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úvodník

sobotní

aneb plouchy starýho negra 2.
J ak napsat veselý úvodník po shlédnutí

Prolomit vlny? Ten film se zaøízl jak otvírák
do konzervy. Èlovìk si myslí, jak je otevøený,
ale syrová odkrytost citlivých a obvykle
skrývaných vìcí ho defloruje dosti surovým
zpùsobem. Vechno je jinak. Krása, bolest,
láska, utrpení, víra, beznadìj, tvrdost, obì,
vykoupení, zamíchej a ... Kudy, kam? Buïme
si tím, co mùe nás høát, postavme svùj
obranný hrad, na skále dnù, v kterých ivot
nám pøál, pod nebem snù, tìch, co enou
nás dál. Opøete se, máte-li o koho, a pozor
na ostré okraje.

To tak. I dy je vobèas bílej jak stìna kozího

chlívku, negr zùstane èernochem, i dyby
nebyl dìdeèkem Pukina. Taky mì nejdøív
prudilo, e nám ty filmíky pøehodili, ale
vobrácenì bych to asi nevydejchal. Vono
nìkdy nekodí, dy vecko nemá èlovìk
pevnì ve svejch rukách. Ale aby se nám to
nevymklo doèista. Trochu sa nám hroutí
zaèátek sobotního hraní. Varhaník Èeskejch
chlebù musí jetì dopoledne doprovázet na
pohøbu, tak to na to poledne asi nedoenou.
A milí èerný bratøi taky nedorazej, Trio
Horváth se minulý týden rozpadlo. Jo, jo,
kadý zaèátek je tìký, ale ty konce. Uvidíme,
jak øíkal ten chlápek s bílou holí, dy se ho
uvadìèka ptala, co si slibuje od nìmé
grotesky. Veèer je taky den. A pátek se docela
vyved, ne? Sice drobátko mrholilo, ale to ani
nebyl ádnej poøádnej dý. Svratka se ani
nehnula, dybyste vidìli, jaký to je, dy se
rozleje Mississippi. Aspoò to z nás vopláchlo
prach cesty. Vo Jimramovu pøece neprí, ne
(teda jako dovopravdy)? A jak vám chutnalo
Plzeòský? Po Spáleným je potøeba nìèím
spláchnout. Vichni, co mìli, dorazili,
pravda, malièko se to proti pùvodnímu
oumyslu natáhlo, ale vy to dospíte jindy.
Sluníèko vám k tomu bude svítit a ptáèkové
cvrlikat. Sobota prej bude krásná (aspoò
jsem neslyel pøedpovìï), bavte se dobøe.
Vá
strejèek Tom

proè neel proud
Milí pøátelé, nemùete popøít, e Divoké Kuøe
na to ji vèera neupozoròovalo. Vojenská
intervence prostì hrozila a kuøe vás vechny
varovalo. Pokud boje nìkomu z vás
zpùsobily újmu na zdraví èi dokonce na
ivotì, mùete si za to pøedevím vy sami.
O prùbìhu a pozadí bojù v Jimramovì ètìte na str. 24

Neobvykle
otevøený
rozhovor
Jana
Spáleného
s naimi
redaktory
ètìte na str.
22 a 23
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rozhovor
Jedním z hlavních trhákù páteèního veèera,bylo
vystoupení Amatérského sdruení profesionálních
muzikantù - ASPM. A to i pøesto, e jej konferenciér
vlastnì pøekøtil na ASPH, kdy tuto skupinu ohlásil jako
A.S.P. hudebníkù! Ná list, povìstný svou agilitou,
okamitì vyhledal umìleckého vedoucího celého
sdruení a vedl s ním investigativní rozhovor.

Lubo Grégr s Janem Spáleným

Hrajete ji léta skoro stejnou
muziku, ale kdy se to tak
vezme, poslední ètyøi roky jste
úplnì jiná kapela...
S.P.: Èlenové se mìní, ale
názory
zùstávají
stejné.
Pùvodnì jsme vystupovali
pouze ve tøech - já, Petr
Kalandra a Petr Havlíèek - postupem èasu jsme se rozrostli
a do dneního sloení. Døíve
jsme vedli více diskusí, já chtìl
hrát spíe blues, Kalandra byl
pro tvrdí muziku.
Kalandra, jen do znaèné míry
spoluvytváøel ASPM, zemøel v
roce 1995. Vy jste dnes zøejmì
jediným,
autokratickým
vládcem sdruení...?

S.P.: Rozpad nastal ji okolo
roku 1992. Já jsem potom
kapelu doplnil o lidi, které znám,
kteøí jsou podle mého názoru
pièky ve svém oboru. Necítím
se ale jako monarcha, ani jako
osvícený vládce. Vichni mají
tolik prostoru, kolik potøebují.
Kadý z nich je trochu jinde, ale
navzájem se omíláme jako
kamínky. Nae kapela je
napadena hlízou demokracie!
To hlavní, co hrajete, vzniklo ale
jetì za èasù Kalandry.
S.P.: To není tak úplnì pravda,
udìlali jsme od té doby dalích
150 vìcí. Ale je pravda, e
Kalandra...
... mìli jsme jen pocit, e tehdy
v tom více nìèeho jako...
jiskøení?
S.P.: No jo, no. Petr byl nejlepí
èlovìk, jakého jsem kdy poznal.
On byl zdrojem úasné
inspirace. Více jako èlovìk ne
muzikant. Pøitom Petr nìjak
úasnì - pokud jde o techniku nehrál. Èasto se mu stalo, e
pøiel na koncert, a neumìl text
ani akordy.
lo ale spíe o muzikantské
cítìní. Kromì toho mìl Petr
zvlátní dar komunikace staèilo mu sednout, nìco øíci a
rázem si získal lidi. On mì jako
èlovìk naprosto "smetl". Byli
jsme spolu devìt let a v kapele
je dodneka "kousek Petra".
Ostatnì zdìdil jsem po nìm
milenku.
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Michal Gera

???????
S.P.: Mám na mysli fenu baseta.
To se mi na Petrovi líbilo, e mìl
rád zvíøátka. Pøivezl ji k nám do
Pyel s tím, e ji zachránil pøed
jistou smrtí. Musel ji dát ale pryè,
protoe
jeho
mamince
podráela berle.
Jak se vám dnes hrají písnièky
z té doby, jako napøíklad "Blues
o klamné nadìji"?
S.P.: Text k téhle písnièce napsal
Pavel Kopta a za tøi dny umøel.
Jsem pøesvìdèen, e ji napsal
na svou vlastní smrt. Hráli jsme
ji asi osmkrát, potom jsme to
vzdali.
Stejné je to s nìkterými
písnièkami, které jsme dìlali s
Kalandrou. Vìtinou je vùbec
nehraju. Napøíklad tu o Markétì,
"Zavolej jen moje jméno".
Napsal jsem to jen pro nìj, v
hotelu v Hradci Králové, kdy
jsme tam sedìli jen ve dvou,
Petr Havlíèek u dávno spal.
Nemùu tu písnièku dneska
hrát, ani bych se úplnì
neodrovnal. Sevøe se mi hrdlo a
zaènu prostì breèet.
Nestøetávalo se vae "Nezvalovství" s jeho "Dylanovstvím"?
S.P.: Ne, já mám Dylana rád! I
kdy se to o mì moc neví.
Na konci 80. let jste natoèili
desku "ASPM a pøátelé". Ta
mìla dost tvrdý zvuk, obèas to
znìlo skoro jako Výbìr.

Filip Spálený

máme pocit, e vám to poslední
dobou zrovna dobøe nezpívá...
S.P.: Mám devìt zákrokù na
hlasivkách. Není to ale jen mùj
problém, poslechnìte si tøeba
Joea Cockera. Døív jsme dost
hráli v jazz klubech,co
znamená tøi hodiny zpívat v
zakouøeném lokále. Poslední
dobou se mi stává, e místo
tónu ze mì vyjde jen takový
sípavý zvuk.
Není to deprimující?

S.P.: Chtìli jsme zkusit zase
nìco jiného. Pozvali jsme tam
rùzné muzikanty, tøeba Michala
Pavlíèka. To je dobrý muzikant.
Pamatuji si ho jetì jako malého
tlustého chlapeèka - pozval
jsem ho u pøed lety na natáèení
desky "Signál èasu". Jo, to mi
jetì slouily hlasivky.

S.P.: Trochu ano, ale hlavní je
nasazení. Lidé obvykle poznají,
s èím do toho èlovìk jde. e se
to doho dávám stále celý.
Dìláme poøád hlavnì blues, i
kdy teï bez kytary a s
vibrafonem. To je mezi námi
dost studený nástroj, který se k
tomu ani moc nehodí, a je nutné
odvést skuteènou práci. Navíc kytara je podle mì podezøelý
nástroj, protoe kytaristi
vdycky tak trochu idìjí.

No, kdy u jste s tím zaèal,

lug, mel

Radek Krampl s vibrafonem
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anketa
Divoké Kuøe vèera køepèilo
celou noc. Skonèilo a ve dvì
ráno a pìknì øvalo. A jsme se
v redakci zhrozili, jestli pøitom
tak trochu neobtìovalo
ctihodné obèany Jimramova.
Dnes ráno jsme jim proto kladli
otázku: Nejde vám kuøe a celý
festival vùbec tak trochu na
nervy? Obèané se na nai
sugestivní otázku ovem ani
jednou nechytli...
Svatava Svobodová, majitelka
smíeného zboí:
"Nic proti tomu nemáme. Øekla
bych, e vzhledem k prodeji
naeho zboí je to pro nás
dokonce dobré".
Jaromír Jukl, øidiè autobusu:
"Mì to vùbec nevadí. Jsme rádi,
e tady ti mladí jsou. Je to
rozhodnì lepí ne místní
zábavy".
Petr SLádek, prodejna
potravin nedaleko radnice:
"Jsme rádi, protoe se chováte
slunì. A peèivo jsme mìli a do
tøiètvrtì na jedenáct!" (øíká pan
Sládek pøesvìdèivì, aèkoli se u nìj
krátce po desáté jedna z naich
spolupracovnic marnì snaila
zakoupit rohlík).
Pavel Dvoøák, zedník:
"Já jsem nic neslyel, celou noc
jsem spal." (Pan Dvoøák se jetì

dvakrát vrátil a pokadé nás
ujioval, e proti festivalu
opravdu nic nemá).
Rudolf Chritof, konstruktér:
"V noci jsem se asi dvakrát
vzbudil, slyel jsem hudbu,
která mi pøila trochu nemuzikální, mírnì falená, ne
moc profesionální. Loni jsem se
tam byl podívat, jel jsem kolem
na kole, zdálo se mi to o trochu
lepí."
Miroslav Barto, truhláø:
"Já bych tam hned el taky, ale
bohuel nemám èas".
Josef Meník, dùchodce (jeho
dùm sousedí bezprostøednì
s areálem Bloudník):
"Kdepak, mì to ani trochu
nevadí. Jsem rád, e sem ti
mladí pøijídìjí, alespoò trochu
poznají Jimramov a místní kraj.
To kdy se tady konají zábavy,
napøíklad kdy tu hraje kapela
Mládí Vysoèiny, to pak èasto
skonèí pokrábanými auty... Tito
mladíci dají vdycky vechno do
poøádku, uklidí vechny
odpadky".
Anna Maríková, manelka
Josefa Maríka:
"Je pravda, e nìkteøí lidé si
stìují. Kteøí? To nemá cenu
øíkat, kdybyste mezi nì pøili,
stejnì vám nic neøeknou a budou vás spíe chválit. Takoví my
jsme!"
lug

proè neel proud ?
Váení pøátelé, za malou
chvíli k vám promluví opìt
Divoké Kuøe. To je pøes své mládí
pøece jen nejinformovanìjím
èlenem naeho redakèního
týmu. Chtìlo by proto uvést na
pravou míru vechny nejasnosti,
které vyvstaly ohlednì události,
je
zásadním
zpùsobem
poznamenala prùbìh celého
festivalu. Chce také vysvìtlit,
proè bìhem koncertu Vladimíra
Merty neel elektrický proud.
Pøednì - krvavé boje u
ustaly a znesváøené strany teï
intenzívnì jednají o míru. Nelze
pøesto vylouèit, e opìt promluví
zbranì. Místní ozbrojené sloky
byly bohuel zastieny zcela
nepøipravené a do vývoje
událostí sotva budou moci
zasáhnout.
Divoké Kuøe se nám
zhruba pøed hodinou pøihlásilo
s následující informací: "Pátá
divize tibetských ozbrojených sil
se stáhla a ovládá nyní ji jen
pozice na severní stranì
Jimramovského masívu. Texatí
karabiniéøi si po dobytí jimramovského námìstí zøídili
hlavní stan na místní radnici,
volný pohyb osob po mìstì by
mìl být ale v nejblií dobì
obnoven. Prozatím nicménì platí
zákaz vycházení. (Ten se natìstí
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nevztahuje na ná deník).
Pro ty z vás, kteøí dorazili a
v odpoledních hodinách, pøináíme struèné shrnutí událostí.
Dnes brzy ráno se dostavil na
radnici v Jimramovì tibetský
mnich Yim-rah s poèetným
doprovodem. Domáhal se
údajného práva na restituci
zdejího zámku a nìkolika
dalích budov s pøilehlými
pozemky. Zhruba ve stejnou
dobu obklopili hlavní námìstí
oddíly texaského miliardáøe,
známého pod pøezdívkou "Jim
Rough". Poté, co se obì znepøátelené strany ani po
dvouhodinovém jednání nedokázaly dohodnout, vypukly
krvavé boje, které si podle
naeho
spolupracovníka
vyádaly nejeden kuøecí ivot.
Bìhem odpoledne na
námìstí neèekanì pøistál
vrtulník. Z nìj byly vyloeny
desítky beden s lahvemi
obsahujícími èirou tekutinu
neznámého pùvodu. Poslední
informace hovoøí o tom, e k
Jimramovu se nyní blíí vojenská
kavalérie slavného ukrajinského
vojevùdce Imry Imrièe.
Divoké Kuøe si dovoluje
pøipomenout, e ji bìhem
vèerejka varovalo pøed monou
vojenskou intervencí.
lug

gallím okem ve ètvrtek

Poøadatelé Petr Machla Tomá Jun u mixáního pultu

gallím okem v pátek

Fotografova sleèna a bubeník Trabandu

gallím okem v sobotu

Stanový tábor

VegeÈajdelna
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právì dnes

Obèerstvení dnes ráno otevøelo
v devìt hodin, pøestoe zavíraèka se vèera protáhla a do
druhé hodiny ranní.
Nìkolik dopoledních
ptáèat si pøilo dokonce pro
snídani, take jsme prodali pár
párkù a nìjakou tu topinku.
Vìtinou bohuel diváci snídali
øízky dovezené od maminek ...
povìdìla mi vedoucí obèerstvení paní Jana.
A jak jde obchod. Loni jsem si
viml, e u stánku vdy byla
dlouhá fronta hladovcù a íznivcù. Vèera jsem nic podobného nevidìl.
Ale dìkujeme za optání,
ne, teï vánì zatím prodali
urèitì víc ne loni za stejnou
dobu. Take pøedpokládáme, e
i celkovì prodáme vic ne loni,
jen pro pøíklad loni se prodalo
celkem 80 bochníkù chleba,
letos to odhadujeme tak na 100
bochníkù. A co se front týèe,
letos vymizely, asi i proto, e tu
mám dobrou, sehranou partu
lidí, vìtina z nich tu byla u loni,
vìdí co a jak.

Mám takový pocit, e loni ke
konci sobotního koncertu diváci
ponìkud trpìli hlady.
Ne, to moná jen kdy
se po zavírací hodinì pøilo
zeptat pár lidí, jestli by pøece
jen nebylo nìco k snìdku.
Samozøejmì, e kadého rádi
obslouíme, ale ve má své
meze a já nemohu nutit lidi, kteøí
jsou témìø od rána na nohou
aby prodávali do ètyø nebo
dokonce pìti hodin pro nìkolik
noèních nezmarù.
Take neumøeme hlady?
To rozhodnì ne. Zásoby se prùbìnì doplòují
podle potøeby, to je zajitìné.
Ani sortiment se nebude mìnit.
A co takhle zábava. Nemáte
nìkdy nutkání si tøeba drobet
pøihnout z nìkteré lahve?
Kdy jsem v práci, tak
nepiju! Ale doma, to si ráda dám.
Hlavnì È.V. Ale zase vánì chtìla bych takto vaím
prostøednictvím podìkovat OÚ
v Jimramovì a rodinì Polákových za to, e nám vyli
vstøíc.
V sousedním oddìlení piv a alkoholických nápojù pana Bohoue jsem se ptal, jak se vyvíjí
prodej piva.
No je to lepí ne loni.
Jenom vèera jsme prodali 15 sudù a loni za celý festival 26.
A co koøalka, pane Bohoui?
Bude jí dostatek i v èasných ranních hodinách?
Bude!
mel

pozor! drátem zamoøeno
Vèera jsme si vichni mohli
vimnout prvopoèátkù výtvarné
dílny. Patrnì ne pøílí astné
bylo otevøení dílny a v pozdním
odpoledni. Tato skuteènost a nepøíli velká informovanost
divákù zpùsobila pomìrnì
nevalný zájem. Pøesto vèera
vznikli dva motýli a jedna irafa.
Zeptal jsem se Petry Pleskaèové
a Míi astné, kde se vzal nápad dìlat výtvarnou dílnu?
To vlastnì u loni napadlo
kluky ze Sluníèka, e by bylo
dobré udìlat nìco, co by
rozíøilo program a zároveò diváky tvùrèím zpùsobem zapojit,
aby jen nekonzumovali, ale se
zapojili a seberealizovali ...
Jak sháníte lidi do dílny? To
bìháte po Bludníku a ptáte se
lidí, jestli by nìkdo nechtìl nìco
dìlat?
To ne. Zaèneme s Míou vytváøet nìjaký objekt a lidi,
jak chodí kolem. se sami zajímají, co se tu dìje, co tu
dìláme a nìkdo se pøidá nebo
zaènì nìco vytváøet sám.
Co mùete nabídnout?
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Máme tu dráty, noviny,
lepidlo, náøadí - ve na kaírování, prostorových objektù,
lidi to láká, má to tu výhodu. e
rychle vidí výsledek. Dále tu
máme balící papír, barvy, køídy
a hlavnì dostatek prostoru pro
realizaci prakticky èehokoli. Pak
u jen staèí se trochu zamyslet,
co by èlovìk rád a popustit uzdu
fantazii.
mel

experiment
Navtívil jsem vèera zbrusu novou vegetariánskou jídelnu a ptal
se paní Kateøiny. Letos jste
otevøeli vegetariánskou jídelnu.
Proè?
Na minulém festivalu si
lidi trochu stìovali, e párky a
topinky nestaèí a vegetariáni
jsou navíc odkázáni jen na topinky. No a tak si kluci (ze
Sluníèka) øekli, e by nebylo
patné zkusit udìlat vegetariánskou jídelnu. My jsme ji
rozíøili vlastì jetì o èajovnu."Hele, kde jsou ty dva
moje rohlíky" (to nám do
rozhovoru vstoupil pan Jakub éfkuchaø, který si chtìl ke
gulái bezmasému, jen sám
vaøil, vzít své rohlíky.
Na otázku, proè nabízí jen tøi
druhy jídla, odpovìdìl:
Protoe trojka je

nejlepí èíslo hned po dvojce".
A na dotaz, proè nemá nulté
jídlo, kdy my mìli nulté èíslo
NOVIN, odpovìdìl: "Byla vynalezena v Indii!"). Je to zatím
jen experiment, a co se bude dít,
dál záleí jen na ohlasu divákù.
Ten je ale natìstí na rozdíl od
nepøíli veselého rána pøece jen
optimistiètìjí.
Zeptal jsem se jednoho z hostù
jídelny (z Nového Mìsta Na
Moravì), zda je vegetarián.
"Ne, jim normalnì ma-so, zeleninu eru ale jen obèas."
V tom se ozval jeho kamarád:
"Nebuï blbej, bude v novinách, bude slavnej!" A dotázaný ponìkud "pøeladil": "Ja
su vegetarián! Z guláe jsem
mìl jen brambory a vomáèku!"
...
mel

zaslechli jsme
Milí úèastníci "OTEVØENO".
Bohuel jsme nuceni konstatovat, e konkurenèní festival
v Jimrovì Huti byl nakonec
daleko úspìnìjí. Jednak
vemi podceòovaný rollnický
blues-band Agromat zcela
okoval neotøelým a velmi
invenèním výbìrem repertoiru.
Tak napø. opráený hit naich
prababièek "Shoøela nam toudev", píseò od Iron Maiden
"Bring Your Daughter To the
Slaughter", nìkolik cover verzí
Emy Destinové, popìvek
Jamese Browna "I Feel Good".
Závìreèná píseò Jana Nedvìda
byla opravdu povìstným
ananasem na celém Eintopf-u!
Skuteènost, e skupina pøivezla
s sebou do Jimrovy Huti telestìnu zvící dvoj a trojnásobku
projekèní stìny, s ní se vytasili
Irtí U2 loni na Strahovì. Jako
druhoøadá se té ukázala i pyrotechnická exhibice, která má
obdoby snad jen v Holywoodských akèních filmech, pøíjemnì
pøekvapila teèka za vystoupením v podobì exploze
nedaleké pøehradní hráze s
pøesnì naèasovanou povodòovou vlnou.
V tuto chvíli u vlastnì nikoho
nepøekvapil nenadálý pøíjezd
velmi dobøe utajeného hosta.
V zatáèce u kravína se toti
objevil pestrý autobus jedoucí
pøímo z praské Sportovní haly.
Srolované utry, jak tyto Big
Starrs pojmenovali Jimro-

huáci, pak v podstatì ji beztak
euforií opojené Jimro-huáky
pøivedly témìø do Nirvany!
To si samozøejmì vyádalo
odborného zákroku ïárského
ústavu pro onemocnìní a
poruchy nervového systému.
Sanitky prakticky vytvoøily jednosmìrnou kyvadlovou dopravu Jimrova Hu - ïár nad
Sázavou, psychiatrická klinika.
Tamní primáø Henrych Kolísko
nám sdìlil, e tolik nebezpeènì
astných lidí pohromadì jetì
nevidìl a ponìkud smutnì
dodal, e u asi neuvidí, protoe
po tomto incidentu Zlatou Jimru
jistì nìkdo zakáe!
mel
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vzkazy
Bìhem vèerejka vystoupily
naprosto perfektní hudební
soubory,
které
leckomu
dokázaly, e pøiblíit atmosféru
nekdìjích jimravovských dní
opravdu lze. Kdekdo by se mohl
domnívat, e se tak trochu
vracejí staré èasy. Jenome ani
zdaleka to není pravda. Mladí
jsou jiní, ne jsme byli my pøed ano jetì pøed rokem, a my jsme
taky jiní.
Moná by mi to pøed rokem
vùbec nevadilo. Byla jsem pøece
jenom o rok mladí. Ale dneska
je to jiný. Muzika podobná,
atmosféra podobná, ale já husa
jsem navtívila záchod.
Ano, páni redaktoøi, jdìte se tam
podívat. Naprosto bez ostychu.

Je to ílený.
Myslím si o
sobì, e jsem
dáma. A to zní
jakkoliv. Ale ten
haj..? Pokud
vám nìkdo øekne, e festival je dobrý, tak urèitì
nebyl na dámském záchodì.
(A a mi nikdo nenamlouvá, e
nejsem dáma.)
Moná to cítíte jinak, ale a
budou redaktoøi tìhle novin
støízliví, tak vám moná øeknou
nìco jiného. Ale teï jsou docela
celí, celiètí narot, Take to
berte, e nechápou, co to
znamená, jít na perfektním
festivalu na záchod.
Lada Borovièková

program na zítøek
nedìle -

10.00
12.30
13.30
15.30

Vocatus (evangelický kostel)
vycházka po Jimramovì
Lazáro Cruz & Jazz kvintet
(na námìstí)
Zloèin v antánu

text
Sorry,

ale tenhle prostor u nezaplníme, ani kdyby jsme se
rozkrájeli!

/mel, lug, koc, gal, sobota 21:07/
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