
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

24. Středočeský folklorní festival „Tuchlovická  pouť“ 2017 
 

….aneb „NA SVATÝHO 

FLORIÁNA, TANCUJEME…..“   

však to znáte. A kdo nezná, může 

poznat. A kdo nechce, dobře mu tak. 

Za pár dnů se na Tuchlovickou náves 

začnou sjíždět kolotoče, což bývá pro 

některé radostnou událostí, pro jiné 

utrpení. Tentokrát se  pouť bude konat 

během prodlouženého víkendu. Co to 

znamená pro organizátory 

FOLKLORNÍHO FESTIVALU, který, 

byť je medializován všemožnými 

způsoby, stále jakoby zůstával ve stínu 

pouťových kolosů? Upřímně….obavy. 

Neujedou případní diváci z Tuchlovic 

pryč? Všimnou si procházející mezi 

atrakcemi, že kousek za návsí je zcela 

jiný svět? Pochopí už někteří 

domorodci, že se v jejich obci děje 

něco, za čímž přijíždějí hosté z 

nejširšího okolí? A že to je kultura, 

která je v dnešní době snad jednou z 

posledních, která ještě zdařile odolává 

komerčnímu světu? Je to kultura 

LIDOVÁ a ta je přece od lidí a 

především pro lidi. Všichni, kteří se 

zcela dobrovolně (bez nároku na 

jakýkoli honorář) podílejí na realizaci 

tohoto festivalu - ať už jsou to 

účinkující soubory, pořadatelé, 

neziskové organizace, nebo všichni ti 

další, kteří se celý rok chystají na to, 

že budou mít tu čest, předvést svoje 

snažení se srdcem na dlani -  se už 

nemohou dočkat, až to vypukne. Za 

dobu své existence se festival vyšplhal 

mezi ty nejprestižnější svého druhu a 

je vyhledávaným účinkujícími i diváky 

z celé republiky. Pro mnohé soubory je 

to veliká čest, že byly pozvány „až do 

Tuchlovic“. Neberte, prosím, tyto 

řádky jako chvástání. Můžete se 

zamyslet nad tím, co pořádání festivalu Tuchlovicím přináší. A když budete s někým o naší obci mluvit, nezapomeňte se zmínit o tom, 

že právě „U NÁS“ je jeden z největších folklorních festivalů v republice a povyprávějte o tom, že stojí za to, užít si jej plnými doušky. 

A když nad tím přesto někdo mávne rukou se slovy „ježiš, to je ta dechovka“, přiveďte ho s sebou a ať se pokusí spočítat, kolik 

nablýskaných trubek uslyší (nic proti dechovce). A pokud by si někdo další pletl třeba slovíčka folklor a folk, tak se na něj pro to 

nezlobte…obojí je, jak už jsem psala, od lidí a pro lidi. Program si pěkně prohlédněte a věřte, že jsme se pro Vás i tentokrát snažili 

vybrat to nejlepší. Pozorný čtenář si všimne, že letos se festival koná také ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti 

„Pomozte dětem“ a připojí se také do projektu na podporu Národního ústavu duševního zdraví v kampani „Dávám židli do kruhu“.  

Věříme, že se ve Vás při čtení tohoto článku vzbudila alespoň trocha radosti z toho, že jste Tuchlováci, trocha dobrosrdečnosti a nebo i 

zvědavosti…….třeba…..proč se má dát židle do kruhu. 

Za všechny pořadatele – Tereza M. 
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