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Pro nové folklorní nadšence trocha historie
V letošním roce si naše republika připomíná nejedno kulaté jubileum. Festival
je o 36 let mladší než Československá republika, první ročník se uskutečnil v roce
1952 v prostoru kolem zříceniny hradu Rýzmburk. Sté výročí vydání Babičky tam
oslavilo na 5000 diváků a již 1. ročník byl vskutku mezinárodní – kromě
červenokosteleckého Hadaře zde vystoupil mimo jiné polský soubor z Kladska a
také skupina Lužických Srbů, kteří do východních Čech zavítali z německého
Budyšína. Proč na některý z dalších ročníků Lužické Srby opět nepozvat a
nepřipomenout si tak prvopočátky festivalu? Z Lužice do Kostelce to není daleko!!
Slavnosti na Rýzmburku se rychle staly tradicí. 60. a 70. léta se stala zlatým
obdobím folkloru na Náchodsku. Pod vedením profesora AMU Františka Bohuše
se slavnost písní a tanců proměnila v plnohodnotný folklorní festival vysoké
umělecké kvality.
V 90. letech přišli kvůli restitucím pořadatelé o areál v malebném Babiččině
údolí, a proto se záchrany festivalu ujalo MKS v ČK a 39. ročník U nás na
Náchodsku se roku 1993 poprvé konal v nově upraveném přírodním areálu v ČK.
Náš mezinárodní festival se těší stále široké popularitě veřejnosti a důležité je, že
má podporu v místním zastupitelstvu.

Zítra vás bohatý festivalový program zabaví od rána až do noci
Zítřejší den zahájíme opět řemeslným jarmarkem a dílnami. Souběžně s nimi
proběhne v přírodním areálu od 10:00 mše svatá, kterou bude celebrovat Mons.
Josef Socha z Hradce Králové. Od 14:30 se můžete těšit na vystoupení souborů,
při kterém proběhne každoroční hlasování o divácky nejoblíbenější skupinu.
Od 18:00 nám zatančí naši nejmenší v čele s kosteleckým Hadářkem. Od 20:00
vás zveme na velkolepé galapředstavení.

Tentokrát se vám představí soubory v tomto pořadí:
1. Itálie – praporečníci
2. Slovensko – Očovan
3. Maďarsko
4. Indie
5. Španělsko

6. Kyrgyzstán
7. Slovensko – Technik
8. Rusko
9. Brazílie
10. Kostarika

Dnes zahajuje řemeslný jarmark a dílny
K našemu festivalu neodmyslitelně patří i řemeslný jarmark a dílny. Dnes
začíná a samozřejmě pokračuje i v sobotu a v neděli. Některé trhovce a jejich
výrobky vám představíme, prohlédli jsme si pestrý sortiment:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

výrobky z korálků – náušnice, spony do vlasů, vánoční ozdoby, růžence
dřevěné kuchyňské potřeby – ručně vydlabávané misky, příbory
mýdla Amálka – různá mýdla a šumivé koupelové soli
gruzínská vína a brandy
květinové čelenky a věnečky
kované šperky a přírodní minerály
ruční práce Golšová – kloboučky, čepice, šité panenky a zvířátka
mašličkové a kožené náušnice - kapsičky na mini dárky, šité věci z bavlněného kepru
koření a zdravá výživa – bez soli a glutamátu
maso sušené africkým způsobem – africké koření
moravské koláče – frgály, svatební koláčky, škvarkové placky, zelňáky, chodské koláče, pizza koláče
ručně pletené košíky z vrbového proutí
šperky z chirurgické oceli – polodrahokamy, ručně tepané šperky
mandle v cukru – výroba přímo před návštěvníky
vitráže – dětské dílničky, dětské oblečení, čepice, kloboučky

▪

smalty a tiskoviny – nekonečný kalendář, omalovánky

Zajímavosti z Kostariky
Kostarika znamená ve španělštině bohaté pobřeží. Muži tam odcházejí do
důchodu v 65 letech a ženy v 62, pokud byste však byli učiteli, odcházíte do penze
již po 33 letech a 3 měsících. Kostaričané mívají dvě příjmení, první je po otci,
druhé po matce. Sňatkem se ženám příjmení nemění. Kostarika je mírumilovná a
nemá vlastní armádu.

Víte, že…
➢ včerejší program navštívili 734 diváci?
➢ členové indického souboru byli fascinováni okny ve škole? Zaujalo je, že mohou
otevírat okna různými způsoby.
➢ před včerejším vystoupením praskly jednomu tanečníkovi ze Španělska kalhoty
přímo v rozkroku? Bohužel se kalhoty nepodařilo zašít, a tak si nebožák musel
vypůjčit kalhoty o dvě čísla menší a dostal zákaz si sednout.
➢ Indové milují naši zmrzlinu a také velebí české nosnice? Každé ráno indičtí
vegetariáni jásají nad přídělem vajec ke snídani.
➢ Italové jsou u nás velice spokojení a všeho si považují? Jsou skromní a přes svoji
živelnou povahu celkem disciplinovaní.
➢ Maďaři nepotřebují spát? Ve dne tancují a v noci oslavují. Zbytek času tráví
žehlením a úpravou kostýmů.
➢ pět Indů při pohledu na české pokrmy z masa opustilo vegetariánství?
➢ 15. 8. slaví Indie Den nezávislosti na Velké Británii? Tento svátek v Čechách
oslavila i naše indická skupina. Vztyčili vlajku, zazpívali hymnu a společně
zasalutovali.
➢ Maďaři jsou zvyklí na pikantní kořeněná jídla, a proto si polévku s kapáním
dochucovali chilli omáčkou?
➢ pečovatelka, která se stará o slovenský soubor TECHNIK, se domluví i
španělsky? Zatímco se Španělé dotazovali, kde je v Kostelci bar, první otázka
jejího slovenského souboru byla: „Vraj je tu niekde o šiestej omša. A kde? To v
tom kostole na námestí?“

Kdo by neznal náš Hadářek
Dětský soubor Hadářek vznikl v roce 1960 jako součást červenokosteleckého
Hadaře. Představuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a
Podorlicka. V posledních letech pravidelně jezdí na nejrůznější vystoupení a
festivaly, protože se zvýšil zájem dětí i rodičů o folklor a díky obětavým vedoucím
soubor udělal obrovský kvalitativní pokrok. Další zájemce Hadářek rád uvítá.

TŘI SVĚTADÍLY SE SEŠLY V KOSTELCI

MAĎARSKO

ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKO

KYRGYZSTÁN
ŠPANĚLSKO

RUSKO

ITÁLIE

KOSTARIKA

INDIE
BRAZÍLIE

Informační centrum vás zve
Informační a turistické centrum Červený Kostelec má svůj stánek naproti
hlavnímu vchodu do areálu. Pokud hledáte drobný upomínkový předmět,
určitě se u něho zastavte. Můžete si zakoupit např. voňavá mýdla
s reliéfem kostela nebo různé keramické píšťalky, trička a pohledy
s motivy našeho města a MFF. Jestliže chcete blíže poznat okolí
Červeného Kostelce, nezapomeňte se podívat na bohaté informační
materiály, které stánek nabízí.

