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ú v o d n í k   p á t e è n í

aneb �plouchy starýho negra 1.
Nejen pátek ne��astný je den, zpívali
jsme si kdysi pøi èesání bavlny (copak
si ty mladý asi notujou na plantá�ích
dneska?). �e prej má pr�et, tvrdí i Slunce
v du�i, slavný náèelník Metou�ù. No to
bych se mu teda na to podíval, copak neví,
�e vo Jimramovu nepr�í? I kdy� tøeba
nemá sluníèko hubu vod ucha k uchu,
snad by nás Pán takhle nevy�plouchl? No,
uvidíme, jak øíkaj eskymáci vo polární noci,
celtu sem si raèi pøibalil. To�, byla ta
vernisá� v nedìli. Bezvadnì se to vyvedlo,
moc dobrý víno tam èepovali. A reverend
Curly George jaký vedl pomazaný øeèi, jak
vod samotnýho Hospodina, to by se skoro
jednomu zachtìlo dát se na pravou cestu
(i dy� má sérce uprostøed). Akorát mi nejde
do hlavy, jak to bylo s tou panenkou Marií
v tem Me�dugorje, do toho se mu nìjak
nechtìlo, abych se prej z toho nezjevil.
A ten troubadúr Najgrizz byl fakt dobrej,
u� dobrejch dvìstì let sem nesly�el hurdy
gurdy tak tesknì lkát. A dy� zachøestily
rolnièky, to sem skoro neudr�el slzy. Kdo
ste to pro�vihli, mù�ete si akorát breèet
na vlastnim hrobì nebo se zajít podívat
na ty vobrázky aspoò dodateènì. Kdo má
voèi votevøený, uvidí vìci. A vùbec, za rok
je taky den, tak si to líp naplánujte. To�
tak, bavte se dobøe

Vá�
strejèek Tom

OTEVØENO
ÈASOPIS FESTIVALU OTEVØENO
J I M R A M O V - 9 8
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z  d o m o v a
Moskva - Vá�ení pøátelé, ná� stálý redakèní
spolupracovník Divoké kuøe by vás chtìlo
upozornit na jedno dùle�ité výroèí. Pøesnì
pøed tøiceti lety obsadila na�i zemi sovìtská
vojska. Divoké kuøe nám vèera telegrafovalo
z Moskvy, �e �ádná podobná invaze se letos
nechystá. "Nemohu ji v�ak ani vylouèit," znìl
závìr krátké zprávy .

Tím vám nijak nechceme kazit náladu.
Chceme jen, abyste byli v obraze.   lug, mel

Je otevøeno,
mù�e� tam

i zpátky,
dveøe dokoøán.

Je otevøeno,
zaèínají svátky,

prostor do v�ech
stran.

Je otevøeno, je to
jen na tvý vùli,

jestli pùjde� dál.
Je otevøeno, my

u� dávno pluli,
kdy� ty jsi je�tì

spal.

Otevøený dveøe,
otevøenej èas,

z hoøícího keøe
tichý hlas.

Je otevøeno
a komu není

dáno,
ten si mù�e vzít.

Je otevøeno a
ka�dému je pøáno

nìco pochopit.

Je otevøeno
a jestli nemá�

zájem,
nemusí� tu být.

Je otevøeno, tak
jdi svým vlèím

krajem
a v bouøi hledej

klid.

Otevøený dveøe,
otevøenej èas,

z hoøícího keøe
tichý hlas.

Je otevøeno
a mù�e� klidnì

pøijít,
a� zas bude� sám.

Je otevøeno,
trochu vína vypít

k chlebu místo
k hrám.

Otevøený dveøe,
otevøenej èas,

z hoøícího keøe
tichý hlas.

foto - Martin Gall

informace o resturacích a jídennách
najcete na stranách 2 a 3

testovali jsme pro vás



t e s t o v a l i  j s m e  p r o  v á s
14

Obèerstvení v Bludniku

Pivo Litovel 10° svìtlé +kelímek
13,-

Rum + kelímek 15,-
Fernet + kelímek 20,-
Víno èervené 0,2l 18,-
Limo + kelímek 0,3l 8,-

Èaj 5,-
Grog 19,-
Káva 8,-

Topinka 15,-
Párek 20,-

Marlboro 50,-
Sparta 45,-
Petra 38,-
Start 30,-

Melounovo Motto: FERNET
NENÍ NÁPOJ, FERNET JE
�IVOTNÍ STYL!

VegeÈajdelna

Alva Mater, odp. vedoucí - Kateøina
Ondrová, Jiøina Makovská

ÈAJE
Zelený (opuncie,fík) 6,-
EARLGREY (anglický èaj)

5,-
Mateøídou�ka 5,-
Mátový 5,-
Indický èerný 6,-
zelený 6,-
ovocný smìs 5,-

SALÁTY
�opský 20,-
Zelný míchaný 15,-
Zelný s jogurtem a sýrem

20,-
Zelný s paprikou a sýrem

18,-
Rajèatový s okurkou 15,-

JÍDLA
Vegulá� (bramborový gulá�)

30,-
Pøedtrávená rý�e (Zapeèené
rizoto se zeleninou) 20,-
Pøekapaný sýr do housky
(Sma�ený sýr v housce)

20,-
Pivnice Koruna

Po-Èt 11-22
Pá-So 11-01
Ne 9-22

Pivo Polièka 11° svìtlé 0,5l
9,50-

Víno 0,2l   bílé 17,-
     èervené 18,-

Lihoviny 5cl
Vodka 13,-
Finlandia 30,-
Rum 12,-
Becherovka 12,-
Fernet 18,-
Napoleon 20,-
Whiskey 45,-
(Jim Beam, Johny Walker,
Crosiel&Swan)

Teplé nápoje
Káva 7,-
Èaj 5,-

Nealko
Tonic,Fanta,Sprite,Cola 0,2

l 7,-
Soda 0,2l 5,-
Mattoni 0,3l 8,-

Krmì
Utopenec (vè. chleba) 14,-

Zábava
Nevýherní automat (kdo v kal.
mìsíci dosáhne nejvíce bodù
vyhraje 2l Fernetu)

Restaurace Na Radnici

Po Zavøeno
Út-Pá 11-22
So 11-23
Ne 11-22

Pivo Èerná Hora 10° svìtlé 0,5l
9,50-

Víno 0,2l bílé,èervené
20,-

Lihoviny 4cl
Vodka 15,-
Rum 12,-
Becherovka 20,-
Fernet 18,-
Gin tuzems. 18,-
Napoleon 20,-
Whiskey 48,-

Teplé nápoje
Káva turecká 8,-
         vídeòská 16,-
         al�írská 23,-
Èaj 8,-

Nealko
Tonic,Orange,Sprite,Cola 0,25l

12,-
Juice 0,2l 12,-
Soda 0,3 6,-
Mattoni 0,33 10,-

Krmì
Hotová jídla do 50,-
Minutky ÷ 70,-

Zábava
Kuleèník



Bistro �ípo�ová

Po-Pá 8-22
Po dobu festivalu 8-24

Pivo Bernard 10° svìtlé 0,5l
 9,50-

Víno 0,2l bílé 16,-
    èervené 18,-

Lihoviny 5cl
Vodka Pra�ská 15,-
Finlandia 28,-
Rum 12,-
Becherovka 19,-
Fernet 15,-
Dry Gin 29,-
Napoleon 25,-
Jim Beam 42,-
Johnie Walker 35,-
Four Roses 36,-
Ballantines 38,-
Grants 30,-
Jack Daniels 28,-
Kvestor Brandy 22,-
Tequila (vloni tolik postrádaná
letos bude, cena zatím
neznámá)

Teplé nápoje
Káva turecká 7,-
         vídeòská 10,-
         al�írská 14,40-
         capucino 10,-
         instant 6,-
Èaj 5,-

Nealko
Limo toèená 0,2l 6,-
l e g e n d a
1 obèerstvení v Blud
2 VegeÈajdelna
3 restaurace Na radn
4 Bistro �ípo�ová
5 Pivnice Koruna

m a p a

1
2
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          0,3l 9,-

Soda, Tonic, Mirinda, Pepsi,
7-Up 0,2l 4,-
          0,3l 6,-

Krmì
100g
Bramborový salát 6,-
Vla�ský salát 7,20-
Tlaèenka 9,50-
Prejt 7,80-
Hamburger 11,20-
Jitrnice 8,70-
Sekaná 11,90-
Utopenec 9,50-

Sandwich 1 ks 15,90-

Lango�e, Párky, Bramboráèky,
Klobásy

Polévka ÷ 10,-

Hotová jídla
Hovìzí gulá� 29,-
Øízek 37,-
Filé 26,-
Holandský øízek 19,-
Karbanátek 15,-

Pøílohy
Houskový knedlík 1,- á kus
Rohlík 1,50
Chleba 2,20
brambory,rý�e ...

Zmrzlinové poháry 30,-
Zákusky, dorty, zmrzlina
15

niku

ici

3
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k o m i x

Do Jimramovského kina
letos dorazily tøi filmy,
mezi nimi také "Svéráz
národního lovu" re�iséra
Alexandra Rogo�kina.
Divoké kuøe se na nìj ze
zvìdavosti (a z vrozené
agilnosti) �lo podívat u�
o dva dny døíve. A
spatøilo vìci, kterým jeho
divoøecí kuzornièky ani
nechtìly vìøit.

"Ti Rusové jsou ale
kabròáci, kolik ti toho
vypijí" øeklo si kuøe samo
pro sebe. Obèas v
záchvatech smíchu
poskakovalo po jedné
noze a jednou málem
ulítlo. To kdy� mladý Fin,

host ruských "lovcù", vy�el uprostøed noci na zápra�í podivného
ruského Astodaltu (pokud nevíte, jedná se o smìsici na�í stodoly,
domu a altánku) a spatøil namísto Mìsíce planetu Zemi!

Kuøeti se v�ak ani pøes nejvìt�í snahu nepodaøilo zjistit, kde se v
celém filmu nachází nìjaký "národní lov". Ne �e by tu nehrála zvíøátka
(kvùli nim kuøe ostatnì na film �lo). Teda, kdy� u� mluvit o lovu,
bylo by zøejmì korektní øíci, �e to spí�e zvíøátka zde loví lidi, ne�
naopak. Pøípadnì si z nich nìjak jinak utahují. Proè potom ale slovo
"národní"???

Naproti tomu s názvoslovem Svéráz nemìlo kuøe nejmen�í potí�e.
"Ten sedí. A VÙBEC, tohle byl ten NEJLEP�Í FILM, který jsem zatím
vidìlo!", vykøiklo kuøe pøi závìreèných tilulcích. A �e u� jich vidìlo
asi �est.                                                                                           lug

Pak, je�tì ne� �lo spát, si jako obvykle opakovalo nìkterá slova.
Svéráz národního lovu. Zvérás olvudního náru. Vérázs ndu olv ího
rán vuo... kdy� tu pøiplula obrovská ryba. Yak Yinak. To nemohlo
dopadnout dobøe. Zakotvila u kuøete a nedala mu pokoj. Rvala mu
do úzkého zobáèku jeden panák vodky za druhým. A pak, kdy� u� si
kuøe myslelo, �e je koneènì po v�em, zaslechlo v dáli dunìní
vrtulníku...   /Tento text vznikl jako syntéza vèerej�ích snù redakce/

v ý t e è n ý  f i l m  -  s o  -  9 , 3 0

�Podle mých informací invaze ruských vojsk zatím nehrozí�.     dk



k d e  s e  v z a l o  o t e v ø e n o ?

1989
ZAÈÁTEK

Jako pro ka�dého
správného pohrobka 60. let byl
i pro mne Woodstock ztì-
lesnìním oné bájné brány do
ráje, do porozumìní a souznìní
lidských du�í i myslí, do ne-
osamìlosti v davu. A k tomu
je�tì ta skvìlá muzika. V�ak
mám taky ono trojalbum, které
kdysi vydal i sám Skuhraphon
se skvìlou pøílohou Petra
Dorù�ky, øádnì sjeté. Na
èeských festivalech 70. a 80. let
se bylo lze oné atmosféry
malinko nadechnout, ale pøece
jenom ... Kdy� jsme v �esta-
osmdesátém pøi�li do Telecího,
obhlí�el jsem okolní stránì a
vyhlí�el tu, na ni� by se ve�el
nìjaký ten desetitisíc pøí-
chozích.

Ale by� u� v Moskvì
doutnala perestrojka, bylo to
tehdy reálné asi jako koupit
slu�nou knihu nebo pomeranèe
bez fronty (neøku-li pøijít do
gramodesek, chtít nové album
Dylana a nebýt za blázna). O tøi
roky pozdìji jsem se pøipletl k
partì lidí, která pøipravovala v
Polièce folkový festival Stu-
dánka, dokonce jsem tehdá jel
do Litomy�le domlouvat Jana
Nedvìda. Leè právì pod vlivem
tamního koncertu, který Jeník
zakonèil písní o Solidaritì, paní
(pardon, soudru�ka) okresní
kulturní referentka Studánku
zakázala.

No co, v èervnu jsme si
pøi setkání seniorátní mláde�e
udìlali minifestiválek na za-
hradì telecké fary. Karel Vepøek
a Oboroh sice nedorazili, ale
Tomá� Najbrt mìl velmi po-
vedený koncert (je�tì ho mám
schovaný) a Jerichu (tenkrát
dosud beze jména) se na èer-
stvém vzduchu taky docela
dobøe dýchalo.

1990
WOODSTOCK BEZ BLÁTA

Za pùl roku bylo v�ech-
no jinak. Paní kulturní zmizela
v propadli�ti dìjin a najednou
toho bylo mo�no tolik, a� se tajil
dech a �krtily k�andy. U� �ádné
povolování, staèilo pøíslu�ným
úøadùm oznámit, co se bude dít.
Ale známí a pøátelé mìli náhle
vìt�inou jiné starosti, byv�í
poøadatelé Studánky se pos-
tupnì vytráceli, a� jsem zùstal
jak v té písnièce o deseti malých
èernou�cích sám. Nevyslo-
vitelnou pomocí se ukázali být
jimramovský starosta Honza
Keller a jeho syn Filip. Jednak
jimramovský národní výbor
propùjèil akci svoji hlavièku
a hlavnì se "zbytováci" ujali
pøípravy Bludníku, poøadatelské
slu�by a vùbec. "1. vysoèinský
festival køes�anské a spøátelené
hudby Jimramov 1990" stálo
tehdy krvavým písmem hrdì na
plakátech. Jestli si dobøe
vzpomínám, nechal jsem jich
udìlat aspoò stovku, ne-li
dokonce dvì. Jiøí Èerný se jako
moderátor pøesvìdèit nenechal,
rozjí�dìl tehdy ètrnáctidenník
Rock & Pop. Nakonec jsem
ukecal �tìpána Hájka, který tak
mohl v sobotu 25. srpna 1990 po
obìdì ty dvì a� tøi stovky lidí,
co se se�ly, pøivítat, �e zaèneme
pìknì po evangelicku spo-
leèným zpìvem. Jarda Plí�ek
(budi� mu Rumunsko lehké)
nasadil spirituál o Tvé svobodì
nade mnou a u� to jelo nebo
aspoò kodrcalo. Po Karlu
Vepøkovi, který mìl zahajovat,
nebylo ve chvíli zaèátku vidu ani
slechu, tak se tohoto histo-
rického okam�iku ujal Tomá�
Najbrt. David Mikolá�ek zaskoèil
za svého z ciziny nedoraziv�ího
bratra Bohdana, Karel se na-
konec taky objevil a po rùzných
náhodných pøíchozích a plá-
novaných Ivanu Hoffmanovi a
Svá�ovi Karáskovi to celé do-
razili Jericho a Oboroh. Pravda,
ve Woodstocku bylo tenkrát o
nìco více úèinkujících i ná-
v�tìvníkù, ale zase jsme se ne-
museli èvachtat v blátì. A i pro
Betlém (støedisko Diakonie
v  Kloboukách u Brna) nìco
vybylo.

1991
PØI�EL DÉ��

Do dal�ího roku jsem
dostal nìkolik dobrých rad od
oboro�ího saxofonisty Va�ka
Klecandra. Nejprve jsem se
nechal zaregistrovat a vznikla
agentura H&S (neplést se
Skupovými pimprlaty, �lo o zkrat-
ku "Hudba a slovo" a vedle
poøádání koncertù jsem byl
oprávnìn kupèit s knihami a mu-
zikou). Dále jsem po�ádal
Okresní úøad ve �ïáru nad
Sázavou o pøíspìvek a dostal
5.000,-. Hned bylo veseleji a
mohli jsme se trochu roz-
�oupnout. Výèetka úèastníkù
èítala 12 polo�ek a festivalu
pøedcházela páteèní zábava v Po-
lièce v zahradì u mlýna (kdy� u�
ty bigbíty jednou pøijedou, �e).
Sobota byla poznamenána tím,
�e pøi setu Otcových dìtí zaèalo
krátce, ale vydatnì pr�et a pro-
to�e pøívod elektøiny byl ta�en
pod mostem z domu za øekou
a na promoklé zemi zaèal pro-
bíjet, bylo nutné v�echno pøe-
sunout do sokolovny. Tam pak
v hustém, ale o to �havìj�ím
ovzdu�í pokraèovaly kapely i pís-
nièkáøi a v�echno uzavøel
památný jam Oborohu se Svá-
�ou Karáskem.

1992
EWANGELICKÝ TREFPUNKT

Do tøetice v�eho èeho?
Opìt jako H&S (+ OÚ Jimramov
+ Zbytov), opìt moderovala
17
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Irena �keøíková, opìt páteèní
zábava v Polièce, opìt se zvý�il
poèet úèinkujících i náv�tì-
vníkù, opìt èepoval pivo Bro-
ïák. Vedle Okresního úøadu se
objevili dal�í sponzoøi - YMCA a
Knihkupectví Beran Vojty
Zikmunda. I díky jim do�lo k do-
posud nejvy��ímu výdìlku pro
"dobroèinné úèely" - tentokrát
dùm s peèovatelskou slu�bou
v Jimramovì a pra�skou nadaci
Drop-In. Jimramov se na pøed-
poslední srpnovou sobotu
zmìnil v evangelický trefpunkt
s mírným výskytem ostatního
lidstva.

1993
MÁNIÈKY KONTRA
KØES�ANI

Napøesrok bylo v�echno
jinak. Byl pøijat �ivnostenský
zákon a o poøádání koncertù v
nìm nebylo ani slova. H&S
ode�lo do milosrdného za-
pomnìní, ale co dìlat? Spolu s To-
má�i Bla�kem a Junem, kteøí se
na rùzných akcích podíleli u�
døíve, jsme se ukryli pod køídla
Unijazzu (nástupce Jazzové
sekce) jako kolektivní klub Slu-
níèko. Vymý�lely se stanovy,
provádìl zcela neúèinný nábor
èlenù, hledaly cesty a mo�nosti.
Ke generaènímu støetu do�lo pøi
rozva�ování o koncepci fes-
tivalu a dravé mladí se pro-
sadilo. Výraznì pøibylo "spøá-
telené hudby" - T.N.M., Pùvodní
Bure�, Zuby nehty, Aku-Aku,
Sluníèko. Díky ní a snad i poprvé
nezvý�enému vstupnému (ce-
lých 35,- Kè) se se�lo kolem
devíti stovek platících velmi
rozmanitého vzhledu, pùvodu
i názorù. Poprvé byl Bludník
skoro malý, poprvé zavonìla
jiná tráva ne� ostøice z bøehù
Svratky, poprvé jsem mìl obavy,
jestli nedostanu do dr�ky od
mánièek, znechucených køe-
s�ansko-folkovým úvodem a do-
máhajících se odpadnuv�ího
Oborohu a Sváti Karáska. Na-
konec hipíci vydr�eli a pøi Aku-
Aku ��astnì køepèili a objímali
mì. Závìreèné Sluníèko prý bylo
sly�et a� v Telecím, praví le-
genda a u�ití svìdci. Dlouho se
nedaøilo sehnat moderátora,
nakonec si dali øíct Pavel Po-
korný a Michal Plzák. V Polièce
soubì�nì probíhal festival
�555� a tak se páteèní zábava
pøesunula do Mar�ovic za témìø
naprostého nezájmu místních.

1994
POPRVÉ V MÍNUSU
Kudy dál, znìla otázka v
devadesátém ètvrtém. Roz-
manitìji, dala by se shrnout
odpovìï. Pellarùv pavilon
lehèích pøípadù je�tì coby
recitaèní skupina, �es�ový
kvintet studentù církevní
konzervatoøe za vá�nou hudbu,
Swing jazz klub, meditativní
Betula Pendula, alternativní
Kloaka a samozøejmì i kla-
siètìj�í folci a bigbíti. Také první
zahranièní úèastník, holand�tí
Allért, promítající ke svému
vystoupení diapozitivy. Ná-
v�tìvníkù o tøetinu ubylo, chybìl
tahák pro "normální" festivalové
publikum. Pøíjmy klesly, náklady
vyskoèily, poprvé jsme se
dostali do mínusu. Takové
drobné varování, �e by to mohl
být docela nákladný koníèek. V pá-
tek v Polièce do�lo k
nepøíjemnostem, kdy� místní
skini bìhem zábavy demolovali
nìkolik aut a chlupatý se tváøili,
jako �e jsme zanedbali bez-
peènost. V sobotu se program
protáhl a� dlouho do noci,
Oboroh po hodinové pøípravì
hrál u� jen promrzlým vy-
trvalcùm. Ale byly i svìtlej�í
momenty. V rámci poøadu o Jim-
ramovu se festival objevil v køe-
s�anském vysílání ÈTV. Poprvé
moderoval nefaráø, Martin Èech,
a bylo znát, �e mu to sedí.
Bludník byl vyzdoben obøím
je�kem a nápisy na jevi�ti,
Koci�i také vyrobili pìkné (by�
drobet nepøehledné, ale rok od
roku je to lep�í) plakáty se
symbolem kohouta. V nedìli se
v evangelickém kostele po
bohoslu�bách konal varhanní
koncert studentù kromìøí�ské
církevní konzervatoøe (ta mìla
dostat výtì�ek, kdy� jsme si
je�tì mysleli, �e nìjaký bude).

1995
OSVÌDÈENÁ JISTOTA

�estý roèník se dr�el
osvìdèených jistot, páteèní
zábava, nedìlní koncert kon-
zervatoristù. Událostí se stalo
vystoupení Beranù, kteøí se po
dlouhé pauze zase dali do-
hromady. Lubo�ovi Andr�tovi
nedorazila kapela (pozdìji jsme
se dozvìdìli, �e se jejich auto
støetlo s vlakem), sám hrát
nechtìl, tak mu øídké a ne-
vzhledné køoví dìlalo Jericho.
Vedle je�ka se v Bludníku
objevily ku�elovité artefakty,
v prùbìhu odpoledne postupnì
beroucí za své pod náporem
dìtí. O moderování se podìlili



ostøílení borci z nábo�enského
vysílání Èeského rozhlasu Karel
Vepøek a Milo� Rejchrt. Lidí
pøi�lo víc, ale po finanèní strán-
ce to byla plichta, konzervatoø
opìt ostrouhala.

1996
HRANICE NA�ICH
MO�NOSTÍ

Rok poté byl znovu ve
znamení zmìn. Pøi svém
sedmém výroèí dostal festival
název Otevøeno, pokou�eli jsme
se jím vyjádøit, o co nám jde.
Program se roztáhl do tøí dnù -
odpadla zábava, u� od pátku se
hrálo v Bludníku (do jednoho
odpoledne by se to ani neve�lo,
zaèal vzrùstat zájem kapel
zahrát si). V sobotu dopoledne
se promítaly filmy (zvlá�tì
Leningrad�tí kovbojové se
setkali s velkým ohlasem), v
nedìli byl v kostele opìt
varhanní koncert (tentokráte
kromìøí�ských profesorek) a
odpoledne na závìr v kinì
filmový esej Koyaanisquatsi s
hudbou Phila Glasse. Vyu�ili
jsme bezprostøední nabídky
Vojty Vlka a narychlo instalovali
výstavu jeho fotografií ze
Somálska. Ne v�e dopadlo.
Vlasta Tøe�òák v pøedveèer
Jimramova spadl do bazénu a
pøerazil si tøi �ebra. Také
Hadrùm z tìla se pochroumal
bubeník. I pøes tyto výpadky se
hraní v pátek i v sobotu natáhlo
a� asi do tøech hodin a zaèalo
být zøejmé, �e to pøerùstá na�e
mo�nosti a schopnosti.
Pøíznaèné bylo, �e i kdy� po celý
víkend hrozil dé�� (v sobotu
dorazil Karel Vepøek s tím, �e v
Praze leje a a� se rychle
stìhujem do sokolovny), spadlo
jen pár kapek a vytrvalé
mrholení zaèalo, a� kdy� v
nedìli odpoledne zastavil na
jimramovském námìstí
pøedvolební Zemák. Asi s tím
je�tì nemáme pra�tit, øíkali jsme
si.

1997
POMOHLI PØÁTELÉ

Loni u� bylo èím dál tím
viditelnìj�í, �e stejným
zpùsobem to dál nepùjde.
Koketérie s agenturou, která by
pøipravila festival "na klíè",
vy�umìla do prázdna, vìci byly
rozjeté, èas bì�el a svírání v
krajinách �aludeèních se
pøesunulo je�tì o nìco ní�e. Leè
Tomá�ové vydupali ze zemì
okruh stabilních
spolupracovníkù, kteøí si byli
ochotni urèité vìci vzít na

�Pøátelùm
v nouzi
 pomoc

zásadnì
neodmítám�
starost. Pan Bla�ek sepsal
projektík a z Ministerstva kultury
a nadace Open Fund Society se
pøikutálely nìjaké penízky. I
plakáty byly tak akorát, �e se
tomu je�tì dalo øíkat vèas.
Týden pøed festivalem se ve
staré �kole konala vernisá�
fotografií Romana Hübnera s
úvodním slovem Míly Lapáèka
a koncertem Karla Vepøeka.
Sobotní filmy se promítaly u� ve
ètvrtek, aby i organizátoøi mìli
�anci je shlédnout (kombinace
Nina Tanenbaum a Mrtvý mu� se
ukázala být smrtící, a� do
pondìlka mi zatuhla krèní
páteø). Andr�t, na�havený z
Trutnova, odehrál vynikající
koncert, výborní byli uzavírající
sobotní Znouzectnost i úvodní
páteèní Rezavá klec (o
osvìdèených jistotách typu
Beranù, Pùvodního Bure�e,
Trabandù, atd. ani nemluvì).
Poèasí pøálo, výtvarná dílna se
vyvedla, sobotní dopolední
divadla Poprask a Orfeus
jakbysmet, nedopláceli jsme ze
svého, co víc chtít? Povedený
víkend (jenom ten dal�í týden
kdyby mohlo být nebýt, nìkam
se do ztracena vytratit). V nedìli
odpoledne hrál na námìstí
Lázaro Cruz, ale nedorazila mu
kapela, s pouhým klávesákem to
bylo takové su��í, letos to snad
vynahradí.

1998
V�E ZÁLE�Í NA POÈASÍ

A co jinak letos? Na
plakátech se poprvé neobjevil
podtitul "køes�anské a
spøátelené hudby", spí�e ov�em
jako jeden z �umù, ne� jako
výsledek diskuze, zda se pøe�il.
Je zøejmé, �e u� nepostihuje, o
co v�echno v Jimramovì jde, na
druhou stranu ale odkazuje k
základu, ze kterého to vyvìrá a
bez nìj� bychom se na to u� asi
... (jaké pøiléhavé køes�anské
slovo pou�ít?). Leto�ní roèník je
asi zatím nejlépe pøipravený,
skoro by se zdálo, �e není
vylo�enì slabých míst, a� jsem
z toho nervózní. Teï u� zále�í
jen na vás, na poèasí a na Bo�í
shovívavosti. Kromì za�itých
atrakcí pøibyla vycházka po
Jimramovì s výkladem a
kytarová dílna. A samozøejmì
tyto noviny.

Co bude dál, co bude
potom, a� vyberem studnu do
sucha? Uhuh. Do�ijeme-li a
jestli nás Hospodin pøi zdravém
rozumu zachovati ráèí, bude
napøesrok Jimramov podesáté.
19



p r á v ì  d n e s
z a s l e c h l i  j s m e

Nemalou roli sehrála sku-
teènost, �e letos jsme mìli k

Tìsnì pøed uzávìrkou stivalu "Otevøeno" neskrývají

listu se nám doneslo, �e
nedaleká obec Jimrova Hu�
pøipravuje na tento víkend
konkurenèní festival "Zlatá
Jimra". Organizátoøi si kladou
za cíl odlákat z festivalu
"Otevøeno" alespoò èást
(platících) úèastníkù. Seznam
úèinkujících se nám i pøes
intenzívní snahu nepodaøilo
získat. Ze zákulisních informací
jsme v�ak vyrozumìli, �e zde
vystoupí pouze rolnický blues-
band Agromat. Poøadatelé fe-
20
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p o z o r  z m ì n a
V dùsledku nìkterých neèekaných
divadelní soubor Poprask.
svou skepsi ohlednì
umìleckých kvalit tohoto sou-
boru. "Agromat nemám rád,"
øíká bez obalu Tomá� Bla�ek. T.
Lavický z kapely Jericho
(rovnì� bez obalu) dùraznì
varuje: "Jejich vedoucí je had,
fakt!". "To je pohroma," po-
znamenal jen Tomá� Jun a do-
dal: "Prostì poprask". Tolik
èlenové klubu Sluníèko. O dal-
�ím vývoji konkurenèního
festivalu vás budeme po-
chopitelnì informovat.         lug
Pøi dopolední procházce
Bludníkem bylo lze vidìti dvì
postavièky, kterak se radostnì
oplácávají po ramenou s us-
pokojením a velkou úlevou
a hledí na právì dokonèené dílo
... a to  slo�enou konstrukci
stánku. Trochu s úsmìvem
vzpomnìl jsem loòského ètyø-
hodinového zoufalého zápolení
s tímté�, kdy náhodnì
okolojdoucí p. Machala za-
chránil pohotovou radou a
nezaujatým pohledem na vìc
sedmici k smrti zoufalých
mladíkù sna�ících se s "ne-
køes�anským klením" o jedno
jediné : poskládat asi tak dva-
cítku tyèí do úhledného stánku.

Dnes bylo v�e zcela
jinak. Na otázku jak se mù�e
stát, �e letos se dílo zdaøilo
oproti loòskému trápení v
nepomìrnì krátkém èase 30-45
minut, jsem se zeptal "ve-
doucího technika pro montá�e
drobných pøípadnì pøenosných
budov", p. Milo�e Kratochvíla.

"Hlavnì rozhodly loòské
tak tì�ce nabyté zku�enosti.
dispozici dva komplety a ze
dvou jeden jde v�dy dobøe". Pan
Milo� dále prozradil nìco z trikù
svého letos ji� perfektnì se-
hraného týmu. "Øekli jsme si �e
je to jenom stánek ... A kdy�
jsme seèetli na�e IQ, zjistili
jsme, �e výraznì pøevy�uje IQ
toho stánku a tak duch opìt
zvítìzil nad hmotou ..."

Mezi Vegetariánským hnízdem
(polní stan) a budovou ob-
èerstvení supìl nad sudy s pi-
vem zpocený, znavený p. Ale�
Bukáèek a tro�ku láteøil na bídný
�ivot. Na mou otázku, proè tak
èiní, ponìkud stroze (patrnì mu
ji� nezbývalo mnoho sil), leè
jasnì odpovìdìl : "Loni ty sakra
sudy stìhovalo pìt sakra lidí.
Letos je musim stìhovat já! To
je ta sakra optimalizace a ra-
cionalizace! To bych se na to ....
SAKRA!"

O kousek dále se èinila
dvojèlenná samostatná tvùrèí
skupina Zedníková-Penèák...
pilnì rozvì�ujíc tolik potøebné
igelitové pytle na odpadky na
stromy v parku. O komentáø
jsem po�ádal vedoucí tvùrèí
skupiny: "Trochu nám vadilo �e
na celý areál jsou tu jen ètyøi
opravdu malé ko�íèky. Tak jako
tak tu bude v nedìli pìkný
svinèík, ale myslíme si, �e tìmi
pytli ulevíme jak bludníku, tak
lidem, kteøí to tu budou muset
uklidit. Ty pytle tu v minulosti
opravdu chybìly!"               mel
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