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Vážení návštěvníci festivalu,
dovoluji si vás touto cestou ještě jednou pozdravit.
Věřím, že se vám připravený program líbí a prožíváte ve festivalovém hledišti
příjemné chvíle.
S několikaletou zkušeností s naším festivalem si stále více uvědomuji výjimečnost
této akce. Dovolte mi, abych přidal svůj osobní zážitek. Na ulici mě oslovila
skupina děvčat. Soudobé oblečení, účesy, sluneční brýle, mobilní telefony světové
značky v rukou. Našemu rozhovoru vládla angličtina, a když jsme se rozešli,
trochu mě mrzelo, že vlastně nevím, z jaké země ta děvčata přijela. Večer před
představením jsem poznal známé tváře. Holky byly oblečeny v krojích, vlasy měly
zapleteny do copů, na hlavách čelenky. Nebylo pochyb, odkud jsou. Byly to
tanečnice ruského souboru a hned bylo na první pohled vidět, jakou představují
kulturu a kde mají své kořeny. Je přece hezké, že jsme každý jiný a
prostřednictvím tohoto festivalu máme jedinečnou možnost si naše rozdílnosti
uvědomit a užít.
Přeji vám všem pestrou festivalovou sobotu a dobrou náladu.
Rostislav Petrák, starosta Červeného Kostelce

Přinášíme radost i do okolních měst
V úterý v Dobrušce vystupoval náš Hadářek a Španělé. Ve středu zažili
v Havlovicích příjemné překvapení italští praporečníci. V areálu totiž měly
soustředění mistryně republiky mažoretky MONA z Náchoda. Dovedete si
představit, jak byli praporečníci nadšeni. Během krátké chvilky secvičili společně
s mažoretkami závěrečný program. Líbil se! Ve čtvrtek Španělsko zavítalo do
Hradce, do hronovské Justýnky Indie, do našeho hospice Maďarsko a dům U
Jakuba potěšil slovenský Technik.

Fantastické odpoledne
1. Itálie – praporečníci
2. Maďarsko
3. Kostarika
4. ČR – Radost
5. Indie
6. Slovensko – Technik
7. Španělsko

8. Rusko
9. ČR - Strážnice
10. Hadářek
11. Kyrgyzstán
12. Brazílie
13. Slovensko - Očovan

Velkolepý galavečer
1. Itálie - praporečníci
2. Hadářek
3. Maďarsko
4. Brazílie
5. ČR – Strážnice
6. Kyrgyzstán
7. Indie
8. Rusko
9. Kostarika
10. Slovensko – Technik
11. Španělsko

12. ČR – Radost
13. Slovensko - Očovan
14. Maďarsko
15. Brazílie
16. ČR – Strážnice
17. Kyrgyzstán
18. Kostarika
19. Slovensko – Technik
20. Španělsko
21. ČR – Radost
22. Slovensko - Očovan

Rozhovor s ruským souborem, slova se ujala jejich vedoucí Světlana
Řekněte nám prosím pár slov o vašem souboru.
Našemu souboru je 27 let. Za tu dobu jsme vychovali mnoho generací tanečníků, takže naši
členové nám vodí svoje děti i vnoučata. Tančíme nejen ruské lidové tance, ale máme i
současný repertoár. Naším benjamínkem je třináctiletý Žeňa Vinogradov, nejstaršímu je 24.
Jaká byla cesta?
Cesta byla náročná, v autobuse jsme strávili dvě noci. Jeli jsme přes Bělorusko a Varšavu, kde
jsme se vykoupali v akvaparku, abychom se na dlouhé cestě trochu osvěžili, a pokračovali
přímo do Kostelce.
Líbí se vám u nás?
V Čechách nejsme poprvé, navštívili jsme Prahu, Karlovy Vary a Brno, ale jako turisté, takže
letos v Kostelci máme premiéru. K vaší otázce: líbí se nám tady moc, bohužel v sobotu
odjíždíme do Zakopaného, ale děti říkají, že by nejradši zůstaly tady a nikam nejezdily.
(smích)

Víte, že…
 v pátek přišlo 1630 návštěvníků?
 tanec a zpěv nejsou jediné aktivity slovenského souboru Očovan? Když
zrovna nemusí trénovat na různá vystoupení a festivaly, rádi si zahrají i
fotbal. Dokonce se blízko Očové pořádá fotbalová liga folklorních souborů.
 vedoucímu hudebníků Kostariky se zlomila zubní protéza? Zachránila ho
zubní laboratoř v Hronově. Protéza mu nyní sedí lépe než kdy předtím. Bude
nám tedy moci zahrát nejen na marimbu, ale i na saxofon.
 Rusové si jako dárek domů vezou spoustu českého piva?
 naši zdravotníci na žádost indického souboru „we need bandage“ ošetřili
kůže na jejich bubnech?
 většina hudebníků kostarického souboru učí na střední škole? Zpěvačka učí
na základní škole. Čtyři tanečníci se věnují tanci profesionálně, ostatní ve
svém volném čase.
 ve čtvrtek večer se spolu spřátelili Maďaři a Kyrgyzové a strávili společně
bujarou noc?
 na Kostarice jsou prázdniny v prosinci a v lednu? V červenci mají volno
pouze 14 dní.
 Maďaři se vydali vystupovat do hospice? Tam však nikdo nevěděl, že mají
přijít. Zdravotní sestry ale rychle všechny pacienty připravili a vystoupení
mohlo začít. Přes prvotní zmatky Maďaři sklidili velký úspěch.
 Kostaričané si čistí zuby několikrát denně? Ráno, večer, po obědě, po
večeři…
 jedna z členek indického souboru začala pečovatelce říkat "DIDI"?
V překladu to znamená sestra (sourozenecký vztah).
 Brazílie je kolébkou více než 180 domorodých jazyků? Oficiálním jazykem
je portugalština. Užívá ji 90 % populace.
 Brazílie vděčí za svůj název posvátnému stromu Pan Brasil? Národní strom
má vzácné dřevo, ideální pro výrobu smyčcových hudebních nástrojů, a má
dokonce i léčivé účinky.

Kdo nám pečuje o soubory? Přece ti nejlepší pečovatelé:
Název souboru
FS Radost
SLPT Danaj Strážnice
FS Technik
FS Očovan
Grupo Folklórico
VALDEMEDEL
DANCE VOYAGE
Compania De
Expresiones Culturales
Costarricenses
Umaj a Nuska
RANGSAGAR
PERFORMING ARTS
Storici Sbandieratori
delle Contrade di Cori
MAROS FOLK
DANCE GROUP
MAKÓ
GRUPO
PARAFOLCLÓRICO
POR DO SOL

Země

Počet

ČR
ČR
Slovensko
Slovensko

35
30
36
32

Pečovatel
Mědílková T.
Mertlíková J.
Staňková P.
Klikarová E.

Španělsko

37

Sokolová L.

Rusko

36

Martincová A.

Kostarika

36

Duchatschová M.

Kyrgyzstán

18

Stehlík Š.

Indie

35

Urbanová L.

Itálie

17

Manychová B.

Maďarsko

27

Šulcová E.

Brazílie

23

Kosařová K.

Připomínáme, že součástí řemeslných trhů jsou různé dílničky pro děti, kde si naši
nejmenší mohou navléknout vlastní korálky, vyrobit originální vitráž, apod.
Novinkou je herní zóna, nezapomeňte ji spolu s vašimi ratolestmi otestovat.
Najdete tam dřevěný kolotoč na ruční pohon, lukostřelbu, stánek s malováním na
obličej, masky z Bali, které si děti samy mohou dekorovat, a různá zvířátka.

Několik postřehů ze včerejšího roztančeného města
Diváci velmi oceňovali nelehkou organizaci, obdivovali krásné kroje a skvělou
výdrž účastníků při mimořádně těžkých podmínkách a pro kolabující diváky a
tanečníky připravenou balenou vodu.
Redakci potěšilo, že nás přišla navštívit jedna divačka a pochlubila se, že se pod
kaštanem sešlo celkem pět generací její rodiny (3 prababičky, 2 babičky, 4 dcery,
2 vnučky a 3 pravnuci).

