klub "Gará" s U-rampou (Zátiská ulice):
Vznikl roku 1997 jako reakce na potøebu lidí z ulice - oni sami se podíleli na jeho budování. Nabízí volnoèasové
aktivity, poskytuje pomoc pøi øeení obtíných ivotních situací a od podzimu roku 1999 skupinu osobního
rozvoje. Nejvýraznìjím rysem Garáe je multikulturální souití "nepøátelských" skupin v jednom teritoriu
(napø. skinheads a skateboardisté) a podpora samosprávných prvkù (dobrovolníci z øad návtìvníkù od
roku 1998). Otevøeno: Po, Èt, Pá od 15.00 do 21.30.
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Dìtský klub (ulice Jordana Jovkova):
Provoz zahájen v èervnu 2000. Jde o program pro dìti mladího kolního vìku pøevánì z disfunkèních
rodin, vèetnì následné nabídky volnoèasových aktivit. Na základì zkueností s realizací výe uvedených
klubù se ukázala potøeba pracovat i s mladí vìkovou kategorií. V naí síti volnoèasových klubù se zaèala
tato cílová skupina pravidelnì objevovat a koncipování spoleèného programu pro rùzné vìkové skupiny se
ukázalo problematické. Souèasnì jsme byli osloveni zastupitelstvem Prahy 12 Modøany s prosbou o pomoc
pøi realizaci primární prevence u dìtí niího kolního vìku .

Úvodník

ouvodní

Zkuebna
V prostorách Kroku se ji od jeho vzniku nachází zkuebna. V souèasné dobì existuje stabilní
okruh lidí, kteøí zde se svými hudebními skupinami hrají. Nyní do zkuebny dochází 7 kapel, 6 z nich je
schopno hrát na klubových koncertech.

aneb

Byt pruné sociální intervence a pomoci
Byt pruné sociální intervence a pomoci pøedstavuje pomoc enám, mladistvým dívkám a
matkám v obtíné ivotní situaci. Základem je poskytnutí azylové formy umístìní v bytì 3+1 v bìné
bytové zástavbì. Na tuto instrumentální pomoc navazuje sociální pomoc (resp. intervence pøi øeení
základních sociálních problémù - zamìstnání, bydlení), dále poradenské sluby (zamìøené na zvládnutí
obtíné iv. situace a na rozíøení sociálních dovedností) a terapeutická pomoc (pøi zvládání
destabilizovaného emocionálního proívání a projevù).

Probaèní resocializaèní program
Obsahem resocializaèního programu je ambulantní skupina pro mladistvé pachatele, kteøí
navtìvují tento program v rámci alternativních trestù (tzv. pøimìøených omezení). Jádrem programu je
pravidelná docházka klienta na ambulantní skupinová setkání, která probíhají 1x týdnì v rozsahu 2 hodin.
Celková délka programu je 6 mìsícù, tzn. cca. 25 skupinových setkání. Tato skupinová setkání (programy)
jsou doplnìny 2 víkendovými, výjezdovými programy a pøípadnou individuální prací s klientem. Pøi práci se
skupinou jsou aplikovány prvky skupinové terapie, socializaènì výchovné práce a zátìové pedagogiky.
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doèista

To vitajtì. Jedenáctka je
takové pìkné pièaté èíslo. Jako bøitva. Nebo jako dvoubøitý holicí
strojek O´Holl Filette, který hladce seøízne edivìjící strnitì a zanechá
za sebou zkrvavenou vrásèitou tváø a jinou spou. A to nám tak pøilo
poslední dobou, e se jaksi toèíme dokola jak nìjaké psisko za svojou
oháòkou. Ne se dostaneme k tomu, abychom zaèali dávat dokupy
program festivalu, u je pokadý víc jak z poloviny zaplnìnej. Vono
sice nejni vod vìci vidìt po roce známé tváøe a poslechnout si oblíbené
kousky, ale drobátko to zuuje prostor pro nové objevy a vùbec
manévrovací prostor. Ou ou ouem koho vynechat, kdy kadého by
bylo radost znovu potkat a poslouchat. A tak jsme øekli sobì, e uèiníme
rázný øez a kdo byl na loòském plakátì, na letoním holt nebude (eh,
tedy, samozøejmì... s vyjímkou ruin Jericha - ale kdy on ten pohled
na slzy na zvrásnìných tváøích starcù opraudu není k vydrení). To
tak, to bysme mìli. Ono to zase ale nejni a tak horúcí - jména jsou
sice jiná, ale tváøe známé od minula se pøece jen taky nìjaké najdou.
Abychom se ouplnì doèista nevodøízli vod svejch koøenù. ak von nás
nìkdo vodøízne, a na to dojde. Uvidíme, jak øíkal ten poustevník, co
vylez po dvanácti letech z temné jeskynì do slunného dne. Bavte se
dobøe.

první èíslo èasopisu OTEVØENO vyjde zítra v pravé
poledne, k dostání n distribuèní síti festivalu - nai kolportéøi,
hlavní vstup, prodejna LP CD, ...

!_noviny_0_wow.p65

u

vìkovitýho

Ulièní práce
Cílovou skupinou je sociálnì ohroená mláde, která se z mnoha dùvodù vyhýbá institucionální
péèi, jejím ivotním prostorem je ulice, pøevauje u ní pasivní zpùsob trávení volného èasu, s rizikovými
faktory (napø.: sklon k delikvenci, experiment s drogou, ...).
Jedním z hlavních úkolù streetworkera je monitorování dynamiky ivota mladistvých na
sídliti a screening jednotlivých lokalit a dále pøímá kontaktní práce mezi mládeí na ulicích, v jejich
pøirozené lokalitì.
Jako zázemí a kontaktní místo pro terénní práci slouí od r. 1997 mobilní maringotka. V souèasné dobì
je umístìna v lokalitì Na Beránku.

2000

-

OTEVØENO

klub KC Krok (Rakovského ulice):
Vznikl roku 1995. Volnoèasovou èinnost prunì uzpùsobuje poptávce návtìvníkù (diskuse s odborníky,
filmový klub, house party, ... ). Pracovníci tohoto klubu pomáhají klientùm øeit obtíné ivotní situace,
budují spoleènì s klienty klubovou samosprávu a nabízejí víkendové a prázdninové výjezdy mimo Prahu.
Otevøeno: Po, Út, St, Pá od 15.00 do 21.00.
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informace o kapelách jsou dle dodaných materiálù nebo z jejich webovských stránek

nedìle 20. srpna
Veronika

V.

stará kola - vernisá

Tydlitátová
hlavní scéna festivalu
kino

parkovitì

výstava
obrazù a grafik

Narodila se v Rokycanech 17.5.1959. V letech 1966-74 se v Lidové
kole umìní v Plzni vìnovala kresbì, grafice, malbì, práci s kovem a keramice. V letech 1976-80 studovala
na Støední prùmyslové kole grafické v Praze grafickou úpravu tiskovin a propagaèní výtvarnictví. Úèast
na výstavách:

výtvarná a divadelní
dílna

1967 - Londýn - výstava dìtských výtvarných prací, 1967 - Montreal EXPO´67, 1979 - Praha, Klub v Michalské - 1. výstava ákù prof. B. Mráze, 1980 - Praha, Chodov - 2.
výstava ákù prof. B. Mráze, 1982 - Sedlec u Kutné Hory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie - neoficiální
výstava s Terezií Medkovou, 1988 - Sobìslav - výstava Sobìslavtí a pøátelé, 1991 - Beroun, 1991 Hoøovice - výstava Exil a království, 1991 - Regensburg - výstava Neus aus Pilsen, 1992 - Praha, galerie
U Týna, 1995 - Plzeò, galerie Esprit, 1999 - Praha, minigalerie Národní dùm Smíchov

monost ubytování
ve spacáku

Kontakt: Kollárova 324/III, 337 01 Rokycany, tel.: 0181-727135

úterý - pátek, 22.-25.8.
Divadelní

a

výtvarná

dílna

Obì dílny probìhnou pøed samotným
festivalem OTEVØENO Jimramov 2000, výsledky práce budou na festivalu
prezentovány. První informaèní schùzka je v úterý 22. 8. veèer od 18.00 hodin
v místním parku Bludník. Samotná práce bude ve støedu, ètvrtek a pátek vdy
dopoledne od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 14.00 do 17.00 (18.00). Obì
dílny jsou volnì pøístupné, je vak potøeba se pøedem pøihlásit. Uzávìrka pøihláek
je 11. srpna. Pøihláku a doplòující informace si mùete vyádat na následující adrese:

KOMUNITNÍ

CENTRUM

KROK

Klub Sluníèko Unijazz, Monseova 355, 592 31 Nové Mìsto na Moravì, tel: 0616/615
606 nebo 0616/650 256, e-mail: tb@wo.cz nebo tomas.blazek@meu.nmnm.cz
Divadelní

dílna

vede Ivona Èermáková

Comedia

dell

arte

Dílna bude veskrze praktická s trochou nezbytné teorie o tom, co je
komedie dell arte. Skrze poznání jednotlivých postav, jejich typického jednání a chování, se dostaneme
k vytvoøení vlastního minipøedstavení (autorské dílo) tohoto typu, které pøedvedeme v rámci zahájení
festivalu Otevøeno. Pøi výrobì masek, pøípadných rekvizit a kostýmù budeme spolupracovat s výtvarnou
dílnou. Úèastníci dílny nemusejí mít divadelní znalosti ani zkuenosti, ale musejí být pøipraveni odhodit
konvenèní modely chování. Protoe bude práce silnì vázána i na pohyb, doporuèuji obleèení válecího
typu.
Mgr. Ivona Èermáková

Absolventka Divadelní fakulty Janáèkovy akademie muzických umìní
Brno, praxe v Z i ZU jako uèitel lit. dram. oboru.
Výtvarná

dílna

vede Denisa Vodièková  Pavlíèková

BATIKA

A

KAÍROVÁNÍ

Dílna bude zamìøena na osvojení si rùzných typù oblíbené batiky
(klasická, sypaná, vosková). Úèastníci si s sebou pøivezou trièka, kalhoty, taky a jiné  to, co budou chtít
pobatikovat. Barvy a ostatní pomùcky zajistí organizátoøi.
Technika kaírování bude spjata s prací divadelní dílny, pomùeme jim
vyrobit masky, nauèíme se kaírovat do rùzných tvarù.

Výchozí situace
Projekt Komunitního centra Krok realizuje obèanské sdruení Proxima sociale na modøanském
sídliti od ledna 1995. Toto centrum vzniklo díky podpoøe Phare, MPSV a MÚ MÈ Prahy 12. Projekt patøí
mezi první svého druhu, který byl v Èeské republice realizován.
Region Prahy 12 byl pro realizaci zvolen proto, e má m.j. zajímavé demografické a biografické
sloení. Je zde asi 64 000 obyvatel, jedná se o relativnì mladí vìkovou strukturu s výraznou pøevahou
vìkové kategorie 10 - 19 letých a 40 - 44 letých (tzn. jejich rodièù).
Obsah

Problematika

projektu

jednotlivých

èástí

projektu

Nízkoprahové kluby
Základním cílem nízkoprahového klubu je vytvoøit otevøený prostor s minimálními vstupními
pravidly, který nabízí, spoluorganizuje, podnìcuje vznik volnoèasových aktivit. Pokouí se reagovat na
potøeby návtìvníkù a podporuje jejich iniciativu. Na tomto prostoru dochází k navazování kontaktù s
návtìvníky, dále pak situaèním intervencím. Souèástí klubových aktivit je doprovodnì podpùrný servis
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Toto nízkoprahové zaøízení nabízí psychosociální pomoc ohroeným dìtem, mladistvým a
jejich rodinám v ètyøech základních formách:
1, nízkoprahové kluby pro ohroenou, èi neorganizovanou mláde regionu, jako alternativní
nabídka trávení volného èasu, její aktivizace a korekce utváøení ivotního zpùsobu,
2, ulièní práci v rizikových lokalitách a s neorganizovanými skupinami dìtí a mládee,
3, byt pruné sociální intervence a pomoci - kombinovanou a krátkodobou pomoc
enám, mladistvým a matkám v obtíné ivotní situaci spojené se ztrátou èi selháním bezpeèného ivotního
prostoru (domova, bytu apod.).,
4, odborné poradenství, sociálnì pedagogická a terapeutická práce s mládeí a celými
rodinami .

Denisa Vodièková

Absolventka støední koly umìleckých øemesel Brno, nìkolik let praxe
jako uèitelka výtvarného oboru na ZU (malba, grafika, keramika ).
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Kde
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JIMRAMOV

Sluníèko?

Na poèátku byla tma a nad vodami se vznáelo nekulturno. I kvíleli synové lidtí (tak
mimochodem vznikl první pìvecký sbor), aby jim byl poslán nositel svìtla a duchovní obrody. Ale jetì si
museli chvíli poèkat. Nejprve toti, abyste tomu rozumìli, objevil se jen hlas volající na pouti, agentura
H&S jméno nesoucí. A volal a volal, a vyvolal vysoèinský festival køesanské a spøátelené hudby, jako
i jiné kratochvíle. Tak tomu bylo na poèátku.
Onoho jara (èi snad podzim vládl tehdy nehostinnou Vysoèinou?) zjevilo se dvé naeptávaèù
a e by koncert slovutného troubadúra Merty jakéhosi Vladimíra nebylo prý od vìci uspoøádat a e by
prý staèilo zapùjèit razítko onen výe zmínìný symbol nesoucí. I stalo se. Toto stání pøedznamenalo
mnohé následující - umìlecký dojem pøeveliký, vak aktiva hmotná jaksi pasiv nedosahující.
Leè nebylo konce protivenstvím svìta neuznalého. Báuka Klaus metlu eleznou na záda
podnikatelùv drobných a nepatrných dopadnouti nechaje platnosti glejtu registrace zvaného odebrati
ráèil. Tré osiøelých holátek krèky si ukroutit mohlo, jak vyhlíelo, kudy kam a jak pak z toho. I zjevila se
na západì záøe veliká, z kvoèny nesmírné, pøeslavné jméno Unijazz nesoucí, vycházející. Nae kukaèky
nebohé schoulily se pod teplá køídla její a tak dolo k události, opìvované známou lidovou písní "Vylo
slunce nad Vysoèinou, vylo sluníèko nad zemí èeskou (a moravskoslezskou)".
Takový byl tedy poèátek pohádky a kdo by chtìl tvrdit nìco jiného, nech jest za jazyk pøibit
ke dveøím novomìstské opery a vichni a se mu vysmìjí. A nezazvonil-li zvonec, jsou tam a dodnes.
Howgh.

Krátká

Ester
Styl: idovské tradièní písnì
Lesik Hajdovský
Kateøina Hajdovská-Tlustá

zpìv, kytara
zpìv, rytm. nástroje

Sourozenci - dvojèata spolu zpívají a hrají asi od 7 let. V 15 letech
zakládá Lesik své první hudební skupiny, kde Káa zpívá a píe texty, zatímco Lesik komponuje, zpívá a
hraje a vede skupinu. Nejznámìjími skupinami byly F.O.K., vehlík, pozdìji Manelé a souèasnì Lesik
hraje také v Extempore. Ester vznikla v roce 1995. Dohromady vydali ji 12 CD; Ester vydala nyní 4. CD
u vydavatelství Rosa.
Kontakt: Kateøina Tlustá, Michnova 1626, 149 00 Praha 4, tel.: 02/24913792, 02/7912787, e-mail:
tlustymartin@volny.cz

pátek 25. srpna:
Janek

Jirkù

Narozen v roce 1977. S divadlem zaèínal na
gymnáziu a ZU v Novém Mìstì na Moravì. Nyní studuje reii na katedøe
alternativního a loutkového divadla AMU v Praze. V letoním roce získal zvlátní
cenu na Skupovì Plzni za zpracování pohádky ivá voda podle Karla Jaromíra
Erbena. Divadelním happeningem, na nìm se podíleli také jeho spoluáci z
AMU, zahajoval festival ji v minulém roce.

historie

Sluníèko-Unijazz
Klub Sluníèko-Unijazz Nové Mìsto na Moravì byl zaloen poèátkem roku 1993 jako
souèást a kolektivní èlen Unijazzu (jeden z následníkù Jazzové sekce, vedený Èestmírem Huòátem) s
cílem "vytváøet prostor pro nekomerèní kulturní aktivity, prostor pro lidi, kteøí se chtìjí spíe setkávat a
sdílet ne vymezovat a kteøí radìji tvoøí ne pouze pasivnì konzumují". A do zaèátku pøedminulého
roku byl tvoøen tøemi Tomái (Blakem, Junem a Lavickým) a promìnlivým okruhem spolupracovníkù,
z nich ti nejvytrvalejí se v lednu 1998 stali dalími èleny. Svojí èinností navázal na agenturu H & S,
která vznikla kvùli poøádání Festivalu køesanské a spøátelené hudby v Jimramovì (dnes Otevøeno).
Dalími pravidelnými akcemi se staly adventní minifestiválek Daòkovický bigbít a dylanologické setkání
DylDanys, konávané v kvìtnu také v Daòkovicích. Letos by mìl být obnoven novomìstský Rockový
bál, který se v minulém roce poprvé po tøech letech neuskuteènil. Na dva roèníky divadelního festivalu
Svìte, div se se zatím navázat nepodaøilo. Z akcí, poøádaných bìhem záøijového Týdne pro duevní
zdraví (více viz Unijazz), vykrystalizovala Létající hospoda, happening inspirovaný knihou G. K .
Chestertona. Kromì pravidelných akcí poøádá Sluníèko pøíleitostné koncerty (napø. pìvecký sbor Vocatus,
sefardské písnì Jany Lewitové a Vladimíra Merty, poøad Poslední veèeøe podle Leonarda skupiny Fénix,
...). Se stále vìtím ohlasem se setkávají besedy, pøednáky, cestopisné poøady a dalí aktivity
uskuteèòované ve spolupráci s dalími novomìstskými organizacemi sdruenými v projektu Øetìz. Vedle
akcí pro veøejnost koná Sluníèko setkání pro své èleny a pøátele. Mezi ji pravidelné patøí lednový
víkend na Devíti skalách, únorové setkání poøadatelù festivalù (Ondøejov, Lipnice, ...) v Telecím,
kvìtnové Osmitisícovky (pochod po vrcholech pøesahujících 8.000 dm nad moøem), "meditaèní"
pobyt v Krásném v prvním èervencovém týdnu, výlet na Horòácké slavnosti do Velké nad Velièkou
koncem èervence, Krásenské prasátko v øíjnu (drakiáda a peèení selete) a v listopadu návtìva
umperského bluesového festivalu. Mimo to se konají èlenské videoprojekce a poslechová setkání
a samozøejmì nezbytné schùze.

2000

Bez
Pavel Køiovenský
Vojta Komárek
Michal Stanèík
Luká Nemejovský

iluze

zpìv, flétna, foukací harmonika
kytary, líce
bicí, perkuse
baskytara

CD Stereofonní dojem (Rosa 99)
Kontakt: Jitka Rusová, Thákurova 3, Praha 6, tel.: 02/24310259, 02/20181655, 0603/86880541,
e-mail: jitka@rosamusic.cz

Jakub

Noha

Band

Styl: písnièkáøský bigbít
Jakub Noha
Petr "Bubák" Bublák
Marek tulír
Jan Noha

Jimramov - historický vývoj
Jimramov byl od roku 1537 mìsteèkem s výsadami a úlevami
robotních povinností a od roku 1585 samostatným panstvím se soudní pravomocí. Jeho vývoj byl negativnì
ovlivòován zejména poáry a povodnìmi. Nejvìtímu poáru v roce 1588 podlehlo skoro celé mìsteèko.
V té dobì zde bylo kromì zámku s hospodáøskými budovami a tøí mlýnù 52 domù. Pøesný poèet obyvatelù
z té doby není znám. Dalí vývoj probíhal zástavbou proluk mezi domy na námìstí. Dále v prùbìhu 17.
a 18. století se zástavba rozíøila do Mostní ulice, ulic Dolní a Horní kolem cesty do Nového Mìsta na
Moravì. V 18. století postupovala zástavba domky v Hliníku, na Panské ulici a kolem øeky Svratky k
abárnì. Po tøicetileté válce mìl Jimramov 74 domù. Pro srovnání Nové Mìsto mìlo v té dobì 98 domù,
Bystøice 124 a Kuntát jen 53 domy.
V polovinì 18. století bylo v Jimramovì 83 domù. (Rozsah této
zástavby je zøejmý z obrazu Jimramova umístìném v Síni rodákù). Nejvìtí rozvoj mìsteèka nastal v 19.
století, nebo v roce 1840 má Jimramov ji 195 domù a 1354 obyvatel, v roce 1850 ji 1421 stálých
obyvatel. Ve 20. století dochází k vìtímu stavebnímu rozvoji ve 30. letech a dále pak od 60. let, take
se poèet domù zvýil na souèasných 315. Poèet obyvatel vak trvale klesá. Podle sèítání obyvatel ilo v
roce 1991 v Jimramovì pouze 900 trvale bydlících obèanù. Spolu s místními èástmi: Benátky, Sedlitì,
Trhonice a Ubuín ilo v obci 1287 trvale bydlících osob. To je nií stav ne pøed 150 lety.
Pramen - Josef Dobiá: Jimramov - turistické vycházky po okolí

zpìv , el. kytara (Stratocaster)
el. kytara (Telecaster )
baskytara medvìdobijka
zpìv, bicí a lapací nástroje

Aktivnì vystupuju s vlastním repertoárem tak zhruba od poloviny 70.let. V poèátcích
dost èasto ve dvojici s Oldøichem Janotou Na zaèátku 80.let jsme sestavili s Vlastou Markem
(perkuse) a Jirkou Kohoutkem (housle) trio s názvem NA PRAHU!
Asi tak od 1984 na
nìkolik let sám.
kolem r.1990 vzniklo trio, kde se ke mnì pøidali fenomenální houslista
Slávek Forman a neménì fenomenální kontrabasista Jaroslav Kováø. Plodem naí spolupráce
bylo album "Popelka jde na ples" (1991), kde se ji jako host objevil mùj bratr bubeník Jan
Noha. Na "Popelce" je zkrácená verze NA PRAHU! a nìkolik dalích písnièek
odeli Forman
a Kováø, nìkdy koncem roku 1992 se pøidal Jan Volný, vznikl Jakub Noha Band... natoèili jsme
album "Kde je ten ráj..." (1993), v roce 1995 "Tady nìkde" a v roce1997 "NA PRAHU!".
V kvìtnu roku 1998 se pøidal ètvrtý hráè, kytarista Petr Bublák øeèený Bubák. Na zaèátku
èervna 1998 zase odeel ze seskupení Jan Volný. Nahradil ho baskytarista liberecké skupiny
Jarret Marek tulír. Do Jimramova pravdìpodobnì pøijedeme v tomto sloení, ale není vylouèeno,
e na basu bude hrát Dan Kozel, nebo e u bicích bude Vojta Noha , kteøí úspìnì alternují s
pøedchozími Markem a Honzou.
Koncerty jsou dùleité vechny, zvlátì ten v Jimramovì, ale je pravda, e jistou
hrdostí mne naplòuje jetì i úèast na akci "Krylonoce" v Novém Jièínì 7.7.2000 .
Stylovì jsme tak nìkde na rozhraní folku, blues a rocku a moná i nìèeho tvrdího.
Od té doby, co je u nás Bubák, dostává to obèas takový trochu jako Hendrixovský charakter.
(tento popis je zkrácený a upravený text z http: //music.taxoft.cz/jakub_noha )
Kontakt: Jakub Noha, Amforová 1885, 155 00 Praha 5, tel.: 02/22823715 - pøes den, 02/
5615112-veèer, 0604/702829 - furt, emajl: Jakub.Noha@intax.cz, nebo naprahu@email.cz ,
http://music.taxoft.cz/jakub_noha
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Pavel

Jakub

Ryba

JIMRAMOV

2000

comix

kreslí a píe - dyslegtík a dyzgrafyk

KUØE

-

LOVEC

Muzikant s tímto, pravda, velmi muzikantským jménem se narodil L.P
1961 v Kutné Hoøe. Teprve v sedmnácti letech vstoupil do LU a poprvé hrál na hudební nástroj kontrabas. Zlákala ho vak basová kytara, navíc tu první zdìdil po starím bratrovi. Vechny ostatní
nástroje, na které pak hrál, si sám vyrobil. V letech 1981-82 spolu zakládá v Kutné Hoøe spolu se
Stanislavem Diviem kapelu "Krásné nové stroje", s nimi a do souèasné doby pøíleitostnì vystupuje.
Jeho styl hraní ovlivnili hlavnì dva hudebníci - jeden èeský - famózní baskytarista Vladimír Guma Kulhánek,
k nìmu docházel i na hodiny, a druhý svìtový - Jaco Pastorius, zakladatel moderní hry na bezpracovou
basu. V roce 1984 dostal P. Ryba první nabídku do tenkrát nejznámìjí jazzrockové skupiny - Jazz Q
Martina Kratochvíla. Po jejím rozpadu mìl angamá v Jazz Fragmentu s Janou Hrukovou, v Combu FH,
ve skupinì Marsyas, hrál s Petrem Novákem, s Mirkou Køivánkovou v Urfaustovi, se skupinou Dobrý
veèer Kvintet, s Hanou Zagorovou, Pavlem Bobkem, v triu s Janou Koubkovou a Zdeòkem S. Dvoøákem.
Od roku 1991 má svou vlastní skupinu Mind The Step s P. Maláskem, P. Venkrbcem, Z. Blakem, J.
Hlavou a T. Brokem, s ní natoèil CD a podnikl turné po Evropì.
V souèasné dobì Pavel J. Ryba & M.TS. - Art Ensemble prezentuje styl,
ve kterém se pojí jazz, rock, klasická i populární hudba. Hraje variabilnì (sólo, duo, trio, kvartet, kvintet
a Symfonický orchestr. Specializace na bezpracovou basu, charakteristický zvuk, nenapodobitelný styl,
perfektní technika, velká energie a radost z hraní je to, co pøináí posluchaèùm fantastický záitek.
Kontakt: U Kamene 138, 284 01 Kutná Hora, tel.: 0327/513609, 0603-801688, e-mail:
ryba@ramzes.cz, http://www.ramzes.cz/ryba.htm

Precedens
Martin NÌMEC
Tadeá VÌRÈÁK
Pavel NEDOMA
Petr KOHUT
Miroslav TUREK
Petr KOLÁØ

klávesové nástroje, zpìv
kytara
klávesové nástroje
basová kytara
bicí nástroje
zpìv

Po delí odmlce pøichází skupina Precedens s velmi ambiciózním
projektem. Duchovní otec kapely - Martin Nìmec (na kontì má pøiblinì sto tisíc prodaných nosièù s
Precedens a dalích sto tisíc s jinými svými projekty) sestavil partu vynikajících hudebníkù a pøipravil s ní
kolekci písní v interpretaci Petra Koláøe. Materiál Nìmec natoèil ve vlastní produkci v nahrávacím studiu
a výsledek nabídl mezinárodnímu vydavatelství Warner Music. Vedení èeského zastoupení tohoto
mezinárodního gigantu se rozhodlo se skupinou uzavøít exkluzivní smlouvu na tøi alba. Precedens se tak
stal první aktivitou Warner Music na naem území (!). První z plánovaných tøí alb má název "La,La,Lá" a
vylo v øíjnu 1997. V záøí vylo SP s písní "Horký odpoledne", která se dostala dva týdny po nasazení
mezi dvacítku oficielnì nejhranìjích hitù v rádiích. Titulní píseò La, La, Lá se realizovala i jako výpravný
videoklip a je k vidìní ve vysílání TV hudebních a zábavných poøadù. Posléze kapela pøipravila i koncertní
podobu repertoáru, ke kterému pøipojila té øadu hitù z pøedcházejících let a který byl v létì r. 1998 k
vidìní v ÈT. Souèasná podoba Precedens se opìt vyznaèuje vysokou profesionalitou. Na rozdíl od dob
minulých (spojených pøedevím se jmény Báry Basikové a Jana Sahary Hedla) se vak pojetím pøiklání k
rockovìjímu výrazu. To samozøejmì souvisí i s výbìrem sólisty Petra Koláøe známého i ze spoluúèinkování
na koncertech a nahrávkách L.Bílé, jeho "barevný" hlas suverénnì zvládající i neuvìøitelnì vypjaté
polohy se stane pro mnohé velkým pøekvapením. V období kvìtna 1999 vylo u W.M. Koláøovo první
sólové album s mnoha hosty. Na toto album pak Koláø navázal na podzim 1999, kdy vylo jeho druhé
sólové album Kocáb, Koláø, Kympl. Dalí posilou kapely je vynikající kytarový virtuóz Tadeá Vìrèák
(Pùlnoc, Gará, Naèeva), který má mimo jiné také zkuenosti i z nahrávacích studií a koncertù v USA.
Repertoár kompletnì pochází (jak po hudební tak textové stránce) z dílny Martina Nìmce.

KUØE

-

ÈTENÁØ

Kontakt: Lucie Nykodýmová, Vøesová 676/2, 181 00 Praha 8 - Trója tel: 0602-252517, e-mail:
lsp@telecom.cz

Divokej

Václav 'Vaek' Bláha
Milo 'Jurda' Juraè
Roman Procházka
tìpán Karbulka
Martin 'Pecan' Pecka
Adam Karlík

Bill

kytara, zpìv
basa, zpìv
akustická kytara, voheò
zpìv, megafon, voheò, tanec
akordeon
fousle
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Tomu mui zaèaly krvácet rány. Zaèal pít. Jeho ena také zaèala pít. Jen syn, který je dovedl
do mìsta, kde zaèali ebrat, vìøí otci, e byl v koncentráku, a zastává se ho proti matce. Dosud mladá Marie ebrá s dítìtem v náruèí. V psychiatrickém ústavu jí jeden student øekl,
e má úsmìv Giocondy a e jí ostøíhají vlasy. Teï ty vlasy nocí s sebou v tace. V nemocnici jí
dávali injekce, aby neporodila. Utekla odtamtud tìhotná. - Jedna ena ke Srulikovi pøivedla
Cikány, s nimi byl mu kdysi v koncentráku. Ráno pøed Srulikovou smrtí za ním pøila jiná
ena a on jí vyprávìl o holubièkách. - Noci ebrákù jsou plné strachu a pøekvapení. Staøena
z rozpadlého domu se chystá na kadodenní noèní halucinace, kde se setkává se svým mrtvým
muem. Shání pro nìj pøes den jídlo. - Kapitola VII. Kouzelná flétna. Na smutném bleím trhu
lidé prodávají to, co jim zbylo. - Ulicemi projídí na vozíku dívka se zobcovou flétnou. Kapitola VIII. Hranice státu Izrael. Kdysi uslyel Abrahám hlas. Vechno opustil a el. Kudy
proel, tam byla hranice státu Izrael. - Nuzáci na skládce sbírají odpadky. Starý mu jich má
na dvorku takovou hromadu, e se nìkdy ani nemùe dostat vrátky dovnitø. Papír odváí do
svìru, ostatní mu zùstává. Jeho dvorek je jeho stát Izrael. Ochrnutou staøenu, kdysi prý
velmi bohatou enu, veze na vozíku dementní mladík. Pokøikuje na ni pomatený staøík, tvrdící,
e je to jeho manelka. A to se odehrává den co den.
- Kapitola IX. elezná postel. Zima ve mìstì. Zasnìenými ulicemi vleèe ebrák na
vozíku eleznou drátìnku.
- Kapitola X. Ptaèí parlament. Podle autorova snu se zpùstlé mìsto s rozpadlými a
bouranými domy mìní ve høbitov (køesanský i idovský). Na náhrobcích jsou podobizny
mrtvých. Nìkteré z nich u mizí pod vlivem èasu, jiné jsou znièené. astný holubáø" Srulik
kdysi zamával rukama a øekl: To je celý mùj ivot..."

Svatý
-

Monthy

grál

Python

Monty Python and the Holy Grail
Velká Británie
Reie
Scénáø
Hudba
Kamera
Hrají
dalí),

1975, 89 min.
Terry Gilliam, Terry Jones
Monty Python
De Wolfe, Neil Innes
Terry Bedford
Graham Chapman (král Artu a dalí), John Cleese (Sir Launcelot a
Eric Idle (Sir Robin a dalí), Terry Gilliam (staøec ze 24. a Patsy),
Terry Jones (Sir Bedevere a dalí), Michael Palin (Sir Galahad a dalí),
Connie Boothová (èarodìjnice), Neil Innes (Minstrel a dalí).

Jak daleko doletí naloená africká vlatovka? A jak daleko její evropská pøíbuzná?
Mùe stralivá krvelaèná obluda vypadat jako nekodný králík? Lze pouhým váením odhalit
èarodìjnici? Mùe být znalost vaí oblíbené barvy otázkou ivota a smrti? Jak se pouívá Svatý
granát?
A tohle je jen malá èást absurdních problémù, s nimi se musel legendární král Artu
vyrovnávat témìø denodennì. Pøesnì tak, ten Artu, jemu Jezerní paní podala bájný meè Excalibur
a jeho rytíøi Kulatého stolu hledali svatý grál. Jeho notoricky známý pøíbìh tvoøí jeden z dùleitých
pilíøù anglosaské kultury, v nejrùznìjích obmìnách se vyskytuje v kniní i filmové podobì, pøièem
jednu z nejgeniálnìjích verzí a nejspí nejlegraènìjí má na svìdomí humoristická skupina Monty
Python.
Kdo vidìl alespoò nìkteré jejich televizní seriál Monty Python´s Flying Circus, vyznaèující
se rozkoatìlým smyslem pro absurdní humor a ochotou dìlat si srandu z èehokoliv, asi tuí, e v
jejich podání dostala úctyhodná legenda poøádnì na frak. Taky e ano.
Pravda, nìkteré základní rysy artuovské povìsti zùstaly shodné, ale jinak se jedná o
dílko skrznaskrz pythonovské (myslím, e u se to dá brát jako terminus technicus) od bájeènì
ujetých dialogù pøes poukální postavy a k recesistickým vstupùm do dìje. Chrabøí hrdinové se na
svých poutích musí potýkat s trojhlavým obrem, stralivými rytíøi øíkajícím Òy, zabijáckém králíkovi
a totálnì prudícími Francouzi. Obèas se jim sice naskytne pøíleitost si strastiplný quest trochu
zpøíjemnit, jako kdy se napøíklad cnostný Galahad octne v kláteøe plném nadrených mladých
jeptiek, ovem neodkladná povinnost je nakonec stejnì vytáhne na dalí cestu. Dìj je vlastnì sled
výborných scének, z nich drtivá vìtina je prudce zábavná. Napøíklad v mé oblíbené epizodce
chrabrý Lancelot omylem brutálnì zmasakruje asi polovinu svatebních hostí, vesmìs nevinných
lidí vèetnì en a pak se neodolatalenì sue omluví. Podobných vypeèených scén je tu jetì celá
øada. Monty Pythoni se, jak se to pozdìji stalo v jejich filmech zvykem, objevili v celé øadì
nejrùznìjích rolí. Terryho Jonese opìt neminula enská postava, Terry Gilliam se moc výraznì
neprojevoval a John Cleese byl v roli pøísného Lancelota pøímo okouzlující.
Køivka zábavnosti se samozøejmì pohybuje velmi vysoko a má setrvale neklesající
tendenci. Nìkteré stupòované vtípky jako tøeba ten s vlatovkami jsou u témìø smrtící. Fanouky
Monty Pythonù by také mìla potìit zpráva, e titulky dìlal stejnì jako u jejich skeèù z "Létajícího
cirkusu" Petr Palou, co dozajista znaèí dobrou úroveò. Nìkteré památné hláky se tak trochu
zmìnily, pokud se alespoò dobøe pamatuji na verzi, je la u nás v televizi, ale jinak jsou titulky
tradiènì výborné.
Nápad uvést Svatý grál do kin je bezesporu vynikající, a lze jen doufat, e nezùstane
pouze u nìj. Fenomén Monty Python má myslím u nás dost slunou popularitu na to, aby napøíklad
ivot Briana nebo Smysl ivota patøily k velmi navtìvovaným filmùm. A teï u byste samozøejmì
mìli pøestat èíst a co nejrychleji vyrazit nìkam, kde Svatý grál dávají. Sice takových míst nebude
mnoho, ale urèitì se vám to vyplatí.
Hogden

Honza 'Kiska' Veselý
Honza 'Jack' Bártl

2000

bicí
banjo

Pub-rocková kapela vìrná svému jménu, která loni vyhrála kdejakou
soutì. Èerstvé CD "Propustka do pekel".
Kontakt: P. Foøt, tel.: 0203-621363, 0602-202655, e-mail: divokejbill@post.cz, http: www.divokejbill.cz

Kaderus

Blues

Styl: blues
Vladimír "Kid" Moravec
Petr "Kopèem" Smékal
Rota Roret
Zdenìk "Sam" Frýbort

zpìv, basa, akust. a slide kytara
zpìv, kytary, havajka, perkuse
vokál, klapky a drky, perkuse
vokál, bicí, velký buben, perkuse

Kapela vznikla v roce 1994 z muzikantù, kteøí se vzájemnì setkávali v
kapelách u bezmála 25 let. Muzikanti se vrátili k základùm a vzorùm, podle nich zaèínali. Blues
zaèlenili do názvu proto, aby bylo jasné, co parta produkuje.
Repertoár staví na elektrickém blues a rhythm'n'blues a skladby
upravuje do vlastní podoby. Vyuívá také akustické nástroje, slide kytary, perskuse, hømotítka a velký
buben. Z kadé skladby se snaí vytáhnout to nejpodstatnìjí a vlastními prostøedky to pøedloit posluchaèi.
K tomu pøidává vlastní skladby dvojice Moravec, Smékal s námìty básníka a dvorního textaøe R. Berana.
Síla party je v ivém vystupování a sedí jí mení prostory, dovolující
kontakt s posluchaèi, pohodu a odvaz. Vydávání nosièù není snahou kapely, v roce 96 bylo natoèeno
demonstrativní minialbum, slouící propagaèním úèelùm.
Kontakt: Zdenìk Frýbort, Holandská 7, 571 01 Moravská Tøebová, tel.: 0462/316251 privat, 0461/
541774 zam., e-mail: zfrybort@iol.cz

sobota 26. srpna:
DE

FACTO

MIMO

de facto - ve skuteènosti, vskutku, vlastnì, opravdu
mimo - vedle, jinde, za rohem, v Brnìnské ulici è.15
De Facto Mimo je obèanské sdruení a studio, vzniklé z potøeby a
pøetlaku. Z potøeby divadelnické i jiné èinnosti a pøetlaku nápadù nejrùznìjího druhu. V okamiku, kdy
jsou stávající instituce ji naplnìny èi vyèerpány, pøípadnì se ubírají k jakémusi mýtickému kýenému cíli
vìtí èi mení oklikou, je potøeba sáhnout do vlastních uplíkù a kapes, a vytvoøit prostor k uskuteèòování
vlastních nápadù. Tak vzniklo studio De Facto Mimo. Místo nejen v Brnìnské ulici è. 15, ale i v mozkovnách
a srdcích jeho zosnovatelù.
Povaovat DFM za prostor v Brnìnské ulici je správné, ale nikoliv
úplné. DFM je vude tam, kde jsou jeho zakladatelé a èlenové sdruení. Pøed DFM si nemùe být nikdo
jist, zvlá je-li ikovný, talentovaný a pøipadá si tak trochu mimo. Nikdo, pokud umí na nìco hrát, píe,
tanèí, maluje, ije, truhlaøí nebo má doma pøebyteènou idli, nemùe poèítat s tím, e zùstane DFM
uetøen. DFM nechce být vázáno na jediný prostor, ale hodlá vycházet do ulic a hledat dalí prostory
vhodné k provozování jak divadla, tak dalích èinností.
De Facto Mimo vzniklo jako snaha o dìní, o èinnost, o vytváøení
událostí, na které se nezapomíná, pøièem logickou poèáteèní snahou je vyuít vekerých vlastních zdrojù
a oslovit pøedevím mylenkovì spøíznìné pøátele a kolegy z blízkého okolí. Z názvu De Facto Mimo je
patrné, e studio se samo umístilo nìkam mimo èas a prostor, mimo centra a hlavní proudy, pøièem se
ovem nikdy nebude títit sahat a z rùzných èasù, prostorù a proudù si tu a tam nìco vypùjèit. Kromì
tohoto umístìní "opravdu mimo" je ze zkratky DFM patrné i dalí klíèové slovo: deformace. Tím si studio
zajie právo vekeré pùjèené mylenky a nápady deformovat k obrazu svému a pøitváøet si tak svìt,
aby byl hezký k ivotu, èili aby se na nìm nìco pìkného a zajímavého dìlo. Pokud se Vám v hlavì od
slova "mimo" samovolnì odvodí mimika, mimus, pantomima èi mimézis, jste jako stvoøení pro DFM.
Slovo "Mimo" z názvu studia mùe být dokonce povaováno za zcela samostatný svìt, ve kterém nae
studio existuje, a ve kterém je moné ve, do èeho se odhodláme pustit a co se nám pøes nejrùznìjí
úskalí podaøí zrealizovat. "De Facto" v názvu pak zaruèuje, e ono "Mimo" je mínìno opravdu, a je svým
zpùsobem skuteèné. A bude tím skuteènìjí, èím odhodlanìji se do jeho vytváøení pustíme.
Tøi body z programového prohláení:
- De Facto Mimo je divadlo a to komorní i poulièní. Je to kejklíøství a komediantství ve starém duchu, i v
duchu zcela novém, èasto neèekaném i pro nás samotné.
- De Facto Mimo je hudba a to ivelná i uklidòující, hudba pro aludek i pro dui.
- De Facto Mimo je prostor pro vytváøení neèekaných skuteèností a vymýlení nápadù. Je to svìt nìkde
za rohem, pod vìí nebo pod èepicí, kde se mùete celý veèer, den nebo víkend divit, e nìkteré vìci
opravdu existují.
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Martin Koláø
reie
hraji
vytvarna spoluprace
technická spolupráce
produkce

De Facto Mimo Jihlava - Voda na kafe
Voda na kafe
Milena Hurajová
Eva Èurdová a Petra Kodysová
Jiøí Varhaník
Robert Kafka
De Facto Mimo Jihlava

Hra o byte, kde kukacky kukají nepravidelne... o zivote, ktery je pritazlivý jen pres klicovou dirku... o
tom, ze nekteri duchodci si nechteji jenom popovidat... o tom, ze ta stara pani je nejaka divna ...?...

Timudej

Styl: popcore
Tomá Jandura
Josef Landergott
Elika Zoulová
Mía Fojtová
David Göttlich
Pavel Horák
Tomá Fleier

basová kytara
bicí
zpìv
zpìv
klávesy, zpìv
kytara, zpìv
kytara, zpìv

Kapela vznikla v roce 1995 v Èernoicích z party dlouholetých pøátel.
K základní sestavì se postupnì pøipojil klávesák a dva dívèí vokály. V roce 1998 spoleènì zaloili obèanské
sdruení H.Z.D.S. Timudej a pod touto hlavièkou poøádají rùzné kulturní akce, festivaly a akce pro dìti.
Za zmínku stojí pøedevím první velký jarní hudební a divadelní festival v Roudnici nad Labem, který
pøipravují spoleènì s YMCA Krabèice nebo také tábor pro pøedkolní romské dìti. V Praze a okolí kapela
proslula pøedevím poøádáním multimediálních show s názvem Deltavarieté. Natoèili krátký film, který
vypovídá o jednom jejich netradièním výletì. Sami si vydali tøi nahrávky a v souèasné dobì pøipravují
vydání oficiálního alba.
Kontakt: Tomá Fleier, Konstantinova 1482, 149 00 Praha 4, tel.: 0606-309 391; 02-791 26 85,
mail: hzds.timudej@seznam.cz, http://musicserver.cz/skupina /Timudej

Marcel

Køí

Styl: písnièkáø
Jako písnièkáø funguje 10 let. Prvá vystoupení v Divadle Jiskra v roce
1990. V roce 1993 èlenem blues-folkového sdruení Trio Session, vystupování na Divadelní Lipnici. V
letech 1996 a 1998 èlenem Vrad v Èínské ètvrti, kapely hrající psychedelické blues, jako autor textù,
zpìvák, kytarista, klávesák a hlukotvùrce. Od roku 1998 opìt jako písnièkáø s elektrickou kytarou,
obèas doplnìn náhodnými pøíchozími muzikanty, úèastník Dylan Days v Daòkovicích a Zahrady písnièkáøù
v Kuøimi.
Kontakt: Sobiòov 109, 582 62 Sobiòov, tel.: 0453-694996

Ètyølístek
Lenka Bláhová
Martin "Máca" Matzek
Láïa "Jùdù" Faigl
Tomá "Ana" Kuncl
Josef "Píny" Faigl

zpìv, vokály
6ka, slide, zpìv, vokály
12ka, líce, zpìv, vokály
kontrabas, kontrazpìv a kontravokály
the walcha, harmonika, tenor flétna, tenor sax, tam tam a vokály

Teplická kapela zpívající spirituály a folkové písnièky, MC "Vidim to èernì".
Kontakt: Lucie Dlouhá, K.Èapka 6, 415 01 Teplice, tel: 05-42510314, 0602-431618, e-mail:
dlouha.student@jamu.cz

Traband

Styl: dechno
Jarda Svoboda (Otcovy dìti, Zuby nehty, Naholou 25)
Jana Modráèková (Zuby nehty, Klec)

klarinet, zpìv
trubka, zpìv

2000

rozsáhlý komentáø" èi spíe monolog samotného autora. Ten je stylizovaný jako øeè k nenarozenému
synovi, pøièem inspirací k této formì byl skuteèný pøípad. (V Kiinìvu ije ebrák, který celé dny
chodí po ulicích a mluví k nenarozenému synovi. Dítì se mìlo narodit pøed dvaceti lety, ale dívka,
která je èekala, potratila. Od toho dne se zmìnil muùv ivot: pøiel o rozum.") - Aristakisjan il
mezi tìce zmrzaèenými ebráky a zcela se s nimi ztotonil. V deseti kapitolách vypráví o
neuvìøitelných osudech mnoha z nich. Zároveò prosazuje svou mylenku, vycházející zejména z
evangelií a ze zásadního odporu vùèi systému". Nejde tu bezprostøednì o vzpouru proti
komunistické ideologii, která ovem pøedevím dostala vìtinu ebrákù tam, kde jsou, nýbr o
existenciální odpor vùèi civilizaènímu marasmu. Podle Aristakisjana i ten nejbídnìjí z bídných je
astný, protoe existuje mimo systém", a je tudí svobodný. ebráci ijí v úplnì jiném svìtì, kde
neplatí mìøítka lidí, chodících okolo nich. V díle rozhodnì nejde o realistické postiení daného stavu, i kdy jeho obraz je otøesným
svìdectvím, nýbr právì o náboenský" èi filozofický pøesah. V hutném textu, který je sám velmi
zajímavou literární prací, se odráí autorova zkuenost s vírou a s køesanstvím. - Snímek z rodu
Bunuelových filmù Zemì bez chleba nebo Zapomenutí je originálním umìleckým i lidským èinem.
Byl ocenìn na nìkolika festivalech, získal mj. Cenu Wolfganga Staudteho na Fóru mladého filmu v
rámci 44. MFF v Berlínì 1994, a byl uveden za úèasti tvùrce mimo soutì na XXIX. MFF v Karlových
Varech.
Scény z nìmého italského velkofilmu Quo vadis?. Øím, roku 28 po ukøiování Krista. Císaø
Nero postavil køesany mimo zákon. Vojáci je hledají po mìstì, muèí je, vláèejí v arénì za vozy a pøedhazují
lvùm. - Kiinìv, rok 1990 po narození Krista. Otec vede monolog ke svému nenarozenému synu. Mìsto
je plné zmrzaèených ebrákù, kteøí tu ijí svùj bìdný a pøesto svobodný ivot.
- Kapitola I. Nocleh a oacení. Stavební stroje bourají domy i nuzné chatrèe. Obyvatele
násilím rozvezou a zavøou v útulcích, kriminálech a blázincích." V neuvìøitelné bídné kolonce ije ena,
která u ètyøicet let leí na zemi na jednom místì. Tehdy tady èekala na enicha, který nepøiel. Ustlala
tu pro dva a ulehla. Øekla: U ètyøicet let bojuju sama proti systému. Leím a ebrám o nadìji." Starají
se o ni sousedé. Deset krokù od této staøeny ije hadráø se enou, kterou nael na ulici. Lisují hadry a
prodávají je. Sbírají i aty po zemøelých a vrí je na hromadách. Hadráø øekl: Z tìch vìcí se uèím." Ulicemi projídí invalidní vozík s dívkou, hrající na zoubcovou flétnu.
- Kapitola II. ivot v moèálu. Nedaleko od leící eny ije v díøe v zemi dementní mladík,
který utekl z blázince. Nikdy nevylézá, nemluví, ani nepracuje. Lidé z okolí mu dávají jíst. Mu se bojí, e
ho chytnou a odvezou zpátky do nemocnice. - Uprostøed kolonky je obrovská loue, spíe malý rybník.
Okolo nìj a v nìm se popelí nahé dìti. Lidé se pøes moèál" pohybují v holínkách, nebo po nastavených
prknech. V chatrèích ijí jen dìti, staøí lidé a pár matek. Dospìlí odjeli za výdìlkem, nebo jsou ve vìzení,
èi na nucené léèbì. Jednu staøenu naly dìti v zimì ve mìstì. Leela na chodníku opilá a pøimrzlá k
asfaltu. Teï dìtem stále dokola vypráví o svém mui.
- Kapitola III. Jazundokta. Svatý Jiøí. Mu v neckách. Bìhem doby pøiel hadráø o obì nohy,
jak to pøedpovídal. Jeho druka ho nese v náruèí po ulici. - Beznohého chlapce veze matka na místo, kde
ebrají. Nejsou tu sami. Okolo nich jsou dalí mrzáci, èasto dìti. - Na ulici zabloudí slepý a chromý
bezdomovec. Lidé okolo nìj sledují, jak marnì hledá cestu po zataraseném chodníku. - Beznohý invalida
v primitivním vozíku il dlouhá léta v neckách, v nich ho matka chovala; jen k nim pozdìji pøidìlali
koleèka. Teï má jiný vozík. Pokusil se v neckách o sebevradu: sjel po schodech ze sedmého patra. Necky
se rozbily, on pøeil. V jeho vozíku je prý místo pro dva. Jednou v zimì ho k sobì vzala na noc nìjaká
ena. Ale on ji ráno opustil. - Mezi ebráky u kostela je mu, který nemá dlanì, ani chodidla. Pohybuje
se po podloených kolenou. Kadý den mu trvá dlouho, ne se dostane na své místo. Je vak sobìstaèný.
ebráci øíkají, e má místo rukou svíce. Jetì pøed nedávnem pracoval na poli. Pak ho kvùli jedné enì
hodili mezi otáèející se mlýnské kameny. Pøemýlí, co dìlá ta, kterou mu vzali. Má ho jetì ráda? Tento
mrzák, Svatý Jiøí, øekl, e je astný... - Jiný beznohý, Car Osvald, se zkuenì øítí po ulicích na svém
vozíku; odráí se a kormidluje" døevìnými palíky s rukojemi. Dovednì se vyhýbá autùm. - Kadé ráno
chodí na tritì shrbená staøena, Jazundokta. Sbírá zbytky do bedny, kterou ustaviènì vláèí za sebou.
Kdysi dávno si prý dávala líbat od muù nahá záda. enou se stala v kriminále. Jejím prvním byl její kat.
Pøed evakuací bestiálnì vradili vìznì. Jeden èlovìk v uniformì ji brutálnì vrazil mezi nohy revolver, ale
ten selhal. Mu ztratil odvahu; byla mu hanba. Jazundokta ho politovala a on ji vyvedl ven. Pøi
bombardování byl mu roztrhán na kusy. Staøena údajnì schovává jeho hlavu ve své nerozluèné bednì,
ji dennì vláèí ulicemi.
- Kapitola IV. Car Osvald. Beznohý mu bydlí v kolonce. Kadý den odtud odjídí na vozíku
do práce". - V davu na ulici se potácí mladík, který vyel z vìzeòské nemocnice. Ztratil tam pohybovou
koordinaci. Sbíral pro svého slepého otce, který byl ve vìzení, léèivé byliny, a házel mu je pøes ostnatý
drát. Tak ho také zavøeli. Byl s otcem v jedné cele. Jeho propustili, otec zemøel. U tohoto ebráka se
zastaví mladý milicionáø a pole ho pryè. - Car Osvald se vrací do kolonky, odkud právì vynáejí mrtvého
starce. eny kvílejí. - Kapitola V. Uzdravení slepce. Mezi mrzáky jsou také epileptici. Stali se obìtí
experimentu, pøi nìm jim operovali mozek a zbavili je pamìti. - Tlustý slepý chlapec se zkuenì pohybuje
po autobusovém nádraí a dotìrnì ebrá na kolemjdoucích drobné. Myslí si, e vichni lidé jsou slepí, tak
jako on a jeho rodièe, a také, e vichni lidé, kromì nìj a jeho otce, jsou eny. On je mrzák, protoe se
narodil jako mu. Uprostøed dne se celá rodina sejde na lavièce v parèíku. Rodièe se do sebe zamilovali
pøed dvaceti lety, kdy byli v psychiatrickém ústavu. Mìli být sterilizováni, aby nemohli mít dìti. Podaøilo
se jim utéct pøes plot. Narodil se jim slepý synek. Ani matka, ani otec netuí, e chlapec má své tajné
místo, kam vdy schová pár mincí, ne jim odevzdá výdìlek".
- Druhá èást. Dalí scény z historického nìmého filmu. Vojáci bièují Jeíe Krista, padajícího
pod køíem. Ukøiovaní muèedníci. Johanka z Arcu v plamenech. - Kapitola VI. Srulik. Hlad. Noèní ivot
ebrákù. Jedním ze astných bídníkù byl Srulik, který u umøel. il na pùdì a holubi mu létali do okna.
Jedli z jeho talíøe a spali mu na oblièeji a mezi nohama. Srulik nepouíval peníze a nemìl penzi. Bral k
sobì uprchlice z vìznice a z nucené léèby. eny mu nosily zrní, chleba a víno. A on jim vyprávìl pøíbìhy
a uèil je øeèi ptákù." - Staøec vláèí v rozbitém vozíku tìké trámy z bouraèek domù. - Kdy Srulik zemøel,
vylomili stráci poøádku dveøe, aby zatkli pøítomné eny. Jedna ukryla pod aty bílého holuba a vyskoèila
z okna. Kdy pak pøevrátili její tìlo, vylétl holub se zkrvavenými køídly. - Dalí ebrák se na ulici hádá se
svou enou. Jako dítì byl v nacistickém koncentráku. Pomohl mu odtud nìmecký lékaø. Teï chtìl, aby
mu pøidìlili byt. Ale po ètyøiceti letech mu doklady neuznali, protoe na nich scházel Himmlerùv podpis.
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Barová kapela. Kdysi vokální kvintet Joná (jednoznaèný vítìz praské
Porty následnì diskvalifikovaný kvùli duchovním textùm, nahrávky ROSA - Joná, novìji kapela na albu
Tomáe Najbrta, CD Twin Quartet, doprovod Jitky Vrbové a úèast na øadì dalích nahrávek, kadý èlen
nìkde jinde, jak u to v ivotì chodí ). Dnes poloprofesionální skupina, vìtina èlenù se hudbou iví
hraním hlavnì v praských klubech a barech. Zpìvaèka s kytaristou vystupují i komornì s repertoárem
gospelù, blues, latiny a vlastních písní.
Kontakt: Josef Sanitrák, Konviktská 15, Praha 1, 02-22220594, e-mail: sanitrak@kiss.cz

film

Rok

2000

tuba
banjo
bicí

Struèná historie:
1995 - první verze: Traband (èti "trojbend"), kytara-basa-bicí. Demo "Orel a panna", dvoutaktní rock,
1997 - sestava rozíøená o banjo, CD "O èem mluví mui?", 1999 - nový model: Traband (èti "troubend"),
pìtiválec klarinet-trubka-tuba-banjo-bicí. Demo "Práce veho druhu", 2000 - spolupráce s Václavem
Koubkem a s Divadlem Na voru, 2 písnì na sampleru Zebra (pøíloha èsp. Rock&pop)
Kontakt: Jarda Svoboda, U smaltovny 25, 170 00 Praha 7, tel: 02-80 67 97, emil:
jaroslav.svoboda@czech-tv.cz, http://music.taxoft.cz/traband/

Chutney

konì

(èti

èatný)

Styl: Folk-rock? Lehkej bigbít?

Rock'n'Roll Will Never Die" (Rock'n'roll nikdy nezemøe!)
(YEAR OF THE HORSE)
reie
hudba

Robert karda
Even Chvojka
Petr Vizina (arközy, Otcovy dìti)

JIMRAMOV

Jim Jarmush
Neil Young

"Rok konì podle mì není pravý dokument, je to spíe rockový film.
Chtìl jsem natoèit portrét skupiny, jakousi ilustraci její skvìlé muziky. Chtìl jsem ukázat, odkud se tato
muzika bere, a umonit divákùm slyet ji," øíká o svém novém filmu Jim Jarmusch. I kdy se v pøípadì
Jarmuschovy filmografie, kterou, bohudíky, známe i z naí distribuce témìø celou, jedná o projekt ponìkud
netradièní, nedá se øíct, e by v jejím kontextu nemìl opodstatnìní. Svìt muziky toti Jarmusche vdy
pøitahoval, povauje hudbu za nejèistí formu vyjádøení a staví ji dokonce i nad film. Sám kdysi hrál v
newyorské undergroundové postpunkové kapele The Del-Byzanteens, muzikanti jako John Lurie, Tom
Waits, Screemin Jay Hawkins nebo Rufus Thomas hráli v jeho filmech a skládali pro nì i hudbu. Ta mìla
pak také znaèný podíl na jejich neopakovatelné atmosféøe. Neil Young sice v Jarmuschových filmech
nikdy nehrál, zkomponoval ale hudbu k jeho westernu Mrtvý mu. Z nìj také vzelo první video, které
Jarmusch pro Younga natoèil. Druhé video, které spoleènì natoèili, pak urèilo i styl Roku konì. Spoleènì
s kameramanem a producentem filmu v jedné osobì, L.A. Johnsonem, jen je podepsán napøíklad jako
zvukaø také pod legendárním Woodstockem (za který byl také nominován na Oscara) natáèel toti
Jarmusch mnohé scény, pøedevím koncertní výstupy, také na obyèejnou super-osmièku, èím získali
drsný, zrnitý, ale zato autentický a s hudbou Neila Younga velice pøesnì korespondující materiál. Film,
doplnìný jetì starím materiálem z let 1976 a 1986, pochopitelnì zachycuje i atmosféru a zákulisí
turné, které èlenové kapely Crazy Horse, doprovázeni Jarmuschem, podnikli v roce 1996 po Evropì a
Spojených Státech. Pøináí vìtinou na Hi.8 video natoèené výpovìdi Neila Younga, ale také napøíklad i
jeho tatínka, sportovního novináøe, autora nìkolika knih vèetnì jedné o svém slavném synovi. O témìø
tøiceti letech spolupráce s Youngem vypovídají dalí èlenové skupiny Crazy Horse: Ralph Molina, Frank
Sampedro a Billy Talbot. (Snímek je také vzpomínkou na lidi, kteøí byli po nìkolik let nìjakým zpùsobem
s Crazy Horse spojeni, doplatili ale na uívání drog. Neil Young a jeho spoluhráèi, rockeøi - padesátníci
dnes varují, ovem bez jakéhokoliv mentorování, pøed jejich uíváním.) Rok konì je ale pøedevím o
muzice jedné z nejlepích rockových formací, kvarteta hudebníkù, kteøí za ta léta rozvinuli jakýsi vyí,
kdyby nelo o rock, dalo by se øíct e témìø transcendentální zpùsob vzájemné komunikace.

Hana Koèí
Ivana Valouková
Karel Broek
Jiøí Dvoøák
Dan Dvoøák
Jiøí Hilburger

zpìv
zpìv a rùzný cingrlátka
bicí
el.kytara
el. basa
klávesy

Vznik v roce 1998, jenom kytarista pøiel vloni na podzim, zatím jsme
hráli na celostátní Zahradì v Námìti na Hané, vìtinou hrajeme v klubech v Brnì, teï jsme hráli na
Folkových prázdninách v Námìti nad Oslavou, nahrávku máme live na mp3: www:http://www.mp3.com/
chutney.
Kontakt: Dan Dvoøák: 0602/777922, e-mail: chutney@atlas.cz, Hana Koèí, tel.: 05/48212052, email: hanakoci@post.cz

Rasim

Akirfa

Styl: africká hudba - bubnování kmene Malinka z Guinei
Cécile Boiffin
Tomá Ondrùek
Pavel Bøíza
Petr Hladík
Jiøí Tøos/Bronìk Pavlíèek

Djembe
Djembe
Kenkeni
Sangba
Doundoun

Vznik v r. 1998, zaloeno T. Ondrùkem po spolupráci s C. Boffin.
Dùleité koncerty: festival Koumberk, Janov, Litomìøický koøen, Indenpendent festival Chrudim,
Rudolfinum Praha, Lucerna Bar Praha.
Nahrávky: Èeská televize - koncert ve Vaòkovce, Brno a koncert na Koumberku
Kontakt: Tomá Ondrùek, 569 57 Trstìnice 98, tel.: 0464/634228, Cécile Boiffin, Broíkova 4026,
530 09 Pardubice

ÜZO
Styl: HOT ROX
Podle Jarmusche je jen málo lidí jako Neil Young, kteøí dìlají vìci,
vycházející opravdu z jejich nitra, nikoho neimitují, nezajímají je ádné módní trendy, lidí, kteøí jsou
originální, a zùstávají sami sebou. K tomu jetì dodává: "Celý hudební byznys se v posledních letech
velice zmìnil. Jsem ale pøesvìdèen, e to, co je dobré a silné, dokáe pøeít i dnes."
tefan Uhrík

Jan TURNER
David DOUBEK
Radek VÁCLAVÍK

el kyt
bas kyt
sampler

pøipravovaného CD.

Vznik leden 2000, koncerty: Muzika PAKA 2000. K dispozici demoverze

Kontakt: Jan TURNER, Kamýcká 938, Praha 6 Suchdol, tel.: 02/20922655, Email: turner@seznam.cz

Dlanì
Obrazy ivota ubohých doprovází komentáø plný nadìje a lásky
Pùvodní název
Výrobce
Rok výroby
Scénáø a reie
Vere
Kamera
Hudba

Ladoni
Artur Aristakisjan / VGIK
1993
Artur Aristakisjan
Naum Kaplan
A. Aristakisjan, O. Babajev
Giuseppe Verdi - úryvky z Requiem

Dokumentární freska Dlanì je ohromujícím dílem debutujícího Artura Aristakisjana (a
zároveò jeho absolventským filmem na moskevské VGIK). Autor jetì pøed studiem na vysoké
filmové kole zaèal natáèet ebráky ve svém rodném Kiinìvu. Pìt let pracoval s kamerou v terénu
a dva roky snímek upravoval. Výsledkem je originální umìlecké dílo s obrovskou emocionální silou
a se závanou existenciálnì filosofickou výpovìdí. Hrubozrnný a èasto technicky nekvalitní èernobílý
materiál je nìmý, bez synchronù, co paradoxnì umocòuje jeho úèinnost. V ucelený tvar jej spojuje
støídmì pouitá hudba Verdiho Requiem, dvì ukázky z nìmého historického velkofilmu a pøedevím

Collaudemus
Václav Klecandr
Slávek Klecandr
Lýdie Cablková

saxofony, flétny
kytary
soprán

Pùvodní èeská hudba 14.-16. stol. v soudobé interpretaci zpívaná latisky.
Kontakt: Václav Klecandr, tefánikova 751, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 0444-322524, 0445509351, e-mail: v.klecandr@oku-rk.cz

Slávek

Sólový projekt éfa Oborohu, èerstvì vydané CD "Protìjí bøeh" (viz rozhovor v Rock & Popu 7/2000).
Kontakt: Struha 864, 517 54 Vamberk, tel.: 0445-21091, 0445-541067, e-mail:
orlicky_tydenik@hrk.pvtnet.cz
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OTEVØENO

Jericho

2000

Styl: Rock
Phil Shöenfelt
Pavel Cingl
Pavel Krtou
Jarda Kvasnièka

zpìv, kytara
housle, kytara
baskytara
bicí

Kapela Southern Cross vznikla v roce 1996, poté co se anglický zpìvák
a kytarista Phil Shöenfelt usadil v Praze. Stalo se tak po druhém turné, které v Èechách uskuteènil s
Tichou dohodou, coby doprovodnou skupinou. Z Dohody také vzniklo jádro dneních Southern Cross. Phil
pobýval nìkolik let v New Yorku, kde mj. zaloil kapelu Khmer Rouge a po návratu do Anglie absolvoval
nìkolik koncertù spoleènì s Nickem Caveem.
V roce 1997 vydávají PS&SC CD Blue Highway. Po jejím vydání se ke
skupinì pøipojuje houslista Pavel Cingl a v roce 1999 vydávají zatím poslední album Dead Flowers For
Alice. Díky licenci nìmecké znaèky ZYX music se tento titul dostal do celosvìtové distribuce a kapela
tudí v poslední dobì tráví vìtinu èasu na koncertech v zahranièí, naposledy probìhlo úspìné turné v
Øecku spoleènì s americkou kapelou Willa Oldhama. V Èechách se PS&SC pravidelnì objevují na rùzných
festivalech napø. Trutnov a zøídka také na klubových vystoupeních po celé republice.

Styl: bigbo
Pavel Jun
Tomá Jun
Libor Kuèera
Míla Lapáèek
Tomá Lavický
Petr Machala

JIMRAMOV

kytara
klávesy
bicí
saxofon, klarinet, zpìv
baskytara, zpìv
kytara

Vzniklo na podzim 1986, první vystoupení se uskuteènilo na dìtské
vánoèní besídce v Borové a Telecím (pochvala od babièky, která mohla vypnout naslouchátko). Od úprav
karáskovek, rejchrtovek, najbrtovek, plíkovek, atd. pøelo k vlastní tvorbì a od hraní pøi akcích evangelické
mládee se postupnì pøesunulo spíe do klubù a na festivaly (Ondøejov, Mlejn, Vox clamantis, Chmelnice,
...). Svého èasu se pokouelo doprovázet Igora Osvalda a Tomáe Najbrta. V souèasné dobì jsou aktivity
øidí, neb se tìko dávají dohromady. Kmenová kapela festivalu, kmenový festival kapely. Dema "Knotu èadícího ..." (92), "Køídla andìlù" (94). Pøipraveno demo CD.

Kontakt: agentura EXUPERY, Dìlnická 34, 170 00 Praha 7, tel. 02/83870735 nebo Pavel Cingl mobil:
0602 352870 e-mail: exupery@volny.cz, http://go.to/shoenfelt

My

Dry

Willow

Kontakt: Tomá Lavický, 569 94 Telecí 129, tel.: 0463/736124, e-mail: tomas.lavicky@worldonline.cz,
Tomá Jun, Libuina 137, 592 02 Svratka, tel.: 0616/662422 domù, e-mail: t.jun@worldonline.cz

Bohdan

Mikoláek
Styl: Rock
Vladimír Kaplan
Petr Hájek
Pavel Prechtl
Eda Hájek
Míra Èapek

1948 narozen v Praze
Studium:
- elektrotechnika Technická Universita Praha, - Skladba, dirigování Lidová Konzervatoø, Praha, - Zvuková
technika Filmová fakulta AMU, Praha, - Církevní hudba Kirchenmusikinstitut, Zurich
Hudební èinnost:

1964-68 vlastní rocková skupina, první rozhlasové a televizní nahrávky,
- 1968-72 nejznámìjí jako skladatel, kytarista a zpìvák vlastních písní, jako jedno z dnes ji klasických
jmen poèátkù èeského folku, - 1969-70 angamá v divadle Semafor, první gramodesky, - 1972 politický
zákaz profesionální èinnosti - za píseò Ticho o Janu Palachovi, - 1972-82 rùzné soukromé aktivity jak
písnièkáøské (napø. komponované poøady pro Divadlo v Nerudovce) tak i rozvoj èinnosti jako odborníka v
oboru elektronické hudby (vybudování vlastního nahrávacího studia, filmová hudba, pøednáky o
elektroakustické hudbì), - 1974 dvojnásobné vítìzství v celostátní soutìi Porta74 (pøesto dál na èerné
listinì.), - 1982 odchod do exilu ve výcarsku, - Varhaník a dirigent pìveckého sboru , - Vybudování studia
pro elektronickou hudbu , - Èlen pøedsednictva výcarské spoleènosti pro poèítaèovou hudbu, koncerty, úèast
na rùzných evropských festivalech a soutìích, - 1984 zaloení Soft Music (vývoj hudebního software), 1985 premiéra "alm II." Musikakademie Basel, - 1986-87 dalí experimentální skladby - "Porcelánová
hudba", "Matrix dreams", - 1988 produkce vlastní desky "Znovu", - 1989-91 studium církevní hudby, - 1989
- návrat na èeskou hudební scénu jako písnièkáø (vydání dvou desek) i jako zahranièní èlen èeské spoleènosti
pro elektroakustickou hudbu, pozvání na rùzné festivaly, ocenìní v soutìích, rozhlasové a televizní nahrávky,
- 1995 zakázkou èeského rozhlasu vznikla napø. èeská verze skladby alm II., která se nyní stává základem
celoveèerního experimentálního ivého vystoupeni, pøipraveného specielnì pro 1.roèník festivalu "Starý
Zákon a umìní" v Praze, záøí 1995, - 1994 deska ÚDOLÍ, - 1997 deska ULICE

zpìv, el. kytara
basová kytara
Fender Rhodes piano, trumpeta, foukací harmonika
Hammond varhany, vokál
bicí

Zaloeni v r. 1991 (My Dry Willow = Moje suchá vrba -> Suché Vrbné je
ètvrtí v Èeských Budìjovicích). Kapela hrála v Bunkru v Praze, úèastnila se soutìe Marlboro Rock In. V r.
1991 jí vychází u Black Pointu na MC demo The Last Thing I Can Give To You. Vlastním nákladem vydává 3
CD: My Dry Willow (1995), Food of the Soul (1997) a Whisper in My Ear (2000). V letech 1997 a 1999 se
úèastní festivalu Vinelz am Bielersee ve výcarsku. Letoní rok je ve znamení èastého hraní po celé ÈR.
Kontakt: Mirka Koukolová, Dukelská 17, 270 01 Èeské Budìjovice, tel. 0602/839647, e-mail:
mirkakoukol@seznam.cz, http: //www.nemcb.cz/mdw.html

nedìle 27. srpna:
Hana

Kaslová-Ryavá

Studovala hru na varhany na teplické konzervatoøi ve tøídì
Jindøiky Slavíkové a na praské Akademii múzických umìní u
Jaroslava Tùmy. Nyní vyuèuje na Církevní konzervatoøi v Kromìøíi
a na Základní umìlecké kole v Prostìjovì, vìnuje se høe na
cembalo.
Kontakt: tel.: 0508-337081

Kontakt: CH: Bohdan Mikoláek, Milchbuckstr.57 CH 8057 Zurich, tel 00411/3611146, fax 00411/
3611223, CZ: Bohdan Mikoláek, Pod Brentovou 4, CZ 150 00 Praha 5, mobil 00420603/472958,
004202/544962 , - email: mikolasek@swix.ch, softmusic@technologist.com, http://clan.ch/mikolasek

Phil
&

The

Shöenfelt

Southern

Cross

Josef
&
Styl: nevím - jazz, latin, blues, folk, etnic

Sanitrák
Gee

Band

toto ve + nìco navíc.

Diana Weinertová
zpìv, perkuse
Josef Sanitrák
kytara
rùzní kontrabasisté, pøípadnì bubeníci
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