
14. června 17:30 „ČESKÁ REPUBLIKA - FOLKLORNÍ VELMOC V SRDCI EVROPY“
(čtvrtek)  Vernisáž výstavy Památník K. V. Raise
 19:00 „ZPÍVEJTE, VEJSKEJTE“ areál minigolfu
  Slavnostní zahájení festivalu
15. června 9:30 „JEDEN, DVA, TŘI“ DK Koruna Hořice
(pátek)  Výchovný koncert pro žáky ZŠ
 19:00 „KDYŽ SI JÁ ZAZPÍVÁM“ Tree of Life
  Soubory hrají lázeňským hostům
 19:00 „U MUZIKY“ Mlázovice
  Vystoupení zahraničních souborů
 20:30 „HOU, HOU KRÁVY JDOU“ letní kino H. N. Ves
  Vystoupení domácích souborů s hosty
16. června 9:30 „ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ NESEME“ areál minigolfu
(sobota)  Představení českých souborů pro lázeňské hosty
 12:30 „POLKA RALLYE“ areál zámku
  Závod v polce na 200 m ve třech kategoriích
 13:00 „PODZVIČINKA“ zámecký park
  Koncert dechové hudby
 14:30 „ZPÍVEJ, TANCUJ, DOVÁDĚJ“ zámecký park
  ZUŠ Melodie a ZŠ K. V. Raise
 15:30 „VRŤ SE, MILÁ VRŤ“ zámecký park
  Folklorní odpoledne věnované lidovému kroji, písni a tanci
 16:00 „DOBÝVÁNÍ HRADU“ zámecký park
  Dětský kroužek historického šermu TESÁK
 19:00 „HRAJTE MNĚ MUZIKY“ Památník K. V. Raise
  Pořad plný hudby a lásky
 19:00 „KDYŽ SI JÁ ZAZPÍVÁM“ kulturní sál lázní
  Soubory hrají lázeňským hostům
 21:00 „SVĚTEM KŘÍŽEM, KRÁŽEM“ zámecký park
  Vystoupení zahraničních souborů
17. června 9:00 „MŠE SVATÁ“ kostel Všech svatých
(neděle)  Za účasti folklorních souborů
 10:00 „UCTĚNÍ PAMÁTKY RODINY VOJTÍŠKOVY“
  vzpomínka na oběti2. světové války Vojtíškova ulice
 10:15 „ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ“ náměstí K. V. Raise
  Soubory tančí městu
 13:00 „PRŮVOD“ Tree of Life
  Slavnostní průvod městem
 14:00 „ZATOČ TY SE MÁ PANENKO“ zámecký park
  Galaprogram

Pořady uvádí: Zdeňka Rychterová, Jitka Břeská, Simona Stránská, Michaela Rychterová
Účinkují: DUNAJEC Olomouc, Strážišťan Pacov, JAVOŘINA Rožnov p.R., LIPKA Pardubice, HOŘEŇÁK a HOŘEŇÁČEK 
 Lázně Bělohrad a zahraniční soubory z Portorika, Rumunska, Gruzie a Polska
 Skupina historického šermu TESÁK, PODZVIČINKA, LŠU MELODIE Hořice a ZŠ K. V. RAISE Lázně Běléhrad
Vstupné: čtvrtek, pátek a sobota - DOBROVOLNÉ, neděle - 50,- Kč

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR PRAHA, MINISTERSTVO KULTURY ČR, 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD,  LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S., 

SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FS HOŘEŇÁK
POŘÁDAJÍ

POD ZÁŠTITOU 1. MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU PČR PŘEMYSLA SOBOTKY,
NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY EVY BARTOŇOVÉ,

HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE LUBOMÍRA FRANCE 
A STAROSTY MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD PAVLA ŠUBRA

38. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

„POD ZVIČINOU“
LÁZNĚ BĚLOHRAD - 14. - 17. ČERVNA 2012



Vážení,
dovolte mi pozvat Vás na Mezinárodní folklorní festival POD ZVIČINOU do krásného města Lázní Bělohradu 

na 14. - 17. června 2012. 
V tomto období se tu rozezní tóny lidových hudebních nástrojů a Bělohrad rozkvete množstvím pestrobarev-

ných tuzemských i zahraničních krojů.
Nejenom že se budete moci seznámit se starými zvyky našich předků, ale také se aktivně zapojit. Přijďte si 

s námi v sobotu zatančit polku na čas, nebo v tento den zavítejte do Zámeckého parku a můžete spolu s námi 
vyhodnotit nejlepší guláš, který budou vařit přímo před vámi různé soutěžní skupiny. Stejně tak v tento den 
můžete vidět ukázku historického šermu. Lidový zpěv oživí i nedělní mši v kostele a městem projde nádherný 
krojovaný průvod, který Vás dovede na galaprogram. A když Vám vyhládne, nebo budete mít žízeň, rozhodně 
domů odcházet nemusíte, v Zámeckém parku budou stánky s různými pochutinami.

Věřím, že si v tomto čtyřdenním programu každý najde to své a přijde se podívat na vystupující a podpořit 
je, protože věřte, to nejhorší je vystupovat pro poloprázdné hlediště. Folklór všichni tanečníci, muzikanti a zpě-
váci dělají z lásky, pro radost a jedinou odměnou je pro ně Váš potlesk, proto prosím přijďte účinkující odměnit 
srdečným přijetím. Pořady se uskuteční i za nepříznivého počasí, a tak určitě neseďte doma a přijďte za námi za 
všech okolností! Vstupné na všechny pořady s výjimkou galaprogramu je dobrovolné.

A na koho se letos můžete těšit? Uvidíte soubory z Portorika, Rumunska, Polska a Gruzie, z České republiky 
pak z Frenštátu pod Radhoštěm, Olomouce, Pacova i Pardubic, a samozřejmě soubory domácí.

Ještě mi dovolte v závěru poděkovat všem zastupitelům a panu starostovi města Lázně Bělohrad, všem 
krajským zastupitelům Královéhradeckého kraje a pracovníkům Folklórního sdružení ČR za jejich podporu. 

Těším se na setkání s Vámi

Ing. Zdeňka Rychterová
ředitelka festivalu
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MĚSÍČNÍK LIDOVÉ KULTURY ČECH, MORAVY A SLEZSKA


