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aneb �plouchy starýho negra 3.

Ráno je kalný, jdu z práce domù a jako døív
musím si øíct, ten Klub Sluníèko-Unijazz
se má, ten nedìlá nic, jen bloumá po
nebesích. E�tì pár takovejch festivalù a slo-
va toho starýho negerskýho songu by se
mohly v pravdu vobrátit. Tìlo by chtìlo,
ale duch je akýsi zemdlený.
Vocatus snad poskytne prameny vod
�ivých, balzám na u�i i du�i (musím si je
pochválit, taky sem tam chvíli skøehotal).
To� tak. Jedinym úèinkujícím, kerej nemá
vo Jimramovu tmavou barvu kù�e jenom z po-
pisu práce, bude Lázaro Cruz. D�ezíkem
nás u� navnadil v pátek Spálený, dneska
po vobìdì si mù�em dát ná�up. A pak do
kina na Suchýho a  �litra a snad tøeba
mo�ná zase za rok. Ako sa vám páèilo, jak
poudal ten kasaø, dy� si �el po práci
posedìt s kolegama.
Uvidíme, esli nám zachováte pøízeò i na-
dále, jak øíkával ten hrobaø po dobøe
odvedeném díle.
�ak se i ty hroby vobèas votvírají, tak si to
tak neberte, dy� v�ecko nedopadlo tak, jak
ste si malovali. Néste sami, my sme to s vá-
ma taky mysleli dobøe. No co, dá se to
vydr�et, otevøete si pívo, vokno nebo sérce
a bavte se dobøe.

Vá�
strejèek Tom

OTEVØENO
ÈASOPIS FESTIVALU OTEVØENO
J I M R A M O V - 9 8

3
È Í S L O

N E D Ì L E
2 3 . 8 . 9 8



Popovídání s Vladimírem Mertou a Janou Lewitovou s
nepí�ící propiskou a prùvanem v hlavì.

r e c e n z e
Ne� jsem staèil
formulovat otázku, Vladimír mi
nad�enì vyprávìl, jaké to je
skvìlé, kdy� po létech mohl hrát
na otevøeném festivalu aku-
sticky bez proudu. Bohu�el to
nebyl zcela poøadatelský zámìr,
ale nakonec dobøe, �e tento
technický kiks se stal u Merty a
ne u elektricky nabitý kapely.

 Vladimír Merta pøímo
hýøil moudrými historkami ze
�ivota se strunnými nástroji a já
si stále rozepisoval propisku.
Mo�ná jsem vypadal, �e si dìlám
zápisky tìsnopisem. Vladimír
vyprávìl stále rychleji a já
nestaèil ani rozepisovat. "Rád
zaèínám nìco nového". To zaèal
Vladimír vyprávìt o høe na
loutnu. " Je to úplnì nìco
jiného, nový styl, nová technika.
Nic nejde úplnì samo. Aby jedno
dopadlo a bylo to dobré, musí
se z druhého nìco obìtovat. On
je to a� takový biblický obraz.
Kdy� teï zaènu hrát na kytaru,
cítím, �e u� tam nìco chybí.
Loutna je mnohem dokonalej�í
a je v ní ú�asné duchovní
napìtí."

Dnes se s Vladimírem
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Na otázku ,Jak se má paní
Popelková?" mi Karel Vepøek
odpovìdìl, �e teï u� dobøe. A
tak jsem zjistil, �e paní
Popelková je skuteèná fyzická
osoba, vedle které kapela
zkou�ela. Teï kapela zkou�í za
mírný obolus na pùdì
evangelické fakulty, tak �e paní
Popelková u� nebude chudák.
Dìkujeme.

Vojta
Mertou pøedstavila zpìvaèka
Jana Lewitová. Zazpívali spolu
výbìr z jejich nastudování
Sefardských písní. V zákulisí  mi
sdìlili, �e v kostele sv.Michala
v Jircháøích nahráli nové cé-
déèko. Zpracovali na nìj písnì
ze sbírky pana Su�ila Lidové
�moravské písnì�.

Jana Lewitová zpívala
pøíle�itostnì s rùznými soubory
starou renezanèní muziku.
Pøiznala se mi v�ak, �e nejvíc ji
tì�í práce s Vladimírem. "Je
písníèkáø a asi proto se dovede
vcítit i do tìchto písní".

Já jsem u� pøestal s po-
kusy o rozepsání propisky a v hla-
vì jsem mìl vír. Tomá� Lavický
Vladimíra Mertu vyplatil, vzá-
jemnì jsme si podìkovali. Jen
já jsem mohl øíci, �e není zaè.

Vladimír s Janou budou
zpívat a hrát dál. A dobøe.
Nìkteøí lidé to snad ani jinak
neumí.

Vy v�ichni zpívejte a
hrajte taky. Stojí to za to. Budete
obohaceni.

Vojta
S
vá

�a
 K

ar
ás

ek

A

aní Popelkovou.
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Pluto levituje

Zdenìk Bína z  - 123 min ...
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Dear friends, Liebe

Freunde, Chéres Amis. Drazí
pøátelé. Daragíje druzjá. Bylo
kdysi mezi námi Divé Kuøe.
Divokóje kurjì. U� není.

Jak u� to nìkdy chodí -
nevím proè zrovna na festivalu
køes�anské a spøátelené hudby.
Mongolsky se to øekno Sen
Benó. It is the latest thing - v èase
mínus sto dvacet tøi minut. Sure
it will make you scared. Late at
night I heard the latest thing.
Kdybych umìl finsky, urèitì by to
neznìlo tak nefinsky.

Kuøe to zkrátka zabalilo.
Na ka�dého jednou dojde. Teda -
skoro na ka�dého, kromì tìch
nejvìt�ích sviní. Je�tì jinak,
Meloun u� �el skoro spát, Grégr
se právì chystá na lo�e. Je�tì
staèil øíci: "Více ne� padesát
kouskù dneska dìlat
nebudeme".

Divoké kuøe chíplo!!!
Nedá se nic dìlat. Kulky létají.
Kelímky. Stovky, mo�ná tisíce
plastikových bìloskvoucích
kelímkù po sobì zanechalo, kuøe
nezbedné. Nakonec lep�í ne� nic.
Snad se o nì, osiøelé,
vyprázdnìné, vysáté chudáèky
kelímky nìkdo postará...

Kuøe, je�tì ne� odletìlo
do nebíèka, nám øeklo, �e to tady
bylo fajn. �e u� dlouho nic tak
pohodového neza�ilo. Nìco o
muzice a taky o filmech øíkalo.
�e prý netu�ilo, �e se takové
zále�itosti jako hudební a filmová
a divadelní produkce mù�e
odehrávat v Bludníku.

Kuøe je toti� ufon. Ve
skuteènosti nechcíplo, ale dnes
kolem poledne si ho tu vyzvedli
jeho kámo�i - ufoni. Kuøe nám
prozradilo, �e v rámci teoretické
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pøípravy na domovské planetì se
nic o hudebních festivalech v
malých mìtech na Vysoèinì
nedozvìdìlo. Proto bylo tak
konsternované.

Nakonec jsme se do-
hodli: Kuøe slíbilo, �e podá na
centrále o akci Jimramov - Ote-
vøeno pozitivní hlá�ení a my jsme
mu na oplátku slíbili, �e se tu za
rok sejdem znovu. Obsah
hlá�ení jsme kuøeti radìji sepsali,
aby na nic nezapomnìlo:

"Mìstys Jimramov,
nalézající se v samém srdci
malebné krajiny Vysoèiny v
republice èeské jest v�eobecnì
uznáván za kulturní centrum
okolitých oblastí. Stì�ejní
událost, je� ka�doroènì tisíce
mladých dívek a jinochù do
mìstysu pøiláká, odehrává se
koncem pozemského léta. Hu-
dební uskupení nejrùznìj�ích
druhù, kinematograf a té� umìní
dramatické jest bìhem podujatí
provozováno. Pozem��ané ce-
stují mnohé kilometry, aby pak v
teplotì pro nì nepøijatelné a v po-
dmínkách odpuzujících tzv.
kulturnímu vy�ití se oddávali.
Soustøedìnì poslouchají,
provozují tanec, konzumují
nápoje.

Výsledky laboratorních
výzkumù u vybraných jedincù:
- hladina endorfinu silnì
zvý�ená,
- elektromagnetické vlnìní z mo-
zku pozitivní,
- hladina adrenalinu neobvykle
ízká,

Závìr: Pozem��ané zatím mají
právo na existenci."

lug, maè
/02,00 - hladina alkoholu
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