pátek 16. srpen 2019
.ÚVODNÍK.
Milí návštěvníci,
čtvrteční program předčil podle slov mnohých z vás všechna očekávání.
V šest hodin večer ho zahájili italští praporečníci a končil až v nočních
hodinách doprovázen deštěm. Ten ale vůbec nevadil souboru Panamy, která
ve stanu vedle pódia a následně před školou vesele pokračovala – v jejich
zemi totiž prší často.
Dnes ale bude určitě slunečno (stačí i bez vody) a my si naplno užijeme
jednak vystoupení souborů ve městě a od 18. hodiny opět v přírodním
areálu. Pokladny včera hlásili návštěvnost 794 diváků.

VODNÍK P R O G R A M D N E .
13:00 Řemeslný jarmark
14:30 Zpíváme a hrajeme ve městě
16:00 Sraz veteránů
Hraná prohlídka výstavy „Komise hodnotí výstavní stánky“ (i v 17:00)
18:00 Festival je v polovině
21:00 Ondrášovské putování (celosouborové představení VUS Ondráš)

.FESTIVAL JE V POLOVINĚ | 18:00.
1. Itálie - 2. Chemlon (SK) - 3. Japonsko - 4. Srbsko - 5. Míkovjan (ČR) 6. Panama - 7. Velikonoční ostrovy - 8. Mostár (SK) – 9. Taiwan - 10. Horní Bříza
(ČR) – 11. Bulharsko – 12. Argentina – 13. Francie

VODNÍK Z A J Í M A V O S T I .
 Ve zdravotním stanu neošetřují
pouze diváky a členy souborů. Ve
středu naši stateční hoši zachránili
protrhlý buben a spravili čelenku.
 Taiwanský soubor se domnívá,
že v naší zemi jíme brambory,
brambory a znovu brambory. A ke
všemu tomu jen samé maso.
 Umělci z Velikonočních ostrovů
letěli do Čech celkem 18 hodin se třemi přestupy trasou V. O. – Chile –
Madrid – Praha.


Panama ochutnala na Broďáku i českou slivovici výměnou za pálenku
z cukrové třtiny.



Jednu noc zhaslo Francouzům v celé ubytovně světlo. Problém se
vyřešil, až když stateční dobrovolníci nahodili jističe v suterénu.



Řidiči slovenského souboru Mostár se těšili na české silnice. To se
změnilo po projetí Brnem a cestou přes desítky dalších uzavírek.

STÁNKYSTIKA | VŮNĚ KÁV.
Když v záplavě stánků napříč areálem pořádně nasajete letní vzduch,
neuniknete ani vůni kávy. Naši odborníci neumí hodnotit kvalitu, ale pouze
kvantitu, jsou to pouze statistici. A proto: Na 9 místech si můžete dát kávu,

celkem pak 13 druhů. Ovšem jen 2 stánky se na ní přímo specializují. Kafe po
česku (turek, rozpustná) návštěvník najde na 6 místech. Presovač jsme pak
s jistotou viděli na 3 z nich.

ROZHOVOR | GIOVANNI A CLARISSE .
Giovanni

Marzo

a

Clarisse

Thouvenot jsou členy francouzského
folklorního souboru Les Hérons des
Lacs.
Od kolika se učí děti na těch
chůdách?
Nejmladším je šest let, ale máme
v souboru jednu kolegyni a ta začala
už ve čtyřech letech. Ale to je opravdu výjimečné.
Ještě jiný soubor ve Francii používá stejné chůdy?
Pocházíme z oblasti Land a tam je poměrně hodně folklorních souborů, které
vystupují na chůdách. Je to taková oblast mokřin a močálů.
Jak jste se dostali k folkloru?
Máme v našem městě muzeum, kde návštěvníkům ukazují, jak se na chůdách
chodí. Nám tenkrát bylo 11 nebo 12 a rozhodli jsme se přidat k folklornímu
souboru. Bylo období, kdy začalo souborů v naší zemi rapidně ubývat, ale
naštěstí už jejich počet zase roste.
Jste v Čechách poprvé?
Ano a návštěva festivalu je naším prvním zahraničním vystupováním. Jediný
strach, co jsme měli, byl, abychom nezkazili vystoupení. Moc se nám tu líbí,
jen vaše kuchyně je úplně odlišná.

.REAKCE DIVÁKŮ | BAVÍTE SE SE SOUBORY ?.


Určitě, bavíme. Dcera umí anglicky i
srbsky, takže už se s nimi taky bavila.
Jarda



Když je potkám, tak bavím a určitě si
všímám, jestli se jim v našem městě
líbí. Rostislav



Zatím jsem se s nikým nebavila. Ale viděla jsem japonský soubor a
zaujalo mě, jak se o všechno ve městě zajímali. Šárka



Já ne, jsem tady po deseti letech poprvé. Jindra



Bavím. Když jsme pro ně vařily, tak jsem vydávala obědy. Aranka



Ne, jsem tady asi podruhé. Kristýna



Nic vám neřeknu, zeptejte se mého tiskového mluvčího. Ladislav

VEŘEJNÁ OMLUVA.
Omlouvám se panu řediteli Tomáši Šimkovi, že letos poprvé neobdržel při
slavnostním zahájení koláč. Z principu. Marcela Jirásková

POZVÁNKA NA ZÍTŘEK.
Zítřejší den začíná v 10:00 Mší svatou. Zamířit k nám ale můžete i na řemeslné
trhy nebo dětské dílny. Soubory budou vystupovat od 14:30, na šestou
večerní je připraveno Dětské okénko a ve 20:00 odstartuje sobotní galavečer.
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