Doprovodný program, lázeňská zařízení atd.
Irský stan

– irská káva dle původní receptury a jiné vitaminové bomby

Hrají zde:
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Také tuto legendu Irského stanu dával původně dohromady Honza Jun, aby
bylo podle čeho tančit „skoťárny“ na prvním evangelickém bále v Telecím. A když už se to tak pěkně
povedlo, předvedli se i v Jimramově. S velkým ohlasem, takže se nadlouho stali stálou součástí
tohoto léčebného zařízení. Obsazení se průběžně měnilo a časem opratě převzala mladší generace
pod vedením Elišky Esterlové. V jaké sestavě dorazí letos je zatím ve hvězdách, ale těšit se jistě
můžeme.
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Protože Jericho se poslední léta ze zimního spánku probouzí jen na stále kratší
období před festivalem, dává Tomáš Jun průchod svým varhanickým pudům při muzicírování s
kamarády. A vede se jim tak, že by bylo škoda nevynést to na světlo, tedy aspoň do příšeří Irského
stanu.
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Václav Blabolil, kromě toho, že vozil po koncertech Oboroh, hrával na
basu v Dead Camel Blues Bandu. Před nějakým časem si ale pořídil resofonickou kytaru (ano, to je
ta z obalu Brothers In Arms) a zjistil, že s foukačkou a šlapákem celou kapelu obstará sám. Máme se
v Irském stanu na co těšit.
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Vítek hrál před čtyřmi lety při nedělním festivalovém koncertu s
Quakvartetem (na kontrabas a výborně) a nabídl, že by své vlastní písničky prezentoval v Irském
stanu. Napřesrok s nimi „postoupil“ na hlavní pódium, ale protože honil večerní koncert někde jinde,
odedřel si líné časné sobotní odpoledne. Letos ho budeme mít v Irském stanu příležitost uslyšet do
třetice, tentokrát za podpory rodiny.

Čajovna – čaje černé, zelené, medovina, příjemné posezení...
Jídelna „U hladového sluníčka” – vegetariánská i klasická hodnotná strava
Pivní stan – obsluha mírná, ceny rychlé
Výtvarná dílna – improvizovaný workshop, malování na trávě v parku, drátkování...

Organizační informace
Nocovat

je možno ve vlastním spacáku buď v místní sokolovně nebo přímo v parku Bludníku,
kde si můžete postavit stan, popřípadě se uložit přímo pod širák. Doporučuje se teplé jägrovo prádlo,
noci na soutocích dvou řek bývají chladné!

Vstupenky na fes val

si můžete zakoupit buď na místě (pátek 200 Kč, sobota 250 Kč,
permanentka 350 Kč) nebo permanentku v předprodeji (300 Kč)

Adresy předprodejců:

BRNO – Indies, Poštovská 2
HLINSKO v Č. – Obchod s nástroji hudebními, Veleslavínova 162 (na Betlémě)
CHRUDIM – městské IC, Resselovo nám. 1
JIMRAMOV – traﬁka U Homolků,
POLIČKA – Knihkupectví Dolejš, Tyršova 174
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – městské IC, Vra slavovo nám.,
PRAHA – hud. nástroje Radek Bubrle, Náprstkova 10, Praha 1,
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – hud. nástroje Andante, Strojírenská 4,
– klub Batyskaf, náměs Republiky 11

Otevřeno
Jimramov

2014

22. – 24. srpna
hudba, ﬁlmy, divadlo, výstava
neděle 17. srpna

• vernisáž výstavy obrazů Jardy Svobody
„Listening”
pátek 22. srpna
• výstava k historii fes valu
• ﬁlm F
+ beseda s autorem
Zdeňkem N. Bričkovským
• hudba:
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Spojení do Jimramova

http://jimramov.klubslunicko.cz

– nejlépe autobusem z Poličky, Žďáru nad Sázavou, Nového
Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem nebo Sněžného
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sobota 23. srpna
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• ﬁlmy:
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(1998, Oskar Reif)
(2008, Stockwell)
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neděle 24. srpna

• hudba v kostele:
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Když jsem si v roce 1980 koupil EP (pro nepamětníky: to byly malé
vinylové desky s dvěma písničkama na každé straně, co se přehrávaly na
gramofonu jehlou) Čtvrtstoletí Rock'n'Rollu, zdála se mi tehdy ta polovina
50. let neskutečně vzdálená. Letos máme 25. ročník jimramovského
festivalu, ale devadesátý rok minulého milénia mi zase tak hrozně dávno
nepřipadá. Úhel pohledu se tomu prý říká. A nebo jsem už prostě starej.
K narozeninám festivalu jsme si i vám naložili program, v němž se
chceme ohlédnout za alespoň některými momenty jeho historie. Jistě je
mnoho dalších jmen, která by mu slušela a neměla chybět, ale to by oslava
musela trvat aspoň dva týdny. Tak si užijme vzpomínání a třeba zase někdy
příště, jak říkával Roy Bean, než kopnul do tý bedny.
Váš strejček Tom

vernisáž výstavy „Listening” Jardy Svobody (výstavní
síň u sv. Jána)

pátek 22. srpna
17:00

valu

N. B

) (místní sokolovna)

Film o svobodě a lidech žijících na osamělých místech sibiřské tajgy. Jurij Petrovič v těchto tvrdých
životních podmínkách - uvnitř tajgy, ale i uvnitř penězi, agresivním byznysem a televizí omámeného
Ruska nalézá svůj "duševní komfort" - východisko k vnitřní svobodě každého člověka. "Pro dnešní
dobu jsem fenomén", říká v dokumentu jeho hlavní hrdina, "takových lidí je už málo, ale jsou...”
Po promítání bude následovat beseda s autorem.

hudba (park Bludník):
19:00

S

Když jsme v devadesátém pátém chystali první Dylan Days, dal jsem do Rock & Popu zprávu, ať se
přihlásí zájemci, co by si rádi zahráli nějaké Bobšovy kousky. První, ne-li jediný, kdo se ozval, byl Petr
Bublák. Dali jsme si během druhé Dylanovy pražské návštěvy sraz v hospodě U Rotundy a když jsem
vlezl dovnitř, nemusel jsem vůbec hledat, spřízněnost byla patrná na první pohled. Od té doby byl
Petr s Plechovkou či Subterranean Homesick Bandem pravidelným účastníkem v Daňkovicích a se
svým Strašidelným elektrik bandem, případně s Jakubem Nohou nebo sólově, se často objevoval v
Jimramově i na jiných akcích Sluníčka, mj. otvíral klub Středozemě. Na pětadvacetinách musí Bubák
samozřejmě strašit také, jinak by nám to výročí nezačalo dobře.

20:10
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Co ještě dodat k Jerichu? Při historce, jak jsme kdysi začínali hraním na vánoční besídce a nahluchlá
babička si pochvalovala, že krásně slyšela, i když si zapomněla naslouchadlo, se tváří znuděně už i
naši vnuci. Jasně, život se valí jinudy, ale aspoň občas zavzpomínat v rozvalinách na staré časy taky
není k zahození. Takže se tu bude rozvalovat i popětadvacáté. Otázka zní, přežije Jimramov Jericho
či Jericho Jimramov?

21:20
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Tuhle veselou partu objevili kluci zvuci ještě za studií v Praze a dotáhli je tři roky po sametu do
Borové, kde jsme společně hráli před kinem, tedy přesněji řečeno v kině před ﬁlmem nedávno
zesnulé Věry Chytilové. Od té doby se Bureši i jiné inkarnace Fumase a jeho rodiny staly nedílnou
součástí jimramovských, daňkovických i jiných slunečních programů, dvakrát jsme se také mohli
během festivalu těšit z výstavy jeho obrázků. Na výroční veselici patří jako jitrnice k zabíjačce, jen
oblíznout.

22:30

T

S Jardou Svobodou jsme se poprvé potkali asi tak rok před revolucí na akci misijního poradního
odboru, která měla spíš poodkrýt než zmapovat, co se děje v evangelických hudebních luzích a
hájích dvacet let po Beranech a Sváťovi. Otcovy děti tam byly tenkrát vedle Jericha jediným
bigbošem, slovo dalo slovo a už nám to zůstalo. Děti si v Bludníku hrály už od druhého ročníku
festivalu a hned napoprvé se jim podařilo přivolat takový déšť, že jsme se museli přestěhovat do
sokolovny (tehdy jsme se ještě vešli). Dospívání nepřineslo změnu v rozjívené pubescenty, nýbrž ve
stále vyzrávající Traband, který přerůznými způsoby vytuněný uhání domácími i světovými dálnicemi
a pěšinkami a čas od času se zastaví i u nás. Kromě nákladu muziky a jedinečných písní svého
krotitele přiveze letos i Jardovy obrazy.

23:50
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V dobách, kdy jsem studoval vše (tedy VŠE), dělal náš fakultní výbor SSM zřizovatele Oldřichu
Janotovi (pokud vám předchozí věta připadá poněkud nesrozumitelná, jste šťastní nepamětníci –
potrapte Google či rodiče, bylo by to na moc dlouhé vysvětlování). A kamarád Jindra Schwarz, co tam
tu kulturu zaštiťoval a propašovával, vzpomíná, jak za ním jednou přišly nějaké dívčiny, jestli by je
taky nezřídil, že mají kapelu a až vydají desku, budou lidi říkat: „Půjdem domů a pustíme si Plyn.“ A
nechali mu kazetu (ještě ji mám schovanou … někde … jen si vzpomenout). Mně i Jindrovi se to
tenkrát moc líbilo, ale soudruzi a soudružky byli jiného světonázoru. Hrát veřejně jsem je slyšel až za
pár let už pod jménem Dybbuk na Vokalíze. Další změnou skupenství se z nich staly Zuby nehty a
když se v devadesátém třetí jimramovský festival doširoka otevřel do světa, objevily se mezi
spřátelenými kapelami i ony a jejich buntující holčička se stala idolem našeho tehdy tříletého Jeníka
(ještě mu to vydrželo … tedy buntování). Ob rok si daly repete a na sklonku devadesátých let i svého
prvého trvání přijely Zuby nehty do Jimramova ještě dvakrát, posíleny Jardou Svobodou, který si pak
po rozchodu odvedl bubenici Janu Modráčkovou do Trabandu Mk. II. Bez hudby ale dámy nevydržely
dlouho, již po osm let se nejprve spíše příležitostně, nyní již pravidelněji reinkarnují a dobývají do uší i
duší otevřených.

sobota 23. srpna
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Experimentální / Drama / Komedie / Mysteriózní
Česko / Německo, 1998, 90 min
Říká se velmi nepřesně: Žijeme na tomto světě a jsme jenom lidé... To ale není pravda. Žijeme totiž
minimálně ve dvou světech: ve světě mužů a ve světě žen: a nejsme jenom lidé, ale jsme jenom muži
a jsme jenom ženy. I když...

11:00
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dopolední program:
divadlo U

:OS

(park Bludník)

Loutkové představení je určeno zejména dětem od 3 do 8 let, ale pobaví i rodiče.

11:30

„2. vernisáž” - zahraj

C

„2. vernisáž” výstavy Jardy Svobody

-M

(výstavní síň u sv. Jána)

hudba (park Bludník):
12:30
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14:20
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O samizdatové kazetě Obludný Neználek jsem v devětaosmdesátém ještě jenom četl nadšené
recenze, ale když čas oponou trhnul a o tři roky později vydal Globus Ukolébavky pro ne(v)hodné
loutky, hned jsem běžel do gramodesek. Od devadesátého sedmého se tahle parta z plzeňské líhně
objevovala v Jimramově často a setkávala se s vřelým ohlasem. Teď je nám vzácnější, ale pro
vzpomínkové oslavy byla jasnou volbou. Tentokrát v trojobalu zahrnujícím i sólové projekty. Jediná
nejistota se vkrádá – nerozpadlo se ještě Démovi tradiční supermanské triko?

O

Když jsme se v září šestaosmdesátého roku nastěhovali do Telecího, hned přespříští neděli jsme
vyrazili přes kopec na nešpory do pustorybenského kostela. Hráli a zpívali tam „třebechovičáci“, parta
lidí navázaných na třebechovického faráře Lojzu Němce. Páteří seskupení byly bratři Klecandrové a
když se pak tenhle spolek rozešel, dali dohromady Oboroh. Zprvu akustická sestava později
elektriﬁkovala a jejich zpracování žalmů v ekumenickém překladu znělo Bludníkem pravidelně hned
od premiéry festivalu. V novém miléniu se návštěvy koncentrovaly do „kulatých“ ročníků, takže je
pravý čas si je zase užít.
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Mertův recitál v novoměstské galerii byl vůbec prvním koncertem, který H&S, přímý předchůdce
Klubu Sluníčko - Unijazz, pořádalo. A také takovým symptomaticky předznamenávajícím – umělecky
a společenstevně bezkonkurenčním, leč ne tak přímo úplně zrovna výdělečným. Později jsme Vláďu
lámali na Dylan Days a aby neprojevil své nadšení příliš okatě, řekl, že když mu domluvíme nějaký
přilehlý koncert, udělá to jako brigádu. Jeho páteční daňkovické programy, proložené neuvěřitelnými
historkami, jsou mezi zasvěcenci legendární, stejně jako interpretace dylanovek na loutnu nebo hraní
s bratry Bubláky. Oporou dylanovských setkání zůstává až dodnes a vždy patřil mezi jejich četné
vrcholy. V Bludníku se poprvé objevil v devadesátém osmém a když během jeho setu vyhořel hlavní
jistič, pohotově seskočil z pódia mezi nadšený lid a pokračoval akusticky, dokud se to nepodařilo
předrátovat. Kromě svého bohatého repertoáru hrával v Jimramově také spolu s Janou Lewitovou
moravské lidovky a sefardské písně. Uvidíme, co ze svých oceánů vyloví letos.

18:00

Když jsme v Jimramově v osmadvatisícím „měli“ Mišíka, bylo to jako dosáhnout vrcholu. Najednou
jako by už nebylo kam ještě dál stoupat, po čem toužit, za čím se ploužit (tedy v těch hudebních
krajinách). Následný rok jsme oslavovali dvacetiletí festivalu a v programu vzpomínali, to byl výběr
bohatý, ale co pak dál? Na „programové radě“ jsme na podzim seděli a dumali, až Ben Skála
nadhodil C&K Vocal. Ano, to byla výzva. Generaci jsem si na doporučení spolužáka z říčanského
gymnazia Karla Vepřka (také tu měl letos vzpomínat, ale musí dřít doma na farmě) koupil jako jednu z
prvních svých desek a hned od úvodních tónů ﬂamengovského Rámu příštích obrazů mě uchvátila. V
Praze pak jejich koncerty patřily spolu s Mišíkem, Marsyas, ASPM a čerstvě vzniklým Blues Bandem
k tomu nejlepšímu, co jsem tehdy hltal plnými doušky. Vygooglil jsem tedy kontakt a jal se volat
dalšímu ze svých idolů. Povídání i mailování s panem Cerhou patří k navýsost příjemným
záležitostem, tak jsme si před čtyřmi lety mohli poslechnout prévertovský pořad Démoni a divy
divoucí. Nadchnul vrstevníky i děti školou povinné a věřím, že letos, kdy přijede komornější sestava s
písněmi z loni vydané desky Sedmiranný blues a vystoupí „obklopeni oběma Vladimíry, jak za starých
časů“, tomu bude nejinak.

19:20
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S Honzou Sobotkou nás spojil také Mr. Zimmerman. Zatímco na Beggars Banquet jsme si nechali z
okruhu redakce Rock & Popu coby znalce Rolling Stones doporučit Dana Vojtíška, při Dylan Days
jsem šel najisto. Ještě ze studií jsem si pamatoval Honzův několikadílný pořad o Dylanovi i pár
koncertů (venkovské blues takhle u nás tehdy nehrál nikdo) a jeho články v R&P i jinde patřily v tomto
směru k nejfundovanějším i nejzábavnějším. Chytil se drápkem a vydrželo nám to dodnes (Dylan
Days loni obnovil pod názvem Zimmerman Frei a daří se velmi). Kromě Daňkovic se pak začal
objevovat s kytarou nebo mandolínou v bájné Středozemi i na jimramovském pódiu či v Irském stanu,
nejprve sám, později s členy Hoochie Coochie Bandu a synem Ondrou. Tak tomu bude i letos.

E ...

Poté, co v Jimramově hráli Plastici, mohl být už jen jediný vrchol, cíl, sen – Mišík. Flamengo jsem už
nezažil a z Kuřete v hodinkách do revoluce znal jen dvě zkrácené věci na kainarovské kompilaci
Obelisk a další dvě v úpravě C&K Vocalu z desky Generace (Merta k ní fotil obal). Ale hned od
prvního navštíveného koncertu koncem sedmdesátých let jsem měl Etc na špici své pyramidy české
muziky a vydrželo to dodnes. V osmdesátých jsem je pak až do zákazu slyšel mockrát a pokaždé to
byl mocný zážitek. A když jsem zjistil, že manažera dělá Šimon Kotek z Rezavé klece (vzpomínáte na
jejich jimramovský reunion před pěti lety?), bylo jasné, že se o svůj Everest pokusíme. Stejně jako o
deset let dříve u jmenovce Merty i při Mišíkovi došlo ke zkratu, vypadl proud a jeviště oněmělo, ale z
pódia seskakovat nemusel, oprava byla promptní. Doufejme, že letos elektroinstalace všechnu tu
slávu unese a budeme si moci Etc vychutnat bez pauzy.

20:50
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Ač jsem už sedmým rokem chrudimák, tenhle skvěle šlapající big band muzikantů z okruhu učitelů,
žáků i absolventů chrudimské hudebky s výbornými zpěvačkami objevili kolegové spoluslunečníci
mixpultníci. V Bludníku explodoval předloni a stal se pro mnohé největším překvapením a objevem
posledních let. Udržet podobně velkou bandu pohromadě není jistě nijak jednoduché, ale ze všech
čiší taková muzikálnost, nadšení a radost z hudby, že se dá věřit a přát, že jim to ještě dlouho vydrží.
Jsme rádi, že výročí s námi oslaví i tato zatím utajená bomba (vzpomínáte na tehdy téměř neznámé
-123min v devadesátém osmém?).

22:20
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Na Plastiky bychom si se Sluníčkem z úcty k legendě asi nikdy netrouﬂi. Ale ve dvatisící šestém se k
přípravám a organizaci festivalu připojila mladá dravá Lysina Lenina a z jejich úst už to najednou
neznělo tak nepředstavitelně (škoda, že s námi nevydrželi déle). Koncert to byl skvělý, hutný,
uchvacující. Jedno oko, natož hrdlo nezůstalo suché. A bylo narváno. Až tak, že návštěvníci vyžrali do
mrtě všechny uzeniny. Když jsem pak po koncertně váženým umělcům nešťastně nesl čočku s
vejcem, Kába se jenom ušklíbl: „Synovi řezníka šošovici?“ Ale jinak byli moc hodní, radost vzpomínat.
I letos bude jistě na co.

23:40
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Martin Kyšperský má k Jimramovu blízký vztah, jezdil sem na prázdniny k dědečkovi. O Květech jsme
věděli dlouho, jejich první oﬁciální deska Jablko jejího peří taky v Dolejšově knihkupectví utěšeně
rotovala, ale v Jimramově se objevily teprve před čtyřmi lety, když jsme výrazněji omezili návratnost
starých oblíbenců, aby měli šanci i oblíbenci noví. Květy přišly, zahrály, zvítězily. Martin tady v dalších
letech vystupoval sólově a v duu Tayna, letos je ideální čas pro návrat celé kapely.
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K blues mělo Sluníčko vždycky hodně blízko a brněnské Hoochie Coochie předcházely pověsti
(například ta, jak hledali deltu Mississippi, kolébku blues, u jejího ústí, netuše, že se nachází hluboko
ve vnitrozemí). Jejich první vystoupení v Daňkovicích strhlo energií a tak se stali častými účastníky
sluníčkářských akcí, zvláště na jamování v Irském stanu mnozí vzpomínají. Původně se jejich set měl
plně prolnout s Broken Harp bandím, ale i kdyby to Švihálek švihal z ciziny, co plyn dá a radar
přehlédne, na oběd to do Bludníku nestíhá, takže se HCB rozdvojí a v plné síle zhmotní opět až v
čase voodo, kdy se sobota přelomí do neděle.

neděle 24. srpna

)

Komedie / Drama / Romantický
USA, 2008, 92 min
Snímek Uprostřed nicoty nabízí nekonvenční směs komedie, dramatu a teenagerovské romance.
Roztěkaného a problémového Doriana Spitze (Anton Yelchin – Alpha Dog) posílají jeho adoptivní
rodiče na léto ke strýčkovi do malého městečka kdesi v Missouri...
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Také kytarista ZNC si udělal odbočku a sólově či s kamarády zpracovává plzeňské pověsti. První
deska Démophobie byla v půlce devadesátých let, kdy jsem se poličskému knihkupci Martinu
Dolejšovi staral o muziku, velmi žádaným artiklem, dosud k ní přibyly dvě další. Výběr z nich uslyšíme
v Jimramově poprvé a je na co se těšit.
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ﬁlmy (místní sokolovna):
9:00

13:50
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retro výstava – průřez historií fes
ﬁlm F
(2013, Z

C

Kejnovy první mimoznouzí kazety byly zajímavé, ale Myšionáři přišli jak pecka mezi oči. Tak skvělou
písničku bych chtěl taky někdy napsat. Poprvé ji v Jimramově zahrál před sedmi lety (tučnými i
hubenými) s výpomocí rodinných pozůstatků plzeňských kolegů z Navzájem (hmmm, to by bylo,
kdyby ještě někdy třeba … vzpomínáme), letos si přiveze Sasanku a kromě obalování domovské
kapely potěší akusticky i na „2. vernisáži“.
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neděle 17. srpna
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13:20

hudba (evangelický kostel):
10:15

V

Honza Jun je, jako všichni jeho sourozenci, bytostný muzikant a duše mnohého hudebního dění.
Nejvýznamnějším tělesem, které inicioval, byl pěvecký sbor Vocatus, jehož součástí jsem měl tu čest
půl roku také být (než jsem seznal, že nejsem schopen se doma připravovat natolik, abych nebyl
ostatním brzdou) a byla to velká škola. Poté, co přesídlil z Vysočiny na žírnou Moravu, Vocatus
postupně svou činnost ukončil (naposledy jsme ho mohli slyšet při oslavách dvacetiletí festivalu), ale
brzy na něj navázal soubor podobného ražení a důstojný nástupce Vox humana. Ten pětadvacáté
Otevřeno uzavře.

