vážení návštěvníci,
díky folklornímu festivalu můžete na jednom místě procestovat pořádný kus světa a ještě
se vrátit daleko do historie. Folklor znamená tradice a tradice je ustálený způsob žití. Různé
kroje, tance i texty písní tak představují uchovanou minulost naši i našich zahraničních
sousedů, a to ve formě, kterou nemusíte složitě vyhledávat v archivech. Stačí se jen dívat a
užívat si atmosféru.
Každý folklorní festival stojí za vidění a ten v Červeném Kostelci obzvlášť. Čeká na vás
pět dnů plných hudby, tance, řemesel, jarmarků a především příjemné zábavy a odpočinku.
Není divu, že jej v tak hojné míře vyhledáváte. Nabídka tohoto festivalu opravdu stojí za to a
jsem rád, že se tato akce koná v našem kraji. Přeji vám, ať si festival, kde ožívají tradice,
pořádně vychutnáte všemi smysly.
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

Vážení návštěvníci 64. ročníku MFF „u nás“v Červeném Kostelci,
srdečně vás vítám na tomto významném setkání lidí představujících folklorní tradice
z celého světa. Děkuji všem, kteří se na pořádání tohoto ročníku podíleli, moc si vážíme vaší
pomoci. Věřím, že společně strávíme pět krásných dnů ve světové pospolitosti, se vzájemným
respektem a sounáležitostí.
Přeji nám všem příjemné zážitky, hezké počasí a dobrou náladu.
Rostislav Petrák, starosta města Červený Kostelec

S kým se na MFF potkáme?
Letos můžeme opět v Červeném Kostelci přivítat folklorní špičku z celého světa. Při
uvítací ceremonii se vám představí soubory z Itálie, Španělska, Ruska, Kostariky, Maďarska,
Kyrgyzstánu, Indie, Brazílie, Slovenska a náš Hadářek.
Na pódiu přivítáme několik význačných osobností ze života našeho kraje, mezi nimi
hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, ředitele Saar Gummi, generálního partnera
MFF Ing. Jana Tichého, poslance PS PČR a starostu Náchoda Jana Birkeho a poslance PS
PČR Pavla Bělobrádka. V publiku můžete potkat řadu dalších významných hostů, které za vás
v průběhu večera pozdraví moderátorka MFF.
Festival se každoročně pořádá pod záštitou královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána,
ministra kultury Ilji Šmída, europoslance Tomáše Zdechovského, poslanců Pavla Bělobrádka,
Jana Birkeho a dalších významných politických a veřejných činitelů.

Velkolepý večer
Středeční slavnostní zahájení bude pokračovat koncertem legendární rockové kapely
Olympic. Předskokankou bude nová česká kapela Vesna, která propojuje folkor s moderními
hudebními styly.
Vesna
Středobodem hudby skupiny Vesna je žena, příroda
a lidové příběhy. Skladby jsou autorským počinem
zpěvačky, textařky, skladatelky a zakladatelky
projektu Patricie Fuxové, která spolu s flétnistkou
Andreou Šulcovou, houslistkou Bárou Šůstkovou a
bulharskou klavíristkou Tanitou Yankovou tvoří jádro
úžasné kapely. Tyto osobité ženy reprezentují
jednotlivé slovanské bohyně: Vesnu, Živu, Mokoš a
Moranu.

Olympic
Fenomenální skupina Olympic je stálicí na českém hudebním nebi. Málokdo by hádal, že
kapela vznikla již v roce 1963 a působí tedy na scéně neuvěřitelných padesát pět let a i po
takové době stále plní areály po celé republice. Do svého seznamu si dnes Olympici přidají i
přírodní areál v Červeném Kostelci.
Skupinu nyní tvoří:
Petr Janda – sólová kytara, zpěv
Milan Broum – baskytara, zpěv
Jiří Valenta – klávesové nástroje, zpěv
Martin Vajgl – bicí, zpěv

Víte, že…
•

včera se po republice pohybovalo 5 autobusů, které průběžně přivážely skupiny
z letiště či jiných míst?
• skupina z Indie letěla letadlem, které mířilo do Turecka a následně k nám? Víte, co má
společného Indie a Brazílie? Je to neuvěřitelné, ale obě tyto skupiny letěly z Turecka
stejným letadlem Turkish Airlines.

•
•

italský soubor si zašel už včera na české pivo do místní restaurace?
na ubytovně pro Španěly pracuje na recepci paní, která španělsky neumí, ale zato
mluví rusky? Když se jí španělský soubor ptal, kde je jejich pečovatelka (Dónde está
Lucía?), rozuměla jim místo Lucía – Rusia a začala s nimi komunikovat rusky.

I tradiční folkor jde s dobou, nezapomeňte náš festival sledovat
na Facebooku, nově založeném festivalovém Instagramu
s názvem mff.cz a na webových stránkách folklorck.cz.

Pozvánka na zítřejší jedinečný večer
Zítra od 19:00 v Divadle J. K. Tyla budete mít možnost zhlédnout neobvyklé divadelní
muzikálové představení slovenského vysokoškolského folklorního souboru Technik STU
„Z mesta na miesta“. Jejich tvorba čerpá z lidového umění celého Slovenska, ale zároveň
podává současný městský pohled na lidovou kulturu. Představení proběhne souběžně
s programem v přírodním areálu.

Co dobrého máme připraveno pro naše hosty?

Středa
15.8.
Čtvrtek
16.8.
Pátek
17.8.
Sobota
18.8.
Neděle
19.8.

oběd

Slepičí polévka s nudlemi a masem
Sekaný mletý řízek, brambor, nápoj

večeře

Guláš s chlebem, nápoj

oběd

Zeleninová polévka s kapáním
Vepřové na paprice, těstoviny, nápoj

večeře

Kuřecí a vepřový mix, chléb, nápoj

oběd

Cizrnová polévka
Sýrové smaženky, brambor, nápoj

večeře

Špagety s kuřecí směsí, nápoj

oběd

Polévka s kuskusem a vejci
Moravský vrabec, brambor. knedlík, nápoj

večeře

Drůbeží a vepřové rizoto, sýr, červ. řepa, nápoj

oběd

Polévka s játrovými knedlíčky
Smažený kuřecí řízek, brambor, nápoj

NÁŠ

T I P !!!

I tentokrát bude mít MKS v areálu dva bary, jeden na tradičním místě u
dolních toalet a druhý v pravém horním rohu z pohledu od pódia.
V nabídce bude alko, nealko, upomínkové předměty a zvlášť chceme
zdůraznit pestrou nabídku kávových lahůdek - espressa, cappuccina a
latte. Přejeme dobrou chuť!

