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Ou jé. Dvanáctka. Hnìdá a orosená. A u se vám vybaví
láhev nebo èelo bluesovýho muzikanta, dvanáctka je prostì magická. Ve starým
Izraeli ji mìli za symbol plnosti. Take dvanáctej Jimramov. Co o to, z urèitýho
úhlu pohledu by se to dalo vnímat i jako signál, e u to máme koneènì zabalit.
Ale nahlídne-li to èlovìk z jiné strany, mùe to vidìt jetì hùø. A nebo líp. Pøíde
na to, esli je pessimississippista èili ne. Co starýho teda mùete letos oèekávat?
Letmý pohled do poprockgramu naznaèí, e Henryho vopakovaèka ani letos
nebude pøíli v permanenci. Akorát to Suchý z Vrby se tu vokázalo u loni a
zaplálo tak mocnì, e by byla vìèná koda si etì jednou nepøihøát polívèièku,
dy u se dali znova dohromady. A pravda, pøiznávám, taky Jericho se etì
nevobrátilo doèista v prach a popel, take noch einmal bitte. Ale jinak spousta
novejch kusù, samý fajnový zboí, koátka, co s váma zametou jedna radost
(nìkdy i dvì a tøi). Po letitém usilování pøiletí první vlatovka z Horòácka,
zemì prosáklé hudbou a slivovicí a do morku hostí (vzpomínka z mládí se mi
dere na mysl - kdy jsem poprvé zavítal za svojí vyvolenou do onìch konèin,
pøilo mi odskoèiti si pøes dvùr a v chodbièce jsem pak nevìøícnì zíral do hliníkové
padesátilitrové bandasky na mléko plné èiré tekutiny charakterického odéru.
That smell!). A po Ivanu Hoffmanovi a Adrielu dalí zástupce dnes ji ciziny Bluesweiser, dvanáctka jak øemen, pøímo od výèepu. A v irským stanu mùete
vedle sametového piva barvy dobøe vyuzenýho rastamana vochutnat i ivou
muzikou k tanci èi poskakování, to tu etì taky nebylo. A kdo u bude mít plný
zuby randálu, urèitì ocení pimrlový dívadlo pro nemluvòata i blábolící staøeèky.
Ale ovem, i osvìdèené jistoty se po pauze navracejí - Pùvodní Bure s rozíøenou
smyècovou sekcí nebo tøeba obmìnìný Oboroh. Menu prostì pøepestré, jen aby
nám z nìho nebylo loufl. Uvidíme, jak øíkal ten noèní stíhaè za novoluní, kdy
mu vysadil radar. Bavte se dobøe.
Vá
strejèek
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Pøileitostné seskupení hrající skotské a irské lidovky, jen tak, vesele a pro zábavu.
Kontakt: Jan Jun, 0454-321112, mobil: 0723-724694

COLORMAX

nedìle

19.

srpna

(stará

kola):

Josef

Tulis

umìlecký kováø (narození: 6. února 1975)
1989 - 1992 SOUZ Velká Bíte - øemeslné základy , 1992 - 1994 SOUZ Boskovice
- nástavbové studium , 1995 - 1997 SP slévárenská v Brnì, obor Umìlecké zpracování kovù - kováøství
a zámeènictví .
V rámci studia krátkodobé stáe a praxe v dílnách um. kováøù Pavla Tasovského
a Frantika Brodeckého. Zvlátì pøi stái u kováøe Tasovského získává nový pohled na kováøskou tvorbu,
roziøuje se jeho pøehled a výtvarný repertoár.
Jako maturitní práci vytvoøil kované køeslo, kterým si vyslouil ocenìní odborné
poroty kováøského setkání Hefaiston ´97, publikováno v zahranièním odborném tisku, od roku 1993
úèast na setkání umìleckých kováøù Hefaiston na hradì Helftýn, od roku 1998 práce ve vlastní dílnì
Autor nerad oznaèuje svoji práci jako umìní. Tvorba vystavených pøedmìtù není prioritou jeho èinnosti,
je to výsledek spontánního odreagování od bìné kováøské praxe.

Koflík
Styl: folk. Pokud zrovna hrají s bicími tak folk - rock, sami vak svùj styl shledávají jako horácký
pop, ale v podstatì a nekomplikovanì jde o S.M. tedy Sec Mazec.
Radek Tuliskytara akustická, obèas elfo kytara, zpìv, autor
Jirka Matìjka
klarinet, saxofony, klávesy, zpìv, muzikant
obèasní èlenové:
Ondra Zikmund
k.basová, zpìv, pìkný èlovìk
Ondra Pohl
k.basová, zpìv, více pìkný èlovìk (holki to øíkala)
Adam Kubíèek
bicí, svaly
Historie: Je pìkná. V Jihlavì v Domovì mládee se bìhem studentských let (asi
1994 - 97) dobrým øízením osudu potkal Radek Tulda Tulis a Jiøí Matìjka. Tam se prvnì pokusili o hraní
hlavnì folkových písnièek, jazzem a swingem nasáklý Jiøí obèas prosadil Kainara atd. Po dokonèení
støedních kol kontakt udrovali nadále.
Tulda zaèal vedle hraní po tancovaèkách psát první folkové písnièky a s kytaristou
Ondrou Zikmundem a bubeníkem Jiøinou rámkem zaloili folk-rockovou kapelu Koflík. Pozdìji si na
obohacení Tulda pøizval Jiøího, který intenzivnì studoval chorusování na vechny nástroje, co je má
doma po ruce. Hráli kde se dalo, nìkdy s Jiøím, nìkdy bez, rùzné nadenecké festivaly, Auto na háèku z
Vysoèiny, na vernisái, v pivnici, koncerty jen tak nìkde na námìstí, u vodní nádre atd. (Momentálnì
hraje Koflík bez stálého bubeníka.)
CD: Na pøelomu èervence a srpna 2000 natoèil CD s hostem, bubeníkem Adamem
Kubíèkem (jinak Blues.ex, ïár nad Sázavou). Název CD 1001. vyjadøuje studiovou prvotinu a cituje
z názvu jedné písnì na albu 1001. stejný jiný pøíbìh Nahrávka je sloena z devíti písní. Autorem osmi
melodií a textù je Tulda, jedné melodie Jiøík Matìjka. Tulda pìknì ohudbil i báseò J. Seiferta Píseò o
lásce. Ta je zøejmì vùbec nejzdaøilejím dílkem na albu. Za vimnutí stojí i Smutný prodavaè, který má
sloky na ètyøi doby a refrény na tøi a est dob a výjimeènì tragikomický text, v tom nejlepím i nejhorím
smyslu slova. I pøesto rytmus hudby povedenì koresponduje s obsahem textu. I pøes (a moná právì
pro) tyto anomálie se toto dílko stalo od Koflíku nejvíce ádaným.
Souèasnost: ádné velké zmìny, obèas se prajcuje jeden basák, tak se pùjèí
nìkde nìjakej jinej. Hráli jsme na Folkové rùi v Jindøichovì Hradci, kam jsme se dostali z pøedkola
Zahrady v Jihlavì. Tím jsme se stali z rokové kapely pùlroèní kapelou, protoe normálnì hrajeme jednou
za rok. Na 19. srpna si nás pozval umìlecký kováø Pepík Tulis na svoji vernisage do Jimramova, kde se
týden na to rozbìhne festival ze vech nejotevøenìjí, protoe se jmenuje Otevøeno 2001, tím se moná
staneme tøetinovo roèní skupinou a nutno dodat, e se budeme rádi dìlit dále. Dìkujeme za pozvání na
vá festival.
Udìláme asi jednu písnièku za pùlrok, take konkurence nemusí mít strach, e
bìhem pøítích peti let natoèíme dalí tak podobnì fantastické CD jako je to tisícáté první.
Kontakt: Radek Tulis, Dlouhé 69, 592 55 Bobrová, okres ïár nad Sázavou, 0616 673 504, 0608 709 630, 0604
666301, email: tulisr@cbox.cz

*

pátek

24.

srpna:

Heart
Jan Jun
Támar Junová
Jaromír Jun
Petr Lustyk
Duan Svíba
Tomá Najbrt

housle, kytara
housle
basová kytara
kytara
bodhran
dudy

of

Highlands

- pøíleitostné sdruení studentù rùzných umìleckých kol (divadelníci, vytvarní
umìlci, scénografové, reiséøi atd.) sestavené u pøíleitosti úvodního divadelního happenningu festivalu
v Jimramovì Jankem Jirkù. V rùzných obmìnách vytváøí happenning v Jimramovì letos ji potøetí.
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 minulém 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 minulých
letech.

Tøi
Jan Kereszteny
Jan Tomatík
Marek krdlant
Stanislav Fatka
Kristýna Pajdová
Ivo Plhák
Pavel Machaè

sólová kytara
basová kytara
bicí
doprovodná kytara
zpìv
pøíèná flétna
piano, varhany Vermona

dny

na

bøie
Styl: cca Blues Rock

Vznik pøed cca tøemi lety v nuzných podmínkách, doèasný útulek pro patnáct
muzikantù nejrùznìjí úrovnì a dva prùbìnì spolupracující profesionální externisty jazzového i klasického
vyznání. Dùleité koncerty a nahrávky  témìø vechny.
Kontakt: Pavel Machaè, kolní 311, 267 12 Lodìnice tel./fax: 0311/672649 0604/206929 e-mail:
pavel.machac@ff.cuni.cz

Eliata
Milek Havlík
Ladislav tìpán
Radek tìpán
Vítìzslav Duspiva
Dana tìpánová

sólová kytara, zpìv
12 strunná kytara, zpìv
bicí nástroje
baskytara
zpìv

Styl: rock

Rocková skupina Eliata z Vysokého Mýta vznikla v roce 1999. U zrodu kapely byl
Ladislav tìpán, jeho písnì Tvùj plamen, Jsi poèátek i konec nebo Otèe chválím znìjí v naich
sborech u více jak ètyøi roky. Jejím zámìrem je vyvýení Boí slávy, svrchovanosti a lásky a zvìstování
evangelia hlavnì mezi mladí generací. Tomuto cíli je pøizpùsoben jak repertoár (vedle vlastních skladeb
jsou zaøazeny i známé køesanské chvály), tak i vlastní arane písní.
Rockovou tváø kapely charakterizuje sólová kytara Milka Havlíka a výrazný
hlasový projev zpìvaèky Dany tìpánové.
Rytmiku tvoøí bicí Radka tìpána a basová kytara Víti Duspivi. Skupina se v minulém
roce zúèastnila festivalu Hradecká kytara a uspoøádala nìkolik koncertù na rùzných místech ÈR (Toanovice
u Èeského Tìína, Litomyl, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto...). Nìkteré z jejich písní jste mohli slyet na kazetách
Celým srdcem II a III (nahráno a aranováno jinými interprety). V souèasné dobì probíhá v brnìnském
studiu rádia TWR nahrávání prvního CD Tvùj plamen, které vyjde v srpnu roku 2001.
Kontakt: Radek Slavík, Leákù 664/IV, 566 01 Vysoké Mýto tel: 0737/179149, e-mail: eliata@seznam.cz , www:http:/
/mujweb.cz/www/eliata/

Jericho

Pavel Jun
Tomá Jun
Libor Kuèera
Míla Lapáèek
Tomá Lavický
Petr Machala

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

Styl: bluesrock

Jericho vzniklo na podzim roku 1986, kapela s dlouhou historií, jeví se spíe jako
úkaz a rarita ne úspìná kapela. Jericho sdruuje výrazné a velmi rùznorodé individuality, které jsou
t.è. rozptýleny po Èechách a po Moravì - Èaslav, Tøebechovice, okolí Nového Mìsta. Na koncertní muziku
hodnì komplikované a kvalitní texty od zejména T. Lavického, M. Lapáèka, P. Juna. Výrazný existenciální
rozmìr textù, kytarová sóla se zvlatním feelingem (P. Jun hraje jetì soubìnì s Gamba Blues Bandem,
jamuje prilezitostne s D. Turtevem, který si také tohoto kytaristy cení...), zvuky hammondek, expresivní
zpìv, saxofon. Hráli vude monì - na dìtské vánoèní besídce, v Praze Na Chmelnici, v klubu Prosek, na
Festivalu Otevøeno - Jimramov, v okolí ïárska a NMnM pro Kl. Sluníèko, Mnichovice, festival Ondøejov,
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VOX CLAMANTIS, pro pøátele s pøáteli, atd. To ve seèteno - osobitá kapela, která ale asi nikdy nebude
skvìle hrát, tlaèit se na hitparádách, ale pøece má okruh pøátel a sympatizantù, kteøí prohlédli za okraj
a s vdìèností muziku této kapely pøijímají, chápou a vnímají. Mùe se to na koncertì stát i Vám, milým
návtìvníkùm festivalu, objeví se rezonance nikoli pouze akustická a pak se vám poodkryje hudební i
intelektualní zarputilost tìchto muù a uijete si to. Pokud ne, dáte si párek a pivo èi jinou uzemìninu,
vstupné Kl. Sluníèko nikdy nevrací.
Dema  MC Knotu èadícího ... (92), MC Køídla andìlù (94), CD Demo 2000
(2000), CD Live Jimramov 2000 (2001)

&
Joseph Bobby Houda
Pavel Jun
Bøéa Oliva
Zdenìk Klon
Stanislav Svoboda
Jeník HAPPY Pika

Gamba

Kontakt: Pavla Junová, tel.: 0453-694876, e-mail: petr.jun@worldonline.cz

HUDBA:

Likvidace

Blues

ticha

(L.O.T.)

Band
Ale Lot
Radek Lot
David Lot
Jako host: Petr Cigl

Bobby Houda se objevil na èeské hudební scénì v 60. letech, kdy patøil k naim
nejosobitìjím beatovým zpìvákùm. Normalizaèní proces na poèátku 70. let ukonèil jeho slibnou hudební
dráhu. Houda nechtìl dìlat pøíli ústupkù a radìji odeel do USA. Jeho putování západem zaèalo v
americké soulové kapele Arthura Conleyho, pokraèovalo studiem na Berklee School of Music a svá americká
léta ukonèil na pódiích univerzitních klubù. Po návratu do Èech v 90. letech vydal dvì alba, se kterými
mu vypomohli muzikanti z okruhu ETC (první CD Wanderer 1992, druhé Hlas Básníkù 1999). Bobby
Houda a jeho symbióza slovanské melodiky s americkým bluesovým cítìním vytváøí nový styl bluesrockové
hudby. Na festivale vystoupí s kapelou Gamba Blues Band.

kytara, zpìv
basová kytara
bicí
perkuse

Styl: cca funky beat

Vznik na pøelomu 1998/99, první koncert srpen 1999, od té doby koncerty v
klubech (Boskovice, Prostìjov, Brno, Praha, atd.) a na meních nebo regionálních festivalech (Zemìtøesení,
Do korábu, atd.). V listopadu 2000 opoutí kapelu kytarista a perkusionista Roman, kterého v souèasné
dobì nahrazuje brnìnský host Petr Cigl. Nahrávky: 4písòové EP Domácí kosmetický salonek (prosinec
2000 na CD, duben 2001 jako 7" vinyl), 2 skladby na kompilaci Banánové sklony k houbovitosti (èervenec
2001 promoCD)
Kontakt: Marek Rolný, Dobrovského 55, 796 01Prostìjov, 0604/246080, e-mail:l.o.t@seznam.cz, www: http://
lot.hyperlink.cz

Kontakt: J.S.A. Agency, tel./fax 0457/611552, mobil 0604/528541, www: http://www.forstrecords.cz/

Jiøí Fier
Jan Ptáèník
Ladislav Voráèek
Ctibor Kolibík
Vladimír Kaplan

oblasti

Houda

guitar, vocal
kytara
kytara, harmonika
baskytara
kytara, zpìv
bicí

Èerný

2001

s nadením pro obveselení sebe i divákù, loutky jsou øezbáøská práce pana Frantika Pytlíka - Hluboká
u Skutèe. Na Jimramov si pøipravili pohádkový pøíbìh O perníkové chaloupce.

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, e-mail: t.wo@iol.cz, www: http://slunce.web.worldonline.cz/slunce/
jericho.htm

Bobby

JIMRAMOV

Klec

Mosty
Styl: bluesrock

kytara, harmonika, zpìv
zpìv
bass
bicí
kytara, zpìv

Vznik 3.2. 1999 18 : 00 v Táboøe. 1. obsazení pouze Jiøí Punda - bicí, jinak
zùstává stejné. Praské kluby (Vagon, Blues sklep, Livingstone, Jazz klub elezná, Malostranská beseda),
umperk - Blues Aperitiv 2000 (vítìzové), Blues Alive 2000, klubové vystupování. Nahrávky CD Bluestime,
prodáno cca 500 ks.
Kontakt: Jiøí Fier, tel. 0603-830541, e-mail: j.fiser@iol.cz

tefan Èulík
Jana Modráèková
Martin míd
Jakub Schmid
Jiøí Váòa

el. kytara
bicí, zpìv
kytara, flétna, zpìv
trubka, piáno, zpìv
basa

Styl: klezmer

Pavla Junová, Petr Jun, Rut Kuèerová, Rut Junová, Ruth Junová, Jana Lacinová,
Pepa Nekvinda, Tomá Jun, Elika Pokorná, Elika Matouová, Lydie Novotná,
Radka a Petr Lustikovi.
Jan Jun

Skupina vznikla jedné únorové nedìle devadesátého sedmího roku, kdy tehdejí
folkrocker, flétnista, kytarista a zpìvák Martin míd, novì okouzlený klezmerem, hledal uplatnìní pro svùj
tvùrèí pøetlak a touhu hrát jako Klezmatics, které nebyla schopna pojmout jeho tehdejí skupina Lunovis. Ke
spolupráci pøibral svého bratra harmonikáøe Michala mída a spoluhráèe z Lunovisu basistu Filipa Guta. Novì
vzniklé trio s narychlo obmìnìným basistou (Filip nestíhal chodit na zkouky, pohotovì zaskoèil Ondøej Kudyd
Tichý) se poprvé objevilo 17.6. v klubu u Rafa na Hanspaulce. Na podzim 1997 zvuk kapely obohatila elektrická
kytara Antoníha Hlutíka a klarinet Martina Kopeckého (tito dva se pak støídali o basu po Kudydovi, který
mezitím Klec vzdal z èasových dùvodù). V roce následujícím do kapely pøibyl multiinstrumentalista Jakub
Schmid, chtìjící se v Kleci zdokonalit na trubku a obohacující folklórní melodie jazzovými názvuky. Roky 1998
a 1999 se pro Klec nesly v duchu postupného rozrùstání repertoáru, hraní na spoleèných akcích (za vechny
jmenujme nìkolik povedených akcí na praském Slamníku a u Rafa, spanilé výjezdy na Broumovsko a do
Litomìøic, pøedstavení v èáslavské synagoze, novìji spoleèné koncerty s balkánskou skupinou Ahmed má
hlad), pøípadnì samostatných vystoupení (nìkolik skoro-unplugged koncertù Nad Královskou oborou, kdy se
tam jetì dalo hrát, dvojí pøedstavení pro lounské evangelické farníky a nìkolik odpoledních hraní v jazz klubu
elezná). V polovinì roku 1999 se Klec také pøedstavila irí veøejnosti a to na festivalech Litomìøický koøen,
Øepice u Strakonic a Bohnice 99. Zaèátek magického roku 2000 byl pro skupinu krizový. Po bolestném
rozhodování ji opustil její spoluzakladatel a (jak se hned ukázalo i rytmický tahoun) Michal (naposledy si
regulárnì zahrál 8. ledna v elezné). irokou akustickou mezeru po harmonice sice zaplnila Martinova ()
panìlka a piáno, pro nìj se rozhodl Jakub, solidní a vdy spolehlivý Michalùv doprovod vak citelnì chybìl.
Na lepí èasy se zaèalo blýskat na jaøe s pøíchodem ex-zuby-nehtové bubenice Jany Modráèkové, který v
kapele zvýil laku instrumentálních výkonù a pøitvrdil její zvuk.
Léto 2000 bylo ve znamení zmìny u basy (hraní ve dvou kapelách je nad Martinovy
èasové monosti, a tak jej nahradil Jiøí Váòa) a zmìny zvuku od folkrockového k rockovému bez pøedpon. V
souèasné dobì (èerven 2001) se kapela pøipravuje na natáèení svého debutového alba. Kdo se vydá na
nìkterý koncert Klece, mùe se tìit na nìkolik nejznámìjích a vìtinu ménì známých klezmerových (ale i
romských a autorských) melodií, na nìkolik jidi a vìtinu èeských textù a na netradièní zvuk (napøíklad
dechovou sekci sloenou z trubky a flétny). Èeho se posluchaè nedoèká, to je ortodoxní folklórní aranmá,
vánosti spojené s interpretací kulturního dìdictví èi jasné odpovìdi na otázku, zda jsou nebo nejsou hudebníci
idy (pøípadnì idy).

Je to ryze amatérské sdruení divadelníkù, které vzniklo v minulém roce na
Malochýnì u Chotìboøe péèí a nadenectvím zejména Pavly a Petra Junových. Bez velkých ambicí hrají

Kontakt: Martin míd, Písecká 1, Praha 3, 130 00, tel. 0602/128963 02/71743696, e-mail: smidmart@braillnet.cz,
www: http://www.fly.to/klec

My
Jiøí Fier
Míra Èapek
Vladimír Kaplan
Jaroslav Elika
Viliam Bére

Dry

kytara, harmonika, zpìv
bicí
kytara, zpìv
bass
Hammond organ

Willow
Styl: rock

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. Loòský Jimramov byl poslední koncert v historické
podobì MDW, od záøí 2000 do února 2001 se mìnila sestava do souèasného stavu.
Kontakt: Mirka Koukolová, Dukelská 17, 270 01 Èeské Budìjovice, tel. 0602/839647, e-mail:mirkakoukol@seznam.cz,
www: http://www.nemcb.cz/mdw.html , Vladimír Kaplan, Ledenická 8, 370 06 È. Budìjovice, 0602/809512, 038/
7413744, e-mail: nektr@seznam.cz

sobota
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DIVADLO

Bilbovo
úèinkují
hudba

loutkové

divadlo
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Pepa
Diana Weinertová
Josef Sanitrák

Sanitrák

&

Gee

Band

Styl: nevím - jazz, latin, blues, folk, etnic  toto ve + nìco navíc.

zpìv, perkuse
kytara + kontrabas

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.

JIMRAMOV

2001

Kristýna enkyøíková piano, klávesy, zpìv
Pavel Rajmic
housle, mandolína
Jiøí Rohel
klarinet, flétny, perkuse
Vznik Cymbelínu v r. 1997 (pøedtím jako trio, bez houslisty, pod názvem Tom en &
Kristýna Rohelová), od té doby stejné sloení, v r. 1999 vydání 1. CD s názvem Cymbelín (vydavatelství Indies
Rec.), spoleèné vystupování (v poøadech ÈT nebo na koncertech) s Karlem Plíhalem nebo Zuzanou Lapèíkovou,
nyní se chystá vydání 2. CD s názvem Kolem osy. Dritelé Krteèka na festivalu Zahrada v roce 2000.
Kontakt: e-mail: tom_senk@hotmail.com, tel.: 05-42215366

Vladimír

Merta

Kontakt: Josef Sanitrák, Konviktská 15, Praha 1, 02-22220594, e-mail: sanitrak@kiss.cz

Joka

Kútný
Styl: folklór

Vyrùstal ve Velké nad Velièkou, která je centrem Horòácka, jednoho z posledních
regionù s nepøeruenou tradicí lidové kultury. Ji ve kolních letech hrál v dìtském folklórním souboru
Oreinka, pozdìji napø. s cimbálovou muzikou Petra Galeèky nebo s Lehory. V souèasné dobì patøí k
nejuznávanìjím kontráùm (houslista hrající protibìné melodie vùèi primáovi) na Horòácku, pùsobí v
Horòácké cimbálové muzice Martina Hrbáèe a pøíleitostnì i v mnoha jiných uskupeních.
Kontakt: Josef Kútný, Vracovská 359, 696 81 Bzenec, mobil: 0605-116817

Pro

babalu

Aye
Styl: loving you

Markéta Purlová
zpìv
Dagmar Danicek
pøíèná flétna
Jiøí Janïourek
klávesy
Jakub Bartolomìj Hlaváèek kytara, zpìv
Ivan Acher
klávesy, zpìv
Adam Krejèík
bicí

Vznik na zaèátku 90. let na sudetských lázeòských kolonádách, pozdìji hraní i na
akcích pøidruených. Zmìny stylu a obsazení èasté, ale cyklické.
Kontakt: Jakub Hlaváèek: 02/22519886, 07/24008286, www:http://lide.uhk.cz/home/pdf/student/psouhrj1/www/
pro_babalu_aye.htm

Ester
Alexandr Lesik Hajdovský
Kateøina Hajdovská-Tlustá

Styl: etnická hudba se zamìøením na idovské tradièní písnì
zpìv, kytara
zpìv, rytm. nástroje

Sourozenci  dvojèata. Vystupujeme spolu od 1. tøídy. 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. Název Ester je také názvem jedné z knih Bible. Ester obsahuje
tajemství, moudrost a pravdu. Kdo je proti idùm, ten se protiví samotnému Bohu. Nìkdy to vypadá, e
vyhrává ten, kdo osnuje proti druhému zlé plány. Koneèný výsledek je ale v rukou Boích. Zvrat k
dobrému mùe pøijít zcela neoèekávanì. O to vìtí bude potom nae radost. To Vám vzkazuje Ester.
Dohromady vydali ji 12 CD, idovské písnì vyly u vydavatelství Rosa (Thákurova 3, Praha 6) na CD a
MC Tobì, Jeruzaléme, álom, chaverim a Der Jiddische Samowar.
Kontakt: Dr. Kateøina Tlustá, Michnova 1626, 149 00 Praha 4, tel.: 02/24913792, 02/7917106, e-mail:
tlustymartin@volny.cz

Straidelný
Petr Bublák
Dan Kozel
bubeník

Elektrik

Band

Styl: jako takové písnièky bigbítovo-jazzového charakteru, øekl bych
kytara, zpìv
kontrabas (pøíp. baskytara)
v dobì uzávìrky 0. èísla jetì neznámý

Straidelný Elektrik Band vzniká prùbìnì asi 2 roky jako místo, ze kterého by
Bubák Bublák mohl do svìta hulákat to, co si sám vymyslel. Toho, co vymysleli jiní, hraje (pøíp. i zpívá)
dost v jiných kapelách, jako napø. Jakub Noha Band, Volný Styl, Sajkedelik raml Band aj. V
JakubNohaBandu se taky potkal s basistou Danem Kozlem a bubeníkem Vojtìchem Nohou, slovo dalo
slovo a následovalo nìkolik koncertù po praských klubech a hospodách. Posléze kapelu opustil Vojta
Noha, nebo jeho hra nepøíli odpovídala pánì Bublákovým pøedstavám. S.E.B. nato vystoupil nìkolikrát
jako duo, èím pùvodnì spíe rockové písnì pøirozenì nabyly jazzovìjího charakteru. V souèasné dobì
(èerven 2001) kapela hledá bubeníka, který by svým umem umocnil její pøevelice pøekrásnou, ehm,
hudbu a takté po celojarní døinì dokonèuje dvanáctipísòovou jako takovou desku.
Kontakt: Petr Bublák, K Chabrùm 7, Tøebonice, 155 00 Praha 5 tel. 02/6518036, 0737/834185

Cymbelín
Tomá enkyøík
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baskytara, kytara, zpìv

Styl: folk

styl: folk v nejirím slova smyslu
V mládí jsem se zabýval malíøskými a básnickými pokusy. Bìhem studia
architektury (èlen Studentského parlamentu v r.1968, diplom ÈVUT 1971) a bìhem pobytu ve
Francii jsem zaèal skládat vlastní písnì. Vydal jsem brzy první LP desku u francouzské spoleènosti
Vogue. Dalí publikaèní monosti byly silnì omezeny represivní politikou reimu. Na sklonku
osmdesátých let Panton vydal dvojdesku s ivým koncertem. S pøestávkami jsem vystupoval,
publikoval a pokouel se o vlastní filmaøské projekty. (Scénáø celoveèerního filmu Opera ve vinici,
FS Barrandov, reie J.Jire, reie poøadu Tak ti ï... vìnovanému památce J.Jeka a Semaforu v
Lucernì, Èas her, krajiny due, krajiny tìl, Sauení lásky v Ateliéru, reie T.Rózewièe - Kartotéka v
Ypsilonce). Èlen OSA, pracoval jsem dva a pùl roku jako èlen výboru - vedoucí analytické skupiny,
která sledovala metody rozkrádání na pùdì Svazu.
Zakládající èlen Evropského kulturního klubu, za který jsem se zúèastnil setkání
Sítí evropských kulturních sítí v Irsku v roce 1992. Psal jsem podnìty pro ministerstvo kultury, ÈT,
úvahy a reflexe pro LN, Reportéra, MF dnes, AD, Joná, sborník folkloristických studií Národopisné
aktuality, fotografoval a úèinkoval ve Stránici. Bìhem osmdesátých let jsem psal a reíroval animované
filmy. Od roku 1991 vydávám ve vlastním nakladatelství knihy a zvukové nosièe. Doprovázím soubor
Mipacha (dvì CD), Janu Lewitovou - (CD Sefardské inspirace), píu scénáøe a realizuji dokumentární
poøady, vìtinou s hudebním a humanistickým zamìøením (Divadlo svìta mezi ploty, Chci bejt èernej,
Tajná øeè tìla, Mipacha je rodina). Uvádìl jsem pøímé pøenosy z kavárny Paseka. Úèastním se
dobroèinných akcí a koncertù (nadace Tolerance, Pro Patria, Lapis et lucis, nadace Kaple Ctibora
Turby). Dìlám scénickou a filmovou hudbu, píu námìty animovaných filmù, zhudebòuji vere a
pokraèuji ve vlastní skladatelské, textaøské a koncertní èinnosti. (festivaly: American Folk Life,
Washington. Vancouver Folk Festival, Roskilde, Tokyo, Chelltenham). Kromì folkové a lidové hudby
se zajímám i o jejich pøesah do soudobých experimentálních ánrù (monoopera Ikariána, koncerty a
CD s Mariánem Vargou). Multietnickou kulturu a její otázky reflektuji formou rozhovorù a esejù.
(Spolupráce se slovenskými èasopisy Mosty, Sme). O problémy animace kultury, kterou ètvrtým rokem
pøednáím na UK - katedra kulturologie, se zajímám dlouhodobì, patøí do sféry mých profesionálních
i obecnì lidských zájmù. Se studenty se uèíme formulovat názory na úlohu kultury v moderní
spoleènosti, generujeme multikulturní projekty. Vedu studenty k vlastní úvaze a kladení fundovaných
otázek metodou individuálního pøístupu ke studentùm, s jakým jsem se setkal bìhem dvou krátkých
návtìv na amerických universitách. Mé pedagogické zkuenosti se opírají o vedení kurzù pro písnièkáøe,
diskuze a polemiky, které vedu prùbìnì po celou dobu svého pùsobení na scénì. Mohu nabídnout
pohled z druhé strany - tedy jak vidí potøebu animace kultury aktivní umìlec.
(pøevzato z WEBu)

Kontakt: Vladimír Merta - ARTeM, nakladatelství akustické hudby, U 5. baterie 5, 162 00 Praha 6, tel. 02-2431 3511,
02-2431 5411, Zastoupení: Vítek Janda, gentura Arta, Lublaòská 57, Praha 2, tel. 02-2251 1858, 0602-650 735, email: 2hp@arta.cz, www: http://music.taxoft.cz/v_merta/

Oboroh
Stanislav Klecandr
Vaek Klecandr
Roman Dostál
Vaek Zima
Radek Pokorný

kytara, zpìv
saxofon
klávesy, zpìv
bicí nástroje
baskytara

Styl: folk-rock

Do tøináctého roku existence vstoupil Oboroh ve znaènì pozmìnìné sestavì.
Basistu Frantika imeèka nahradil èlen Filharmonie HK Radek Mustang Pokorný a na postu bubeníka
nahradil Romana Dostála (který nyní obsluhuje klávesy a stále více zpívá) Václav Zima. Se skupinou v
posledních letech pravidelnì vystupuje staronový èlen Václav Klecandr. Oproti pøedchozím obdobím Oboroh
funguje jako ponìkud volnìjí sdruení hudebníkù, kadý z jeho èlenù má dalí hudební aktivity.
Kytarista a zpìvák Slávek Klecandr po vydání sólového alba Protìjí bøeh èasto
sám, Václav Klecandr pùsobí paralelnì v pìveckém sboru Chorus Coronae, Roman Dostál nedávno zaloil
skupinu Dancing Cloud v Rychnovì nad Knìnou, Václav Zima hraje pravidelnì s Wolk Choc Ice. Ono
volnìjí pojetí ovem neznamená, e by Oboroh pøestal pravidelnì zkouet a vedle prezentace starích
skladeb z pøedchozích 4 CD (èasto v nových aranmá) nenacvièoval nový repertoár. V novém balení se
Oboroh pøedstaví i letos v Jimarmovì.
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Lázaro
Gábina Krejèiøíková
Kytara
Vratislav Køivák
Petr ùrek
Lázaro Cruz

Cruz

&

Kájova

kapela
Styl: jazzrock a latin

flétna
Karel Ptáèek
baskytara
bicí nástroje
trubka

Tato kapela úèinkovala v øadì jazzových klubù a vystupovala na jazzových
festivalech v ÈR. Hraje jazzrock a latin.
Kontakt: L. Cruz, e-mail: cruz@volny.cz

Pùvodní

Jaromír Frantiek Fumas Palme
Petr Choma Brut Herych
Pavla Starorená-Krucká
Marcel Pindel
Slávek Forman

kytara, zpìv
baskytara
viola, zpìv
bicí
housle

Bure

Styl: psychedelic-punk-folk-rock

Pìvecký sbor Vocatus se schází v Proseèi na Vysoèinì, v souèasné dobì má osmnáct
èlenù. Sbor byl zaloen v r. 1995 Christianem Lorenzem z Kolína nad Rýnem, který v té dobì pùsobil v
Èeské republice. Nastudoval se souborem nìkolik drobnìjích barokních kantát.
Tomá Najbrt øídí sbor ji ètvrtým rokem. Pod jeho vedením sbor nastudoval celou
øadu drobnìjích i rozsáhlejích skladeb od renesanèních skladatelù a po souèasné autory.
Z rozsáhlejích skladeb sbor provedl napø. Stabat mater od A. Caldary, Magnificat
od D.Buxtehudeho, Missu criolu od A. Ramíréze, Velikonoèní kantátu od T. Najbrta. Se sborem pøíleitostnì
spolupracuje komorní smyècový orchestr, sloený pøevánì z posluchaèù pardubické konzervatoøe.
Vocatus vystupuje pøevánì v kostelích. Nahrávky byly poøízeny pøi koncertu v
Novém Mìstì na Moravì (bøezen 1998), v Brnì v Èerveném kostele (øíjen 1998), pøi festivalu J. S. Bach
- Nové Mìsto na Moravì 1. - 3. prosince 2000 (festival k 250. výroèí úmrtí J.S.Bacha).
Kontakt: Jan Jun, tel.:0454-321112, mobil: 0723-724694

To m á 

Filmy

Morgiana
Reie
Hrají

Juraj Herz
Iva Janurová
Josef Abrhám
Jiøí Kodet
Jiøí Lír
Josef Somr
Nina Divíková
Petr Èepek.

Bluesweiser
styl: blues

Bluesweiser hrá v súèastnosti dravé elektrické blues s funky, shuffle a boogie
prvkami. Repertoir je postavený na vlastných kompozíciách a taktie vlastných spracovaní prebratých
skladieb. Zhruba fifty-fifty. Bluesweiser poèas svojho trvania preiel viacerými tádiami od èisto
akustického (cca v r.1985) cez elektro-akustické (r.1989) a po dnené elektrické. Zakladate¾om bol
gitarista a spevák Ïuro Turtev a harmonikár Erich Bobo Procházka. Rôzne modifikácie preli prakticky
vetkými dostupnými bluesovými festivalmi od Bluesfestu v Litvinove (´86 a ´87) po Blues Alive umperk.
Dnená zostava pravidelne hráva v bratislavskom Aligátore (Bluesové tvrtky). Skupina si kladie za
dôraz muzikálnu hravos , invenènos a fun a trochu sa vyhýbajúc kopírovaním cover verzií známych
bluesových tandardov. Spev anglicky a slovensky. Ako spomína bluesový mamut a filozof pán Ján
Litecký-veda, U skupiny Bluesweiser vernej Herakleitovskému e ´ Ozajstné blues nezaspieva dvakrát
rovnako ´ vidno, e tu nejde o hranie kontánt preutých stovkami muzikantov, ale o tvorivý prístup k
tomu, èo tvorí základný nerv hudby XX. storoèia, k blues. Keep Bluesin´
Diskografia: Blues na Kominárskej (90, video), Bluesweiser (demo kazeta 96,
12.skladieb), Blues Slovakia ´97 (CD, 1.skladba), Slovenská Bluesová Spoloènos è.2 (CD 98), Live at
Livin´ Blues ´99 (CDemo), Blues Alive 99 umperk (CD)
Významnejie vystúpenia: Filmový dokument Blues na Kominárskej 90 NonStop
Blues ´86 a ´87, Litvínov Raèa blues ´85, ´87, ´88, Bratislava Blues Fest Moskva ´92, Moskva, Rusko
Blues Slovakia ´96,98 Trnava , SR Blues v Petralke ´97, SR (jam P.Lipa) Living Blues ´96 a ´99,
Bratislava Jazz Fest ´98 (jam A.eban)  Poprad Hudobný festival Leto ´98, Slavonice ÈR (Silvia Josifoská
& Bluesweiser) Bluesfest ´98, Praha-ikov , ÈR Blues Alive ´99, umperk, ÈR (+ S. Josifoska) D-Jazz
Fest ´99, Demandice, SR Golém BluesFest 2000, Zlín, ÈR Komoèa, Intern.music.fest 2000, SR
Kontakt: Ïuro Turtev, Súmraèná 17, 82102 Bratislava, Slovakia tel. domov: 00421-7-43426480, práca: 00421-7037963106 e-mail: Juraj.Turtev@intl.pcgb.com

nedìle
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Vocatus
Sbor - 1. soprán
2. soprán
alt
tenor
bas
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Najbrt

Styl: folk a folklor, hist. nástroje
Tomá Najbrt - zpívá a hraje na dudy, loutny, kytary, citery, ninìru atd. Od
pùvodního hraní na loutnu sólovì a v souborech zamìøených na historickou hudbu jsem se zaèal postupnì
víc zajímat o písnì ze starých zpìvníkù a lidových sbírek a hledat netradièní (nebo naopak opravdu
tradièní ?) zpùsob doprovodu. Rád vystupuji i jako poulièní umìlec nebo na jarmarcích, hradech, ale i v
kostele.

Kontakt: J. F. Palme, Tusarova 53, Praha 7 tel.: 80 75 21, e-mail: fumas@nm.cz, www: http://bures.znet.cz/

spev, gitara, ansámblista
gitara
sax
basgitara
bicie

2001

Kontakt: Tomá Najbrt Kroftova 11, 150 00 Praha 5 tel. 02/57317867, 0608/543132 e-mail: tomas.najbrt@razdva.cz,
(osobní kontakt upøednostòuji)

Vznik prý v roce 1984 (ale dal bych krkavce za to, e jsem jejich jméno vidìl
nasprejované na kavárnì Slávia u o nìjaký ten rok døíve). Po èetných zmìnách v obsazení a hudebním
experimentování se usadili v praském klubovém a hospodském podvìdomí (profilek viz Rock & Pop 5/
94). Hojní úèastníci Jimramovù a Daòkovic. Dema - rocková opera Husí krev (pol. 80 - let), Live
(89), Too Young To kozí dech, Too Old To Fly (92), CD u Indies Ples tapírù / Drobné radosti psychedelické
kachny (96), Ghost do domu (98), Sen noci Indiánské (01).

Ïuro Turtev
Ivan Tomoviè
Pavel Doky Doleal
Juraj Gregorík
tefan Bugala

JIMRAMOV

Styl: tzv. váná hudba
Jana Cejpová, Vìra Junová, Olga Kaparová, Jana Rauchfussová
Dana Dìdièová, Dagmar Nekvindová, Helena Plecháèková, Jitka Schmidtová
Olga Dvoøáková, Rut Junová, Rut Kuèerová, Jitka Neumannová
Jan Jun, Pavel Kuøe, Miloslav Lapáèek
Petr Jun, Miroslav Kadeøávek, Jan Plecháèek

(1972)

Morgiana; Èeská republika 1972, 100 min

Romantický film o
velké lásce a nenávisti natoèil reisér Juraj
Herz v roce 1972, rok po mimoøádnì
úspìném snímku Petrolejové lampy. Jako
pøedloha mu poslouila novela Jessie a
Morgiana ruského spisovatele Alexandra
Grina, mistra romanticko-exotických pøíbìhù
obdaøených fantazií, napìtím i poezií.
Grinovu novelu zachoval Juraj Herz v
podstatì celou v pùvodní podobì, jen název
Morgiana u nìj není jménem jedné ze
znesváøených sester, které zde pøekøtili na
Kláru a Viktorii, ale jménem koèky, jediného
ivého tvora, kterého má zlá Viki Trenganová
ráda. Velmi obtínou dvojroli sester obsadil
reisér výteènou Ivou Janurovou. V dalích
uvidíte Josefa Abrháma, Petra Èepka, Ninu Divíkovou, Josefa Somra a Jiøího Kodeta.

(èerpáno z

www.kinofil.cz)

Holubice

(1960)

Lyrická filmová báseò
FSB 1959 - 1960 / 76 min.
Námìt
Otakar Kirchner
Scénáø
Frantiek Vláèil
Reie
Frantiek Vláèil
Kamera
Jan Èuøík
Hudba
Zdenìk Lika
Hrají
Kateøina Irmanová (Susanne), Karel Smyczek (Michal),
Gustav Püttjer (Kohoutí staøík), Václav Irmanov (malíø Martin)
Frantiek Kovaøík
Odkudsi z Belgie, z úboèí vysoké haldy, vypoutìjí stovky potovních holubù...Jednu
bílou holubièku marnì vyhlíí její majitelka, plavovlasé dìvèátko Zuzanka, mezi moøskými vlnami a
píseènými dunami....
Holubice byla zanesena bouøí do vzdáleného stovìatého mìsta, do Prahy. Usedla
unavená ve výtahové achtì moderního èináku. A tam ji postøelil z okna vzduchovkou Michal, chlapec
upoutaný po nervovém oku na pojízdnou idli, chlapec krutý, protoe sám trpí...
(Ne, nemohu na tomto místì dopodrobna vykládat obsah Holubice, lyrické filmové
básnì, kterou podle námìtu Otakara Kirchnera natoèil Frantiek Vláèil a za kterou dostal s kameraman
Janem Èuøíkem letoní medaili benátského bienále.
Ve svìtì u bylo natoèeno tolik filmové lyriky, která si samoúèelnì vystaèila s
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formálnì krásnými a pøekvapivými zábìry, u nich by pokus o jakékoliv vystieni obsahu a mylenky
slovem beznadìjnì ztroskotal, e bych rád vyprávìl o tom, jak se Michal zmìnil, kdy mu malíø z
podstøeního ateliéru pøinesl postøelenou holubici. Jak úsilí o její záchranu uzdravilo i jeho poranìnou
dui a ochrnuté nohy. Jak pøekonal i záchvat sobectví a vrací holubici vzdálenému neznámému dìvèátku.
Jak holubice naposledy zakrouí v ohnisku kamery nad støechami Prahy, starobylými chrámy i televizními
anténami, zatímco Michal sbíhá se schodù na høitì mezi znovunalezené kamarády. Vyprávìl bych o
tom, jak podobný niterný zápas temných a svìtlých sil probíhá i na nìmeckém ostrùvku v moøi, jak se
promìòuje zlomyslný výrostek Ulli, který si nejdøíve tropí aky ze Zuzanèiny bolesti.... Vyprávìl bych
to, abych zdùraznil humanistickou mylenkovou obsanost Vláèilova filmu. A i kdy bych samozøejmì
nedokázal opsat to, co umí tak úèinnì vyøknout jen promylený a komponovaný zábìr, detail, montá,
ten sdìlný a ryzí Vláèilùv jazyk, sama monost reprodukovat ideové jádro slovem je svìdectví, jak
podstatnì se lií od lyrizování formalisticky samoúèelného.
Jestlie toti nìkteøí západní recenzenti po uvedení v Benátkách hledali v Holubici
povrchnì pøedevím obdobu k formálnímu avantgardismu (a u za to chválili èi povaovali to za
pøekonané) a nepochopili novost Vláèilovi filmové poémy v jednotì jejího obsahu a formy, najdou se
asi i u nás diváci, jim je dobøe podtrhnout její obsah a mylenku, aby se podobnì neupjali jen na její
nezvyklou filmovou øeè.
Frantiek Vláèil se tu jetì výraznìji a na nároènìjím námìtu projevuje jako
umìlec experimentátor v pravém slova smyslu: ne jako hraèkáø a mistr trikù, ale hledaè neotøelého
básnivého výrazu pro neotøelé obsahy. Jeho dominující výtvarné nadání, které si tak rozumí se skvìlým
kameramanem Èuøíkem, ale i jeho smysl pro prostorový i èasový rytmus, pro zvuk (výbornì vyuitá
hudba Zdeòka Liky) i pochopení pro herce, k nim tentokrát vedle èeských dìtí a V. Irmanova (soused
výtvarník) patøí i postavy z NDR, kde se natáèely pøímoøské scény - to ve smìøuje k vyjádøení vítìzství
dobra nad zlem, laskavostí nad utrpením a krutostí, k vítìzství lidské drunosti a dorozumìní a tím k
svìe novému vyslovení tak drahé nám mylenky na mír.
Nejpùsobivìjí je Vláèil tam, kde zcela prostì, arci s velkou kulturou øeèi filmového
obrazu a zvuku vypráví dìj, sdìluje pocit... a tøeba v zábìru starých rybáøù, èekajících nehnutì na své
holubice, a v dynamické jízdì dípem pøes mìlké písèiny i v mnoha scénách praských. Oemetnìjí je
pro nìho jazyk symbolù. Nìkdy jsou silné a pøirozené - jako kdy se èerný kocour Satan uu vrhá na
bílou holubièku. Nìkdy vak pùsobí trochu strojenì - zvlátì tam, kde nejsou vzaty pøímo z reality,
kde symbolický význam je svìøen rekvizitì. Jako v sekvenci, v ní mylenka Michal pøekonáním
sobectví nalezl svou lidskou tváø je doslova vyjádøena tím, e chlapcùv pøítel výtvarník nejprve
odøízne a pak znovu pøidìlá oblièej Michalovu sochaøskému portrétu. Tohle druhotné vyjádøení, které
jako kadá druhotná inspirace umìní umìním vdycky oslabuje ivotnost, pøispívá i k urèitému chladu,
který podtrhuje i pøíli jednostrannì výtvarná záliba v strohých liniích nepravdìpodobného sochaøova
ateliéru, není-li vyváena pohledem na
lidskou tváø, na lidské hrdiny. Zdá se mi, e
i v samém konci by ívá citlivá tváø
chlapcova lépe harmonovala s lidským
obsahem filmu ne její podoba z hlíny.
Upozoròuji na to,
abych ukázal, e Vláèilùv talent naráí
pøirozenì i na své problémy. Patøí k nim v
Holubici tøeba i netitulkované cizojazyèné
pasáe : není doøeen vztah mezi jejich
významem pro vytvoøení atmosféry a
významem vìcnì sdìlovacím. Abychom
vak s tímto nadaným - a co je neménì
dùleité - pro své umìní obìtavì a horoucnì
zaujatým básníkem filmového plátna mohli
v podrobnostech tøeba polemizovat, musíme
vidìt to hlavní: Holubice je pozoruhodné
dílo, proto tak plné poezie, protoe je také
plné humanistické mylenky. Dílo
neobyèejnì potøebné, má-li se i nae
kinematografie, podobnì jako toho dosáhla
literatura, rozvinout bohatstvím ánrù a
rozmanitých tvùrèích osobností.
Frantiek Vrba, Literární noviny, 1960, è. 46)

O Vláèilovi více: http://vlacilova.stranka.cz/hlavni.htm

Kouø
Námìt a scénáø
Reie
Kamera
Hudba
Støih
Hrají

(1990)

Satira, Èeskoslovensko 1990, 89 min.

Lumír Tuèek a Tomá Vorel
Tomá Vorel
Martin Duba
Milan Vích, texty písní Lumír Tuèek
Jiøí Broek
Jan Slovák, Lucie Zedníèková, Jaroslav Duek, imon Caban, David Vávra,
Tomá Hanák a dalí

Muzikál totalitního vìku je podtitul snímku Kouø, ve kterém vycházel Tomá
Vorel ze svého druhého povìstného kolního filmu Ing. (1985), jen zde vak doznal mnoha zmìn.
Zùstala vlastnì jen osa pøíbìhu: mladý inenýr pøichází na své první pùsobitì se zámìrem pracovat, co
se vak v bizarních pomìrech éry posledních let totalitní køeèe ukáe být okujícím výstøelkem. Mirek
svým neobvykle normálním postojem uvede do chodu bìh místních dìjin a tak spoleèenské zlo
(zosobnìné nekompetentními éfy) je aktuálnì svreno spravedlivì rozhoøèeným, probuzeným davem
a jsou nastoleny nové poøádky, které vak v mnohém zaèínají pøipomínat poøádky staré, obrácené
naruby.
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Na scénáøi spolupracoval s Tomáem Vorlem vedoucí jednoho z divadel praské pìtky, Lumír Tuèek z
recitaèní skupiny Vpøed. Snímek má poetiku typickou pro zmínìné spoleèenství: prolínání váného s
neváným, ironie s obdivem, reality s bizarností, skuteènosti s absurditou.
Tomá Vorel:

Se narodil 2.6.1957
v Praze. Studoval na stavební fakultì ÈVUT.
V roce 1987 absolvovalreii na FAMU.
Úspìné byly u jeho amatérské a kolní
filmy. Spolupracoval s divadlem Sklep
(Chemikál, Besídka, Muzikál), RS Vpøed (A
bude hodný) a Mimózou (Kotování,
Podívejte, jak se kroutí). Je reisérem
nìkolika videoklipù, v televizi spolupracuje
na hudebním týdeníku edesátka
Filmy (amatérské):
1979-Zákon samurajù, Rychlé ípy 1980Kapárek 1981-To mùj Láïa, (kolní): 1983Ze ivota popelnic 1984-Chci Tì mít 1985Dáreèek, Ing. 1986-Chemikál, (televizní):
1993-osm experimentálních chvilek
úpoezie s veri mladých èeských básníkù
Smìlé vere
1994-dokument o divadelní akci na
praském Støeleckém ostrovì v létì 1993
Divadelní ostrov, (celoveèerní): 1988Praská pìtka 1990-Kouø 1996-Kamenný
most.
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instrumentalisty
2 denní intenzivní výuka:

Technika hry
Interpretace
Improvizace
Doprovod
Harmonie / Aranování
Sluchová cvièení

Vyuèuje Bobby Houda - absolvent Berklee College of Music Boston, USA
Tento hudebník zaèal veøejnì vystupovat na pøelomu 70. let a v té dobì patøil k
nejosobitìjím rhythm & bluesovým zpìvákùm v Èeskoslovensku. V roce 1975 vak byla slibná umìlecká
dráha této osobnosti ukonèena proslulým rekvalifikaèním procesem. A tak radìji, ne pøizpùsobit svùj
styl politickým realitám doby, Bobby se rozhodl odejít do zahranièí. Jeho první zastavení zaèalo v
Beneluxu, kde se seznámil s legendárním americkým zpìvákem Arthurem Conley a stal se jeho soulovým
pokrevním bratrem. Po roèním pùsobení v doprovodné kapele této R& B hvìzdy se Bobby rozhodl odejít
do USA a tak pøímo u zdroje naèerpat potøebné zkuenosti. Bìhem svého pobytu ve Spojených státech
vystudoval na známé Berklee College Of Music a toto vzdìlání mu umonilo získat potøebný nadhled nad
hudbou, kterou zaèal tvoøit.
Vzhledem k tomu, e svá americká léta také obohatil zkuenostmi na pódiích
universitních klubù, dnes mùe nabídnout velice osobitou muziku ztvárnìnou profesionální dokonalostí.
Písnì, které Bobby Houda píe a zpívá, vyjadøují to, èím se souèasná americká populární hudba vyznaèuje
- velký kotel naplnìný vehochutí hudebních stylù s jedním spoleèným jmenovatelem a tím je osobitý
a hluboce procítìný pøednes interpreta. Pøièteme-li k tomu tvrdé ivotní poznatky vìèného tuláka,
výsledkem by mìl být neobvyklý hudební záitek. Bobby Houda a jeho symbióza slovanské melodiky s
americkým bluesovým cítìním vytváøí nový progresivní styl blues/rockové hudby. V souèasnosti je Bobby
aktivní nejen na naí klubové a festivalové scénì, ale i v zahranièí - NSR, Rakousko, Holandsko. Po jeho
boku se objevují hudební osobnosti jako Vladimír Guma Kulhánek, Jiøí Kysela a Lubo Andrt.
1. blok semináøe
2. blok semináøe

v pátek 24. srpna od 15 -17:30 hod
v sobotu 25. srpna od 10 - 12:30 hod

Je nutno pøivést si vlastní kytaru. Úèastnický poplatek: 100,- Kè, dritelé permanentní vstupenky mají vstup zdarma.
Pøihláky, podrobnosti ádejte na: 0776-063220, e-mail: t.jun@wo.cz

Výtvarná

dílna

pod vedením Alice Salamonové
21. - 24.8. v Jimramovì, zahájení - sraz úèastníkù v úterý 21.8. v 18.00 hod.
dalí prùbìh dílny
výtvarné techniky:
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st, èt 9.30 - 11.30 a 13.00 - 16.00, pá 9.30 - 11.30
sypaná batika
vosková batika
svazovací batika
malování textilní barvou na textilie
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kaírování karnevalových masek
odlévání oblièejù a malování temperovými barvami
zdobení tmavých trièek savem
se dá obatikovat

co si s sebou pøivézt: stará trièka - bílá, béová, tmavá, stará prostìradla ... ve co

Kontakt na místì: 0604 692 203 - Alice Salamonová. Dílna bude probíhat v místní sokolovnì, kde je také mono
pøespat ve vlastním spacáku. Stravování v místních restauracích + monost vaøení si vlastních jídel. Úèastnický
poplatek: 400,- Kè (zahrnuje permanentku na festival) Pøihláky zájemcù + dalí informace: 0616 650 256 - Tomá
Blaek, 0616 617 190 - Kateøina Ondrová

Irský

stan

Historie se opakuje. Jako kdybychom tìch starostí s organizováním Otevøena
nemìli dost, i letos jsme se rozhodli pro dalí novinku - Irský stan. Kdy jsem se z plakátù dozvìdìla, e
otevøení Irského stanu je souèástí pøedem publikovaného programu, vlnobití v mých ponokách
pøedznamenávalo uragán v mé hlavì. Co teï? Která zemì je nejvhodnìjím místem pro azyl? Natìstí
støípek po støípku pøispìli svojí pomocí dalí spøíznìnci tohoto nápadu a zbývá jen málo k pohledu do
zrcadla, které odhalí výsledky naeho snaení.
A coe to ten Irský stan je. Rozhodnì ne dalí obèerstvení. Kdyby nám lo jenom
o rozíøení dosavadní nabídky pitiva a kuøiva, jsou jednoduí zpùsoby, jak to provést. Taky se nedá øíct,
e kdy do Irského stanu zavítáte, zaijete pravou irskou hospodu. Co tedy od Irského stanu oèekáváme
my poøadatelé? Mìl by to být azyl pro ty, kteøí potøebují zpomalit a nabrat dech na dalí program,
pøíjemné prostøedí pro ty, kteøí chtìjí v klidu posedìt a poklábosit, nabídka pro ty, kteøí zatouí po
luxusnìjím prostøedí pro vychutnávání popíjeného moku. A e k irskému pivu a whisky patøí i irská
a skotská muzika snad nemusíme ani dodávat.

JIMRAMOV

2001

svou civilní image, ponìvad tady se to smí a dá. Moná vám udìlá dobøe, kdy si uvìdomíte, e nejste
a takovej prevít, ponìvad jste se s kýmsi rozdìlili o posledního jointa. Moná se tu z vás stane o petku
lepí èlovìk, kdy vám ubude potøeby a chuti vyjebávat obèas s lidmi a být vdy mazanì za vodou.
Moná uiteènì prozøete, kdy vám tady dojde, e se v ivotì èasto zbyteènì dobýváte do otevøených
dveøí a e vlastnì staèí jen brát jinak za kliku. Anebo tu moná dojdete osvícení, e lepí i zdravìjí, ne
vechny ty redbuly, matonky a bifidusy, je staré dobré èeské pívo (ale tady si ho radìji kupte).
A ije Otevøeno Jimramov 2001! Na zdraví (tìlesné i duevní)!
.....plop!!! Ááááááááá.....
Srdeènì vá Míla Lapáèek

Kam

letos

pùjde

výtìek?

Jimramovský festival je jako kadý rok benefièní a tento rok jsme se rozhodli
opìt vìnovat výtìek Komunitnímu centru Krok. Proè? Protoe jsme hluboce pøesvìdèeni o
smysluplnosti tohoto projektu, protoe víme, za jakých podmínek a s jakým nasazením vznikal, víme, co
se ji podaøilo. Rozhodli jsme se - pro vai lepí informovanost - otisknout pomìrnì obírný text o
èinnosti tohoto zaøízení. A tak si vy sami mùete udìlat obrázek o tomto zaøízení, na jeho èinnost i vy
pøispíváte.

komunitní

centrum

Krok

Kateøina Ondrová

Sta,

za

ní

moná

budu

sat

Otevøeno - hlásívají velmi rùzní lidé v docela odliných situacích. Posuïte sami.
Otevøeno - hlásí neurochirurg nad trepanovanou lebkou. Pod jeho klidnými
prsty se krèí edá kùra mozková a jetì kdesi hloubìji nádor, tumor, bulka, na kterou u si brousí zuby
laserový paprsek, skalpel nebo odsávaèka.
Otevøeno - hlásí (patrnì eptem a jen pro sebe, ale o to s vìtím uspokojením)
kasaø nad dobytou wertheimkou, která po celonoèním zápasu nakonec podlehla jeho vzruenému naléhání
a on vnikl do jejího lùna, aby se nìnì zmocnil tajemství (nebo prachù - podle toho, kde neboka kasa
stála - jestli v prosperující fabrice nebo na ústøedí tajné sluby).
Otevøeno - hlásí nemohoucí stará dáma, hlasem plným únavy, ale i nadìje,
kdy kdosi zaklepal na dveøe jejího bytu, plného zaloutlých fotografií, pachu moèi, muích mumií a
krabièek s léky. Po dvou týdnech samoty a zapomnìní za ní kdosi pøichází. Moná je to zlodìj, chtivý
domnìlých perkù, moná sociální pracovnice, aby ji koneènì zlomila do domova dùchodcù, moná
nìkdo z pohøební sluby, která si dozrávající klientku dobøe hlídá, aby ji nevyfoukla pøed nosem
konkurence. Tyto by dál nezvala. Ovem... co kdyby to po letech byl syn nebo dcera, nìkdo blízký...
Otevøeno - jásá vyhládlý bezdomovec nad zdárnì dobytou plechovkou s
vepøovým ve vlastní ávì, kterou se mu podaøilo lohnout v suprmárketu. pinavými prsty chronického
sbìraèe nedopalkù svírá ozubatìlé víèko konzervy a labunicky je noøí do narùovìlé hmoty. Kdy dojí,
utøe si do novin zamatìné ruce a bradu a vyrazí odhodlaným krokem zpìt do suprmárketu. To chce
nìèím zapít. Rozhodnì jo. Jedna dvanáctka z Litovle to vyøeí. De se na vìc.
Otevøeno - øíhá do kamery zubící se politik a ermuje nùkami, jimi právì
pøestøihl zlatolesklou stuhu symbolicky zpøístupòující nový úsek dálnice. Hlavnì být pøirozený, zábavný,
lidový - pøipomíná si v duchu pouèky svých imagemakerù - to mají volièi rádi a v televizi to dobøe
vypadá! Procento preferencí k procentu, ot ve zprávách k otu, diskrétní pøíspìvek od investora do
stranické pokladny k pøíspìvku - a pøítí volby jsou nae - moje...
Otevøeno v- hlásí kdesi v Èeènì nebo v Abcházii chraplavým barytonem statná
prodavaèka v umolousané, kdysi bílé zástìøe a galoích. Fronta mlèky a odevzdanì èekajících enských,
v zapraných atech a átcích uvázaných na babku, se nepatrnì zachvìje. První na øadì, co vstávají jetì
za tmy, vejde do krámu, aby smìnila lístky za tìch pár vìcí, co tam jetì mají, a za chleba, který dnes
zase po týdnu pøivezli. Dej tøi bochníky, mám pìt dìtí - pøemlouvá prodavaèku. Ale ta je neoblomná:
Pøídìl jsou dva! Nedostalo by se na ostatní! Nu, davaj, talóny pakaí...
Otevøeno - s úlevou na vernisái hlásí kurátor výstavy, po létech, kdy objel
pùlky svìta, aby z galerií a soukromých sbírek shromaïoval obrazy známého a vzácného autora. Teï
jetì pod rùznými pseudonymy napsat na výstavu pochvalné recenze a znalce dret od obrazù dále nemusí nikdo vìdìt, e polovina dìl jsou kopie. To ví jen diskrétní pojiovna, díky èemu kolekci
posichrovala a za tøetinu ceny. Jó, umìní chce svý. V týhle brani musí èlovìk umìt chodit...
Otevøeno - cedí v akèním filmu mezi zuby neohroený svalovec, kdy právì
elezným svým ramenem vyboural dvéøe, aby z hoøící bytu zachránil nebohé robì. Bravo, Arnolde, ale
sjedem si to jetì jednou - hlásí od kamery reisér. Prùvan pootevøel dveøe døív, neli jsi je stihl vyrazit,
asi by to ve filmu bylo vidìt a nedávalo by to smysl. Zavolejte technika, a s tím nìco udìlá, jinak má
padáka. Damned!
Otevøeno - jásá v odlehlém koutì seøaïovacího nádraí piják nad naèatou lahví
piva. Korunkový uzávìr zle vzdoroval; otvírák nikde, ani ádný vhodný nástroj; a ízeò tak pøíerná!
Leda pouít vlastní zuby. Vidìl borce, co to umí. To zvládne taky. Sevøel zátku èelistí a páèil, co mohl.
Tak u, kurva, povol...! ...... plop!!! Ááááááááá...
Otevøeno - hlásají plakáty zvoucí do Jimramova. A vy jste pozváni pøijali.
Nebudete litovat. Moná vás tu uzdraví (muzika, pohoda, príma lidi). Moná tu odhalíte (tøeba o sobì)
tajemství, které vám dosud unikalo. Moná nìkoho potìíte, tím, e se tu s ním dáte do øeèi. Moná si
dáte do nosu a svùj teøich napìchujete lahodnou krmí. Moná si kvalitnì vorazíte, kdy tady odhodíte

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 61 000 obyvatel, jedná se o relativnì mladí vìkovou strukturu s výraznou pøevahou vìkové
kategorie 10 - 19 letých a 40 - 44 letých (tzn. jejich rodièù).
Obsah a cíle projektu

Toto nízkoprahové zaøízení nabízí psychosociální pomoc ohroeným dìtem, mladistvým a
jejich rodinám ve ètyøech základních formách:
 nízkoprahové kluby pro ohroenou èi neorganizovanou mláde regionu, jako alternativní
nabídka trávení volného èasu, její aktivizace a korekce utváøení ivotního zpùsobu,
 ulièní práci v rizikových lokalitách a s neorganizovanými skupinami dìtí a mládee,
 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,
 sociálnì pedagogické poradenství a probaèní resocializaèní programy.
Problematika jednotlivých èástí projektu

klub Krok (Rakovského ulice)
Klub vznikl roku 1995. Volnoèasovou èinnost prunì pøizpùsobuje poptávce návtìvníkù
(tématická povídání, fotodílna, hudební zkuebna, výtvarná dílna, koncerty, sportovní turnaje, filmový klub atd.).
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, St, Pá od 15.00 do 21.00.
DOMOVSKÁ SKUPINA
Domovská skupina je pevnou souèástí aktivit v klubu. Její náplní jsou pøedevím strukturované
programy, interakèní hry a povídání o aktuálních tématech v ivotì èlenù skupiny. Skupina se schází pravidelnì
kadé úterý od 16,00 do 18,00 hod. Skupina je otevøená pro vechny návtìvníky klubu, kteøí mají zájem a jsou
ochotni dodrovat pravidla skupiny.
Fotodílna
Stejnì jako domovská skupina je i fotodílna nabídkou v rámci klubu. Návtìvníci klubu, kteøí
mají zájem o fotografickou tvorbu, mají k dispozici fotokomoru. Dále si mohou pravidelnì 1x týdnì, pod vedením,
vyzkouet rozlièné postupy fotografické tvorby.
Zkuebna
Zkuebna je prostor, ve kterém mohou zaèínající hudební skupiny pravidelnì zkouet své
umìní. V souèasné dobì je zkuebna plnì vytíena a schází se zde 7 kapel. Kapely se podílejí na provozu zkuebny.
Výjezdy
Výjezdy navazují na programu klubu. Bìhem kolního roku se poøádají víkendové akce 1x
za mìsíc, v prùbìhu prázdnin jsou zpravidla týdenní. Jezdíme na horské chalupy, na vodu, na kola, dìláme horské
pøechody atd. Tyto akce jsou urèeny návtìvníkùm klubu, kteøí mají zájem strávit nìjaký èas mimo sídlitì.
PROBAÈNÍ RESOCIALIZAÈNÍ PROGRAM
Obsahem resocializaèního programu je ambulantní skupina pro mladistvé prvotrestané
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. Tato skupinová setkání jsou doplnìna víkendovým a týdenním výjezdovým programem
a individuální prací s klientem. Pøi práci se skupinou jsou aplikovány prvky skupinové terapie, socializaènì výchovné
práce a zátìové pedagogiky.
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Byt pruné sociální intervence
Byt pruné sociální intervence a pomoci pøedstavuje kombinovanou a krátkodobou pomoc
enám, matkám s dìtmi a mladistvým, které se ocitly v obtíné ivotní situaci spojené se ztrátou èi selháním bezpeèného
ivotního prostoru, domova nebo bytu, a na øeení této situace nestaèí samy. Byt je urèen pøedevím klientkám z Prahy
12 a 4, ale v pøípadì nouze a na ádost sociálních pracovníkù obvodních úøadù mohou být ubytovány i klientky z jiných
obvodù Prahy.
Základem je poskytnutí azylové formy umístìní v bytì 3+1 v bìné bytové zástavbì. Nejde
vak primárnì o azylové ubytování, snaíme se spíe o vytvoøení prostoru a tím i èasu na øeení osobní situace s
vyuitím veho, co nae zaøízení mùe poskytnout.
Vedle instrumentální pomoci jsou naim klientkám poskytovány tyto sluby:
 sociální pomoc, intervence pøi øeení základních sociálních problémù jako je zamìstnání èi bydlení,
 poradenství zamìøené na zvládnutí obtíné ivotní situace a na rozíøení sociálních dovedností,
 doprovodná èinnost v úøedních záleitostech atd.
Cílem je zaèlenìní klientek do bìného ivota, uèinit je kompetentnìjími v øeení svých problémù, a to jak
po stránce instrumentální, tak po stránce psychické odolnosti. To je vìtinou provázeno restrukturalizací dosavadních
vztahù, posílením sebedùvìry a pøijetím situace s tvorbou nových ivotních perspektiv. Doba pobytu se pohybuje v
rozmezí jednoho mìsíce a pùl roku. Úhrada za dobu pobytu èiní pro dospìlou osobu 70 Kè, pro dítì 30 Kè na den.
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

(streetwork)
Terénní sociální práce je forma kontaktní práce, která je pomìrnì mladá - v naí zemi se
vyskytuje v praktické podobì od roku 1994, pøedstavy a koncepce se objevovaly ji na poèátku devadesátých let.
Tato práce spoèívá v docházení terénního sociálního pracovníka do pøirozených míst setkávání
mladých lidí v lokalitì. Pracovník tedy pøichází za lidmi do jejich prostoru. Streetworker se pokouí s lidmi kontaktovat,
popø. navázat vztah. Cílem práce je sdílení kadodennosti a budování pocitu vzájemné dùvìry. Terénní sociální pracovník
by mìl být prùvodcem mladého èlovìka v jeho obtíných ivotních situacích, mìl by minimalizovat rizikové chování
jedince. Souèástí práce je i motivování k tvoøivosti a aktivitì, hledání a poznání vlastní hodnoty. KC Krok provozuje
streetwork od èervence 1995.
Klub Gará
Z pøímé práce na ulici se skupinkami mladých lidí v roce 1997 vzeel klub Gará v Zátiské
ulici. Jedná se o klub s mikro U-rampou, nealkoholickým barem a kontaktní místností. Na vzniku Garáe se spolupodíleli
kromì samotného Kroku i modøantí skejáci v èele s Petrem Sakaøem.
Gará je jedno ze dvou zázemí terénního sociálního pracovníka. Je to otevøený prostor pro
irokou návtìvnickou skupinu, která je ochotna respektovat jeho základní pravidla.
Návtìvníky Garáe tvoøí pøevánì mladí z blízkého okolí, kteøí jsou schopni spoleènì sdílet
prostor bez ohledu na svoje názorové vyhranìní. Cílem Garáe je kontaktování, spolubytí, poradenství v obtíích, popø.
doprovázení èlovìka na úøady a jiné instituce. Nabídka volnoèasových aktivit slouí jako prostøedek k výe zmiòovaným
cílùm.
V souèasnosti je Gará od dubna do záøí 2001 z personálních dùvodù uzavøena. Na podzim
bude její èinnost opìt obnovena.
Bouda
Bouda je malá maringotka, která slouí jako zázemí pro druhého terénního sociálního
pracovníka a kontaktní místo. Po dobu provozování terénní práce v KC Krok byla postupnì umístìna na rùzných
místech Modøan. Od kvìtna roku 2001 ji mùete navtívit na parkoviti u Sofijského námìstí.
Bouda je otevøena kadou støedu od 15.00 do 20.00 hod.
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tøí Tomáù - Lavického, Juna a Blaka. Ústøedním bodem jejich spolupráce byl z poèátku Jimramovský
festival. Postupnì se pøidávaly dalí kulturní akce a dalí spolupracovníci. Dosud jsme se nedopracovali k
vlastním prostorám (ale co není, mùe být!), proto si pøi poøádání jednotlivých akcí tyto prostory
pronajímáme, jak v Novém Mìstì na Moravì, tak v okolí. V jednom období jsme mìli ambice i na poli
sociálním (péèe o problémovou mláde), tyto aktivity pozdìji ustoupily do pozadí.
Souèasnost
V souèasné dobì má Klub Sluníèko Unijazz 18 øádných èlenù, kteøí se aktivnì
podílejí na pøípravì irokého spektra akcí (viz. nae èinnost). Svoji práci se snaíme co nejvíce
profesionalizovat, ale charakter naí èinnosti a obor ve kterém pùsobíme nám zatím neumoòuje mít
zamìstnance. Vichni èlenové a dalí spøíznìní lidé v klubu pracují bez nároku na honoráø. V poslední
dobì hodnì stavíme na spolupráci s ostatními organizacemi pùsobícími v naem okolí.
Nae èinnost
Nevytváøíme uzavøenou skupinu s úzkým pohledem na svìt, ale snaíme se oslovit
iroké spektrum lidí. Bìhem roku tak poøádáme øadu akcí, jejich kompletní seznam naleznete na naich
internetových stránkách. Akce mají rùzný charakter od reprezentativních, jako je napøíklad loòský
Bachovský festival (èi letoní Festival staré hudby), a po akce pojímané jako recese na odreagování,
takovou akcí bývá happening s názvem Létající hospodapoøádaný v rámci celostátního Týdne pro
duevní zdraví. Dále poøádáme koncerty jak váné tak moderní hudby, festivaly, divadelní pøedstavení,
tématické besedy a diskusní veèery se známými osobnostmi. Vydáváme rùzné tiskoviny, napøíklad klubový
obèasník, Dylanovský obèasník, publikujeme na naich internetových stránkách.
Èeho jsme dosáhli
Za hlavní úspìch povaujeme nai více ne desetiletou soustavnou èinnost, která
mnohdy probíhá i za polních podmínek. Festival OTEVØENO - Jimramov, který pokládáme za nai
nejvýznamnìjí akci, jsme v loòském roce poøádali ji po jedenácté. Úspìchem je i zájem médií. Radost
máme z ètyøicetiminutového dokumentu o Klubu Sluníèko, který natoèil reisér Zdenìk Novotný a na
jaøe loòského roku odvysílala ÈT 1.
Nai splupracovníci
Spolupracujeme s Novomìstskými sociálním slubami, Základní umìleckou kolou
v Novém Mìstì na Moravì, Farním sborem ÈCE Nové Mìsto na Moravì, Novomìstskými kulturními
zaøízeními, Mìstským úøadem Nové Mìsto na Moravì, Obecním úøadem Jimramov, OkÚ ïár nad Sázavou
a dalími.
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Chystá se, chystá mnoho vìcí, tak alespoò zbìnì:
AARON s.r.o.
digitální fotoaparáty a videokamery

Na øíjen chystáme otevøení klubových prostor v
Novém Mìstì na Moravì! Pokud se to povede, chtìli bychom tam provozovat prodejnu LP, MC, CD,
èajù, internetovou kavárnu. To ve s pøíjemnou obsluhou, jak jinak! Vedle toho by tam mìla být k
dispozici jedna vìtí místnost pro drobné klubové poøady (besedy, muzika, divadlo, výstavy apod.)
Na první adventní víkend od 31.11. 2001 do 2.12.
2001 chystáme opìt Festival staré hudby. V pátek veèer by mìl vystoupit soubor Ritornello,
vìrný návtìvník sluníèkáøských akcí zpozorní, neb tento soubor ji jednou pro nás hrál, v rámci
Slavnostní jeøabin (kostel ÈCE Nové Mìsto na Moravì), ale tentokrát to bude ve vìtím obsazení a se
sólisty. Na sobotní veèer je pøipraven koncert Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Na nedìlní koncert je v jednání holandský profesionální soubor, zabývající se interpretací staré hudby s
historickými nástroji. Tento festival jistì bude kulturní událost, doporuèujeme pozornosti!
Vedle tìchto velkých událostí jetì spousta drobnìjích
- malé festivaly Pohledy a poslechy v Pohledci u Nového Mìsta na Moravì. Víkendový pobyt s PhDr.
Bìákem - téma: Komunity, spoleèenství (nikoli pøednáky, ale pokus o ustavení krátkodobé komunity...).
Létající hospoda - happenningová akce atd.
Dalí informace naleznete na WEBu: http://
slunce.web.worldonline.cz, sledujte plakáty, nechte si zasílat informace e-mailem!

Vinohradská 41, 120 00 Praha 2, tel.: 22 25 00 39, fax: 22 25 23 75,
e-mail: vinohradska@aaron.cz, www.aaron.cz
Jeèná 32/518, 120 00 Praha 2, tel.: 96 20 65 02, fax: 96 20 65 01,
e-mail: jecna@aaron.cz, www.aaron.cz
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Kdo jsme

Klub Sluníèko Unijazz je obèanské sdruení vyvíjející èinnost na základì zákona
è. 83/90 Sb. o sdruování obèanù a je tak právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Historie
Klub Sluníèko Unijazz vznikl v roce 1994 jako vyústìní pøedchozí tøíleté spolupráce
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první èíslo èasopisu OTEVØENO vyjde zítra v pravé poledne,
k dostání v distribuèní síti festivalu - nai kolportéøi, hlavní vstup, prodejna LP CD, ...
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