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Pětidenní maraton tradičního, ménětradičního i exotického folkloru se opět stal nanejvýš důstojnou oslavou lidových tradic nejenom z
České republiky a Slovenska, ale také z Číny, Indonésie a Portugalska. Organizátoři k prezentaci vytvořili souborům podmínky, které by
méně zasvěcený snad ani nečekal. Především proto, že režiséry folklorního dění byli, jsou a naštěstí i dál budou členové Folklorního
spolku Lipta Liptál (jeho historie se začala psát v roce 1930 a na jeho založení se podílel akademický malíř Jan Kobzáň) z ne příliš velké
vesnice pod Sirákovem na Vsetínsku.
Je obdivuhodné, jak ogaři a cérky ze spolku a řada dalších lidí žijících ve vesnici za nebývalé podpory obecního úřadu dokážou bez
velkého humbuku nachystat akci, která ve srovnání s českými vesnicemi, ale také mnohými i jen pár kilometrů vzdálenými městy nemá
obdobu. Není se proto čemu divit, když se Liptál stal v roce 2006 Vesnicí roku a v roce 2015 také držitelem Ceny Evropské unie umění
Zlatá Europea. Tu obdržel Liptál jako historicky první vesnice na světě. Ne nadarmo je proto Mezinárodní folklorní festival Liptálské
slavnosti řazen k největším a nejvýznamnějším folklorním akcím v České republice. Mají takový věhlas, že podívat se letos na jednotlivá
vystoupení neváhali přijet ani představitelé velvyslanectví Číny a Indonésie. A také prezident Evropské unie umění.
Je proto smutné, že i do folkloru zejména v poslední době silně zasahují politické vlivy. Pořadatelům takzvaných Liptálek se totiž kromě již
uvedených zahraničních souborů podařilo předjednat také účast souborů z Alžírska, Kapverdských ostrovů a Turecka. Bohužel, současná
mezinárodní situace, v jejímž důsledku nebyla všem členům souborů ze zmiňovaných zemí udělena víza, byla proti. Smutná realita
současnosti, byť jí třeba tak nějak rozumím, která potírá tvrzení, že kultura národy sbližuje...
Chce se jen věřit, že stejné politické trampoty nepotkají organizátory 50. mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti 2019. Už
jen proto, že tvrdí, že jestliže byly Liptálské slavnosti až dosud vždy programově i organizačně velmi kvalitní, pak ty jubilejní padesáté už
dnes připravují tak, aby se staly z tohoto pohledu něčím nevídaným.
Zlomte vaz, Liptálané! Jste skvělí, své práci rozumíte a děláte ji moc dobře. Váš úspěch a věhlas je zasloužený. Nechť je vám v patách
rovněž v dalších letech.
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Měsíc před volbami se konšelé Vsetína vedení Jiřím Růžičkou a za zády s hejtmanem Jiřím Čunkem rozhodli vzít obyvatele
města útokem. Na konci své stávající komunálně politické štace jim hrají na strunu zvanou sport. Falešně.
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