Pozvánka na folklorní festiválek Hořičky 2015
19.-20.6.2015
Akce se koná za finanční podpory Ministerstva zemědělství, Královéhradeckého kraje, Lesů města
Jaroměře, pod osobní záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ministra zemědělství Mariána
Jurečky a hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France.

Páteční program zahájíme v 17:00hod stavěním májky. 20 krojovaných chlapů z
Kyjovska a Náchodska bude postaru ručně stavět 25m vysokou májku. Vše bude
doprovázeno písničkami z Moravy a Slovenska. Půjde o absolutně unikátní připomenutí
tradice, kdy se pouze za pomoci dřevěných hrázek a chlapské síly bude stavět vzrostlý
smrkový kmen s májkou na vrchu. Po postavení májky nastoupí na pódium soubor
Vyslůžilci z Kyjova, který bude mít hodinový folklorní program o pěstování a výrobě vína.
V 19:00 hod se představí folklorní soubor Barvínek z Jakubovan ze Slovenska. Soubor z
oblasti Šariše vystoupí s dvouhodinovým programem. Páteční program vyvrcholí
společnou besedou folkloristů u cimbálu.
Sobotní program zahájíme v 7:00 hod, kdy proběhne zahájení soutěže o nejlepší
guláš uvařený v kotlině (brutaru). Za stejných podmínek a ze stejných základních surovin
budou 4 členná soutěžní družstva vařit stejný počet porcí guláše přímo v areálu festivalu.
Družstva, která jsou přihlášena, reprezentují obce a obecní zastupitelstva z okolí Hořiček
a do dnešního dne jich je přihlášených 11 (tedy 10 okolních obcí a hosté z Moravy). Od
9:00 hod budou probíhat staročeské trhy, kde mají přístup pouze trhovci s rukodělnou
výrobou a s produkty z malých firem a farem. Z jejich sortimentu bude vybrán
nejužitečnější výrobek, který bude oceněn. Bude zde i dílnička pro nejmenší, kde si
můžou vyzkoušet svoji tvůrčí zručnost.
V 11:30 hod bude odborná porota s předsedou Tomášem Magnuskem hodnotit uvařené
guláše a v průběhu festivalu vyhlásí vítěze, který obdrží z rukou starosty Hořiček jím
vlastnoručně vyřezávanou dřevěnou vařečku. Všechny uvařené guláše pak budou za
velmi příznivou cenu prodány všem zájemcům
Od 11:00 - 13:00 bude program doprovázet akordeonový orchestr ze ZUŠ Náchod.
Od 13:00 proběhne hlavní program:
Festival zahájí dětské folklorní soubory: Hadářek z Červeného Kostelce, Červánek a
Kvítek z Hradce Králové, Malá Nisanka a Nisanka přípravka z Jablonce n/N a děcka z
MŠ Libňatov.
Poté vystoupí dorost a dospělí: Barvínek z Jakubovan ze Slovenské Republiky , ženský
sbor z Bukovan a Vyslůžilci z Kyjova, Kvítek a Dupák z Hradce Králové, Limbora a
Limbora střední z Prahy prezentující výhradně slovenský folklor a Nisanka z Jablonce
n/N. Celkem na festivalu vystoupí více než 320 účinkujících ve 30 vystoupeních.
Po ukončení programu ( cca 21:30hod) proběhne opět beseda všech u cimbálu.
Kromě guláše bude samozřejmě pro návštěvníky uchystáno bohaté domácí občerstvení.
Vstupné do celého areálu: pátek 60Kč, sobota 100Kč, dvoudenní 140Kč
ZTP/P a děti do 10let - zdarma
Pořadatelé vás všechny zvou na pohodový festiválek ve folklorní atmosféře s
bohatým doprovodným programem.

