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V krásném letním počasí si společně užíváme poslední festivalový den.
Včerejší galavečer byl velkolepý, za což patří dík nejen všem zúčastněným
souborům, obětavým pořadatelům, ale i vám divákům, protože jste pro vystupující
vytvořili krásnou atmosféru a přišli v hojném počtu. Vždyť včerejší festivalový
den navštívilo na 2500 lidí. Děkujeme MKS v čele s ředitelem Tomášem Šimkem,
všem pořadatelům a jejich pomocníkům, jejichž jména najdete na poslední stránce
Festivalových střípků.
Nejen tancem živ je člověk, a tak jsme v sobotu od 10:00 v přírodním areálu za
hojné účasti věřících a za krásného hudebního doprovodu souborů ze Španělska,
Kostariky, Indie, Brazílie, Slovenska i tuzemska oslavili mši svatou. Celebroval ji
Mons. Josef Socha, jenž pozdravil účastníky česky, anglicky, španělsky i italsky.
Od 18:00 se v divadle konala slavnostní recepce, kde představitelé města a
sponzoři, v čele s generálním sponzorem festivalu Saar Gummi, krátce promluvili
k pozvaným hostům. Krojovaní zástupci souborů s nimi pohovořili a předali
drobné dárky. Recepce se konala v milé a přátelské atmosféře a jistě se na ní
zrodily mnohé kontakty do budoucna. Recepci svou přítomností poctila Miluše
Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR, či delegace z ruského velvyslanectví a
další milí hosté. Celou událost dokumentoval novinář a fotograf Guillermo, jenž
k nám zavítal z kostarického hlavního města San José.

Výsledky divácké soutěže o nejoblíbenější soubor
Kostarika
Indie

Rusko

GRATULUJEME!!!

Pojďme si užít poslední den festivalu s těmito soubory!
1. Itálie – praporečníci

7. Španělsko

2. Hadářek

8. ČR – Radost

3. Kyrgyzstán

9. Kostarika

4. Slovensko – Očovan

10. Maďarsko

5. Brazílie

11. Slovensko – Technik

6. ČR – Strážnice

Naši hosté byli pořádní jedlíci
Během festivalu se snědlo 275 kg brambor, 20 kg rýže, 50 kg těstovin, 225
kg masa, 160 kg chleba a velké množství kečupu a pálivých omáček.

Rozhovor s vedoucím vítězného souboru Lic. Raúlem Chavarríou Morou
Váš soubor slavil u diváků velký úspěch. Přibližte nám jej trochu.
Máme tu 36 členů ze sedmdesátičlenného souboru. Do České republiky jsme se dostali
díky spolupráci mezi našimi zeměmi, která spočívá ve výměně folklorních souborů. Do
Kostariky se podívala plzeňská Jiskra a my jsme přijeli sem, což je pro Kostelec novinka,
neboť Kostarika je tu poprvé.
Jaké je složení vašeho souboru?
Menší část jsou profesionálové, dále studenti různých vysokých škol, učitelé hudebních a
tanečních škol. Věkové rozpětí je zhruba od 17 do 45 let.
Které soubory vás nejvíce zaujaly?
Líbí se nám slovenské soubory pro svou živelnost a vřelost. Na souboru z Ruska je zase
vidět obrovská disciplína. Na fokloru obdivuji, že do něj vnáší každý svoji národní povahu.
Co říkáte na naše město?
Na kosteleckém festivalu nás překvapil velký zájem lidí všech věkových kategorií o
folklor. Obdivujeme tisíciletou kulturní tradici vaší země.

Nepřehlédněte, SAAR GUMMI pořádá dne 15. 9. Den otevřených dveří!!! Více
se dozvíte na letáčku u pokladen.

Víte, že…
❖ včerejší program navštívilo 2427 diváků?
❖ školní jídelna fungovala skvěle, i když byl první den v ohrožení, protože přestal
fungovat jeden z kotlů a na pomoc musel být zavolán pan opravář? Kuchařky se
musely se vyrovnávat s různými stravovacími návyky, např. speciálně pro Indy
uvařily výtečnou cizrnovou polévku. Celé partě patří veliký dík!
❖ nejaktivnější dopisovatelkou F. střípků je Lucie Urbanová, která se stará o
indický soubor? Tímto jí redakce uděluje velkou pochvalu! ☺ ☺ ☺
❖ soubor z Kyrgyzstánu mohl být o poznání větší? Na předchozím festivalu
v Maďarsku soubor čítal 35 lidí. Některým však nebyla prodloužena víza, a tak
k nám přijelo pouze 18 členů, i proto nedoprovází soubor živá hudba.
❖ sobotní ráno trávila jedna z tanečnic indického souboru v nemocnici? Po vyšetření
byla s předepsanými léky propuštěna a vše by mělo být v pořádku.
❖ Brazílie navštívila dvakrát Brodský rybník? První den byla středem zájmu labutí
rodinka, druhý den pak Brazilce zaujal sokolník, který jim předvedl výcvik dravců.
❖ se v Kyrgyzstánu domluvíte lépe rusky než kyrgyzsky? Na většině škol se totiž
vyučuje v ruštině, v běžném hovoru se pak jazyky mísí.
❖ Indové veškeré pokrmy konzumují s pálivými omáčkami, knedlíky a zelí
nevyjímaje? Členové souboru si vzájemně uzobávají z talířů. Každý si svou porci
ochutí jinou omáčkou a výsledek pak navzájem ochutnávají.
❖ četným pokusům o sblížení ze strany Italů a Brazilců musela čelit naše Alžbětka ze
školní jídelny?
❖ jedno české pivo stojí v Brazílii 170 Kč?
❖ působivý sólový tanec kočovníků nám předvedla mladá Kyrgyzka Aiperi
Boroševa?
❖ soubor Radost jel na menší výlet do Ratibořic a náhodou se připletl k svatebnímu
veselí? Bez váhání začal rozdávat „radost“ svatebčanům a zazpíval jim.
❖ ruský soubor na zájezdu v Srbsku pohostili pečenou gazelou?
❖ členka souboru z Kostariky ztratila klíč od kladky na kufru a nemohla se do něj
dostat? Na ubytovně byly jen kleště, a tak pečovatelka musela jet domů pro pilku.
❖ národní brazilské jídlo se jmenuje feijoada? Jedná se o dušené hovězí a vepřové
s černými fazolemi, slaninou a klobáskami a podává se obvykle s rýží.

Seznamte se s těmi, kteří se ze všech svých sil snažili o hladký průběh MFF
Jméno

Funkce

Tomáš Šimek

ředitel MKS

Marcela Jirásková

referentka MKS

Petr Mědílek

prezident festivalu

Simona Urbanová

bar, referentka MKS

Hana Erberová

účetní, smlouvy, pokladny

Dagmar Hanušová

vedoucí pečovatelů

Pavel Šolc

vedoucí techniky

Pavel Mědílek

služební auto, ostraha areálu

Věra Šrůtková

vedoucí řemeslného jarmarku

Marcela Nejmanová

vedoucí režie

Sylva Pavlíková

vedoucí Festivalových střípků

Pavel Novák

zdravotník, auto hasiči

Pavel Pecold

zdravotník

Naděžda Šulcová

inspice

Jaroslava Majerová

školní jídelna

Vážení čtenáři a příznivci Festivalových střípků, dovolte, abychom se s vámi
jménem redakce rozloučili, a zároveň přijměte srdečné pozvání na příští již
65. ročník MFF v Červeném Kostelci. Děkujeme za vaši podporu.
Sylva Pavlíková, Markéta Bezchlebová a Kryštof Peršín ☺

