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Dvanáct. Moná u po dvanáctý se vtírá mylenka:
Co to takhle zapíchnout, u toho bylo docela dost. Dokud nejni u doèista
pozdì, dokud jetì tiká èas. Ale to bych vám pøece nemohl udìlat, ne? A
jetì kdy k tomu zvenku tak pìknì hrajou Burei. Take s chutí do
závìreèníku. Jakpak jste se mìli? Docela fajn, zvenku vidìno, ne? Ono
ani zevnitø to nebylo a tak hrozný, jen toho umìní nemuselo být tolik.
Ale to se zase èasem rozleí, i v uích pøestane huèet a zase budeme
dìlat nesmyslnosti a nepochopitelnosti, bez nich by byl ivot tak nudnì
vypoèitatelný, tak masmediálnì dokonalý. Doijeme-li tedy. Ale kdy
skoro kadej, kdo tu hrál, tvrdil, e by rád zase nìkdy, to by moná
stálo za to, jetì chvíli doít. Dá-li Pán. Zatím dal. No jo, no. Uvidíme,
jak øíkával ten slepý mládenec, kdy se ho ptali, jestli prorokuje dobrý
èi patný èasy. Bavte se dobøe.
ne
26.8.
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s

Cymbelínem

Tomáem

enkyøíkem

Pro dalí povídání s muzikanty jsme si pozvali do naí vyhøáté maringotky
baskytaristu a vedoucího skupiny Cymbelín Tomáe enkyøíka.
F.T.: Cymbelín není na scénì
èeských festivalù ádným nováèkem. Pøesto
není na kodu si pøipomenou nìco z historie.
Tomá enkyøík: "Kdybych to mìl øíct nìjak
ve zkratce, tak to zaèalo u undergroundové
kapely. Pak jsme to nìjak rozpustili a zaèali
jsme si hrát doma spí komorní vìci. Nemìli
jsme ádné plány vystupovat, jenom jsme si
psali nìjaké písnièky. Potom jsem udìlali
nìjaké koncerty pro kamarády, a tak nìjak
se to samo rozjelo."
F.T.: Kdy se kapela dala
dohromady a odkud jste pøijeli?"
T..: "Já su z Holeova, ale dìcka jsou z
Uherského Hraditì. Bylo to tak nìjak v roce
1994, 5, 6. Pak jsme tøeba chvíli nehráli,
moc jsme na to netlaèili, vznikalo to
postupnì."
F.T.: "Jak se scházíte? Pøece jen to
není jak pøebìhnout ulici s kytarou."
T..: "To je v pohodì. Vichni jsme studovali v
Brnì. Scházeli jsme se a zkoueli rùznì po
privátech."
F.T.: "Jak jste se dostali do
takového povìdomí? Zkoueli jste se ukázat
prostøednictvím soutìí jako jsou Porta nebo
Zahrada?"
T..: "Ne na Zahradu jsme se pøihlásili a
minulý rok. Dostali jsme tam nìjakou
takovou tu cenu..."
F.T.: "Myslí Krteèka?"
T..: "Jo, tak nìjak se to jmenovalo.Teï ani nevím, kde jsme hrávali. Byly tam nìjaké koncerty
v Brnì, kde jsme si udìlali vlastní scénu v klubu na Leitnerce, kam jsme si zvali rùzné hosty."
F.T.: "Kolik máte hraní?"
T..: "V prùmìru tak ètyøikrát za mìsíc. Léto je hustí, zima jak kdy."
F.T.: "Kdo je autorem hudby a textu?"
T..: "Dìláme svoje vìci, skládám to já s Krystínou (piano, zpìv). Zpravidla kadý zpívá to co
si napíe.Texty obèas pøebíráme, zhudebòujeme nìjaké básnièky, nìco co mì zaujme. Hodnì
mì baví èíst poezii."
F.T.: "Jak jste na tom s nahrávkami?"
T..: "Pøed dvìma lety jsme vydali u Indies
první desku, toèili jsme ve Zlínì u Viktorina."
F.T.: "Jak jste se dostali na festival
Otevøeno?"
T..: "Loni jsme kdesi hráli, byl tam i Tomá
Lavický a tam ta spolupráce vznikla. Ale my
jsme o tomhle festivalu vìdìli, pøijel bych z
vlastního zájmu, i kdyby tu Cymbelín nehrál."
F.T.: "Podìl se s námi o svoje první
pozitivní a negativní dojmy z festivalu."
T..: "Trochu pro mì byl oøíek ty dìti, které
sedí na pódiu. Kdy hrajeme tií vìci, tak kdy
si ty dìti povídají, tak jsme se neslyeli, jedeme
na hodnì zeslabené odposlechy. Tìch
pozitivních záitkù je samozøejmì 99,9 %. Moc
dobøe se mi tady hrálo, pøilo mi, e je to
dobøe udìlanej festival. Líbily se mi ty stany
otoèené vchodem k pódiu, lidi poslouchají, cítí
tu atmosféru. Byla pøíjemná odezva a dobrý
zvuk. Na spoustì festivalù zvukaøi kapelu
potopí, i ten pøístup byl takový dobrý."
F.N.: "Chtìl bys za kapelu pøítomným
nìco vzkázat, nebo pøipojit nìjaký komentáø?"
T..: "e je dobré, e na takové festivaly chodí.
Tuím to tady má nìjaký køesanský podtext,
je to tu pøátelské, neagresivní. Mám rád takové
akce, je mi to hodnì sympatické. Pokud
mùeme hrát na takové akci, tak jsme moc
rádi."
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Rozhovor
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a

pivo

Na pár slov jsme si pozvali pøedáka a kytaristu skupiny Bluesweiser Ïura Turteva
zvaného Dura. Co mìlo být øeèeno, øeèeno bylo, øeènilo se nám krásnì a vy si to mùete
pøeèíst. Jen koda, e nejsou noviny nafukovací, protoe toto je jen zlomek z dlouhého a
pøíjemného povídání. U jen ta melodická slovenèina...
F.N.: "Název vaí kapely pøipomíná jedno èeské pivo. Je to správná cesta k rozlutìní
názvu kapely?"
Ï.T.: "Áno, aj pri rozhodovaní ako dá názov kapele jsme premýlali o tom, èi nazveme kapelu
Blueswar, alebo tak ako sa to volá teraz, teda Bluesweiser."
F.N.: "Jaký máte vztah k èeskému pivu?"
Ï.T.: "Velmi gatívny!!!"
F.N.: "Vrátíme se k muzice, kdy se dal BW dohromady?"
ÏT: "Je to u dávno, niekedy v roku 1987, keï to celé vzniklo ako akustické trio. Spoluzakladatel
BW je taktie známy hráè na ústnu harmoniku Erich Bobo Procházka."
F.N.: "Kde jste zaèali hrát?"
ÏT: "V èase vzniku kapely boli hrania ve¾mi limitované, neexistovali festivaly, neexistovali
kluby, boli len boleviské kulturné zaradenia. Take kadé hranie bluesovej hudby bolo viac
ako na sto percent, pretoe sme si váili kadú monos si zahra. Aj teraz to je na 100 %, ale
vtedy to bolo aj s tým politickým kontextom. Veci sme boli dos proti."
F.N.: "Hodnì koncertujete v ÈR. Je rozdíl mezi publikem v ÈR a SK, nebo je to na
atmosféøe místa?"
Ï.T.: "Ja by som to zoveobecnil ete viac...a to, e nevidim rozdiel v publiku jako takom. Keï
sa muzika robí poctivo, od srdca, tak je to jedno, èi hrate doma, na chalupe alebo v úzkom
kruhu priate¾ov. A èi je to v Brne, v Moste, v Prahe alebo v Budapeti to je jedno. Snáï len
publikum vo vätích aglomeráciách ako Praha alebo Bratislava je trochu zdranlivejie, pekuluje
(?), kukajú na prsty. Radej hrajeme na vidieku, tam sú ludia spontánnejí."
F.N.: "Jak jste se vùbec dostali do Jimramova?"
D..: "Ani neviem. Dostal som e-mail od pána Blaeka, pozval nás do Nového Mesta na Morave,
celkom sme sa mu tam páèili a teraz sme tu, to je celé."
F.N.: "Jste muzikant, který má za sebou u pìkných pár let aktivního vystupování.

Snad není drzost se Vás zeptat na vae vzory."
D..: "Bola doba, keï som vyrastal na akustickom blues, vtedy som mal nejaký vzor. Ale teraz
nemám. Je mi jedno, èo poèúvam. Momentálne strane poèúvám najnovieho Taj Mahala. To
je nieèo neskutoène dobré. Oni u h¾adajú korene tam, odkad tí èierní prili... Krásná muzika.
To u je celé nad vecou, to u je muzika ako fenomén, to je kozmos. To isté, keï poèúvam Ry
Coodera."
F.N.: "Teï naopak. Co poslouchat nemusíte?"
D.T.: "Keï ma presvedèí dychovka, tak sa mi páèi aj dychovka. Nemám rád falonos, poplatnos
v hudbe. Ale to nie niè proti muzikantom, kadý máme svoju cestu."
F.N.: "Vymìnili jste bubeníka a baskytaristu, zmìní se i vae hudba?"
D.T.: "Mierime do toho tylu troku elektrického a energického bluesu, s prvkami funky, troka
swingu, mono aj rocku a troku osobitných vecí, ktoré sa nedajú identifikovat."
F.N.: "Jak se vám líbí v Jimramovì?"
D.T.: "To èo práve hraje (Lázaro Cruz), to je vynikajúce, to sa mi ve¾mi páèi. A tá atmosféra tuto
je krásna. Mám z toho ve¾mi dobrý pocit. Mono aj lepí ne na Pepsi Sziget, to bolo príli
husté, hektické a opité."
F.N.: "Kolik máte za dobu existence nahrávek?"
D.T.: "Kadý èlen kapely sa vyskituje na mnohých nosièoch, ale Bluesweiseru vyjde o dva
týdne v Indies prvé samostatné CD. Malo by by v predaji hlavne na Morave a v Èechach. V
súvislosti s CD pripravujeme v prvom novemberovom týdni turné. Je tam Bratislava, Praha,
Stará pekárna Brno, Most a mono Budape."
F.N.: "Pøejeme Bluesweiseru spanilou jízdu Evropou."
D.T.: "Sme ve¾mi radi, e sme tu mohli hra a verím, e sa niekedy znovu uvidime, stretneme
a pocítime."
(Kdy jsme po velkém a nároèném koncertì poádali Ïura Turteva o korekturu
rozhovoru, tak velice ochotnì opravil vagón naich chyb, zvedl se, potøásl si s námi konèetinami
a øekl: "Zase bych si zahrál." Inu...)
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V hospodì U Pitomce pravili, e panièka nerada mrkvièku. V hospodì U Pitomce nikdo
nebyl. I pravil Pitomec: " Uvaøíme gulá." A tak vznikly tyto rozhovory s nejmenovanými organizátory
festivalu Otevøeno.
OT: Roberte, kolik èasu jsi vìnoval pøípravì na festival?
RM: Hroznì málo.
OT: Znamená to, e má vechno v malíèku?
RM: No témìø. Nicménì èasto je tøeba dát prostor improvizaci?
OT: Rád improvizuje?
RM: Záleí na situaci. Jsou chvíle, kdy improvizace stojí spoustu píle a energie?
OT: Jak to myslí?
RM: Je to vo nervy, ale my ostøílení, drsní mui to zvládáme s úsmìvem.
OT: Kolik nervù tì stál festival Otevøeno. Mùe být konkrétní, napø. kolik deka?
RM: Já bych to odhadl asi na 98,5 deka. To je tak akorát. Myslím si, e do 100 deka je to snesitelný.
OT: Jak nahrazuje ty deka?
RM: Bìhem za krásnými sleènami. Protoe pohyb obecnì dokáe kompenzovat stres, a tak bìhám.
OT: U jsi nìjakou dobìhl?
RM: Zatím ne. Stále èekám na tu pravou. A se pøihlásí v maringotce, ale jenom váné zájemkynì?

procházka

po

BYSTRÉ

-

chrám

Pitomec stále visí a nikdo mu nejde na pomoc. A tak se v klidu mohl uskuteènit dalí rozhovor.
OT: Martine, jak dlouho jsi èekal ne tì novináøi poádali o rozhovor?
MP: Do dneka.
OT: Co kdy se tì na nìco zeptám. Odpoví mi?
MP: Asi jo, kdy budu znát odpovìï.
OT: Tak mi nìco øekni.
MP: Co chce slyet?
OT: Tøeba co tady dìlá?
MP: No tak tady toèím pívo?
OT: A kolik ho tak vytoèí?
MP: No je to slabí ne jiný roèníky. V pátek se vytoèilo tak jedenáct sudù a dneska (v sobotu) je to
slabí.
OT: Dá se s tím nìco dìlat?
MP: Jako aby se vypilo víc? No nevím. Leda zmìnit znaèku.
Koneènì si nìkdo viml, e Pitomec zmizel. A tak vichni odeli z hospody. A mrkvièku stejnì nikdo
nepapal...
-madcow-

sv.

Jana
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-

Kostel

Jakuba

sv.

Vìtího

Z pùvodního kostela, zaloeného ve
2. pol. 13. století se dochovalo knìitì, boèní zdi nìkdejí
lodi a v knìiti cyklus nástìnných maleb. V letech
1742 - 1746 byl kostel barokizován a zvìten. Vnitøní
zaøízení je klasicistní varhany pocházejí z roku 1805.
DALEÈÍN

Pitomec el otevøít dveøe. Nìkdo klepal. Pøiel dalí poøadatel.

OT: Alice, jak probíhala letoní výtvarná dílna?
AS: Výtvarná dílna probíhala velice dobøe. Akorát e nepøijeli ádný návtìvníci.
OT: Co jsi pro nì nachytala?
AS: Osvojení technik batikování, sypaná, vosková, dále zdobení batik textilní barvou, kaírování
karnevalových masek, zdobení tmavých textilií SAVEM a jako novinka odlévání oblièejù sádrovým
obvazem.
OT: Jak jsi se s tím vyrovnala, e nikdo nepøiel?
AS: Vechno jsem musela dìlat sama s pomocí mé sestry a po dnením shlédnutí reflexù vichni
litovali, e se nepøihlásili vèas. Pøítí rok mùete navtívit výtvarnou dílnu ji od úterka.
OT: Jak reagovali návtìvníci na reflexe?
AS: Byla jsem spokojena nejenom s nadením dìtí, ale i starích návtìvníkù festivalu. Nejvíce
oblíbeným se stalo odlívání oblièejù co podstoupili nejenom dospìlí, ale i malé dìti. Nejmladí
pìtiletá Albìtka, která 30 minut leela bez hnutí.

2001

kostely

Barokní stavba, vybudovaná v letech
1772 - 1726 na místì starího kostela z poloviny
14. století. Výka vìe od prahu kostela po pièku vìe
je 58 metrù. Výjevy ze ivota Kristova a obrazy apotolù
pocházejí z výbavy kláterù ruených císaøem
Josefem II., oltáøní obraz je dílem Josefa Rottera, varhany
byly instalovány poèátkem 19. století.

OT: Honzo, je tìké dostat se do Jimramova?
HJ: Myslím si, e to tìký není. Dojede z Prahy do ïáru a sem u v je to v POHODÌ.
OT: Ty jsi pøijel odkud?
HJ: Ze ïáru.
OT: A co s tím má spoleèného ta Praha?
HJ: Praha je velká a bydlí tam hodnì lidí, tak by snad mohl nìkdo pøijet.
OT: Co bude dìlat v nedìli?
HJ: V nedìli budu pracovat v kinì. Budu uklízet ten binec.

Pitomec se el obìsit. Dobøe mu tak. Panièka mrkvièku stejnì nepapá.

-

Tentokrát jsme pro vás pøipravili popisnou pou na pokraèování po místních církevních stavbách
a pokraèujeme pøes Bystrou, Daleèín a Harmanice..

Po gulái ze íleného masa se Pitomec probral: "To kuròa, chlapi, co tady dìláte?" No, dalí rozhovor.

OT: Pepo, proè jsi vùbec tady?
PM: Poèkej já nebudu nic øíkat... Proè sis vybral mì v...?
OT: Co dìlá v Jimramovì nejradìj?
PM: Nevím. Ètu vtipy z èasopisu.
OT: A co tì nebaví?
PM: Vybírat vstupný, protoe vichni lidi smlouvaj a já bych je nejradi pustil zadarmo, protoe
mám dobrý srdce.
OT: Kolik's jich u pustil?
PM: ádnýho!!!!
OT: To je v poøádku. Mùe jít.

JIMRAMOV

okolí

(VESELÍ)

Evangelický

-

kostel

Byl vystavìn roku 1782 podle pøedpisù,
které stanovil Toleranèní patent Josefa II. - na kraji
vesnice, bez vìe a se vchodem z vedlejí cesty.
Stavebníky byli èlenové evangelického sboru. V letech
1832 - 1840 byl kostel prodlouen o 4 metry a zvýen o
1,3 metru. Dalí pøestavba se uskuteènila v roce 1928,
kdy byl kostel opìt zvýen a byla pøistavìna vì. Je
chránìn jako kulturní památka, protoe si uchoval klasickou dispozici toleranèních kostelù.
HARTMANICE

-

Kaple

sv.

Jana

Nepomuckého

Barokní kaple byla postavena roku 1708 na místì, kde
døíve stávala kaple Andìlù stráných. Na východní stranì
je náhrobek baronky Marie Rebeky z Hohenembsu, na
západní stranì náhrobek s pomníkem baronky Ernestiny
z Langetu, poslední majitelky bysterského panství.

Malé

festivalové

kouzlo

Sobotní odpoledne v jimramovském parku je prostì kouzelné. Zatímco
vude jinde potkáváte lidi, je nutí tøicetistupòové teploty a pálivé odpolední slunce vypláznout
jazyk a pøerývanì dýchat, ve stínu obrovských stromù v parku Bludník se rozhostila pohoda.
Pivo ve stínu chutná, lidé posedávají, mluví a moje ui jsou pøipraveny se zaposlouchat do tónù
právì vystupujících interpretù. Aèkoli by se novì pøíchozímu mohlo zdát, e vude panuje líná
atmosféra, pod touto poklièkou to pøíjemnì vøe. Potkávám lidi, kteøí se nestydí oslovit ty
druhé, jim neznámé, s nimi brzy nalézají spoleèná témata k hovoru a na druhé stranì
potkáváte lidi, kteøí se nebojí být osloveni tìmi druhými. Klidná pøíjemná oáza oddìlená
kovaným møíovím od svìta kolem. Mikrosvìt, který mùe zøejmì pochopit pouze ten, kdo si
jimramovský festival alespoò nìkdy proil úplnì celý.
Chodím a potkávám lidi na které je spolehnutí, e je zde potkám.
Kadoroèní setkání na tomto místì mi nìkdy trochu pøipomíná abiturientský veèírek, s tím
rozdílem, e na abiturientském veèírku mohu potkat i lidi, na nì se nìjak zvlá netìím.
Polehávám a pozoruji úsmìvy lidí, kteøí postávají vedle a o nìèem debatují. Ta atmosféra
míru a klidu je doslova ke krájení. Mám pocit, e kdyby ke mnì nìkdo pøistoupil a nabral mou
bradu pravým hákem, tak tomu jeho èinu jednodue nebudu vìøit. Mùj mozek by to odmítl s
odùvodnìním, e se mi to zdálo, a e pro to v sobotním festivalovém jimramovském parku
neexistuje logické vysvìtlení. Leíce na karimatce proto radìji pozoruji jak se mi hudba doléhající
s pódia pomalu rozkládá po tìle. Dbám na to, abych se s pøíjemné atmosféry nevyruil nìjakým
vlastním rychlým pohybem. Nebýt zrovna v reálném svìtì zamìstnán pøípadem nemoci ílených
krav, byl bych si býval vypnul i mobil.
Z.N.
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Tak po vèerejím veèeru, který se myslím dost povedl nastal druhý
den. Pro mnoho lidí to ráno zaèínalo malièkou bolestí hlavy, nicménì modrá obloha to jistì
brzy napravila.
Pøi snídani jsem náhodnì vyslechl rozhovor nìkolika dívek a jednoho
chlapce, jake se vlastnì na Jimramov dostali. Historka je to docela povedená, a tak se podìlím
i s Vámi. Jmenovaní lidièkové pùvodnì o festivalu vùbec nic nevìdìli. Chtìli pouze proít
konec prázdnin na Vysoèinì na cyklistickém výletì. Po dojezdu do Jimramova navtívili místní
osvìovnu, posnídali, poobìdvali - prostì doplnili kalorie a vyrazili smìrem na Polièku. Znalí
místních geografických pomìrù ví, e cesta z Jimramova na Polièku sestává z nìkolika
kilometrového stoupání, které je oznaèeno dopravní znaèkou. Po zhlédnutí tohoto vìtina
úèastníkù výletu provedla jednomyslné hlasování ve smyslu : "Zùstáváme v Jimramovì".
A tak se dalích pár návtìvníkù dostalo na festival. Myslím, e byli dost rádi, e tu zùstali.
Alespoò z jejich dalího hovoru jsem tak vyrozumìl.
No a z dalích zpráv vyslechnutých mezi návtìvníky festivalu. Kritika
se snáí na výbìr pivního moku. Poèetné procento divákù, by zcela jistì pøivítalo monost
výbìru mezi více znaèkami piva. Druhá výtka se týká identifikaèních páskù pro vstup a výstup
z Bludníku. Fakt se dost zaøezávají do ruky.
No a nejèerstvìjí zpráva. Je pøed jedenáctou veèer a právì dohrál
Lázaro Cruz. No ono se to nedá vùbec popsat. Byl to náøez. Nìco mezi karnevalem v Riu
a kubánským Buena Vista Social Club. K tomu si pøipoètìte jamujícího Vladimíra Mertu a máte
struèný popis (nezamìòovat s pocitem) toho, co se tu dìlo. Vùbec nezávidím Mertovi, který
následuje s vlastním blokem (spolu s Janou Levitovou). Rozezpívaný a roztanèený Bludník
nebude snadné uspokojit.
Vùbec dnení hudební program byl nalapaný. Kapely Ester
a Straidelný Elektrik Band patøili k tomu nejlepími co se tu dalo dnes vidìt a hlavnì slyet.
Mám pocit, e to staré pøísloví míò znamená èasto víc zase jednou dolo svému.
Blíí se pùlnoc a Jimramov vrcholí. Chce se napsat klié "tak zase za
rok", ale spoustu lidí a spoustu muziky potkáte jistì døív. Aspoò Vám to pøeji a vìøím tomu
sám.
Jimramov byl letos zase dál, ale i pøes to poøád je co zlepovat.
Nicménì dík organizátorùm, dík návtìvníkùm, dík vystupujícím a dík místním obyvatelùm.
Marek Chlup
JIMRAMOVSKÉ

JIMRAMOV

Milá Josefíno,
je od Tebe velice hezké, e pøedává Filoménì dalí potøebné postøehy,
které jsi získala vlastní zkueností. V budoucím èísle za rok pøivítáme i detailnìjí popis toho,
jak si i s prákem mezi koleny poøídit nìco malého do rodiny. /Naí redakci se podaøilo zjistit,
e Josefina je matkou tøí batolících se dìtí./
Nauète

se

konverzovat

Nudíte se v Jimramovì, nebaví vás muzika, lidi ani nic jiného? Zdokonalte
se v maïartinì! Nabízíme vám ve dvou lekcích rychlokursy konverzace. Oduevìle, ve zkratce,
ve podstatné!
LEKCE

U se vám nìkdy stalo, e vás na festivalu ukrutnì rozbolela hlava?
Asi ano; vdy staèí krapet pøebrat a u je to tady. To se stalo kdekomu  ovem pod pódiem,
ne na pódiu uprostøed vlastního vystoupení. Mì to ale v pátek veèer potrefilo. Asi po tøetí
písnièce jako kdy mi hlavu zatracenì pevnì stáhne do svìráku! To vám byl oèistec! Jen jsem
se modlil, aby to nebylo horí. Ubral jsem na zpìvu plyn tak o deset, patnáct procent a poøád
dokola se protahoval (skrzevá krèní páteø, od ní mùj bolehlav nejspí povstal), take to, co se
z parketu jevilo jako veselé køepèení do rytmu, byl vlastnì zoufalý streèink.
Cesta

domù

Odehráli jsme, vydejchal jsem se, obèerstvil se a poklábosil, a kol
pùlnoci vyrazil do nedaleké vísky, domù, na nocleh. Na autorádiu jsem mìl jetì od odpoledne
naladìnou stanici Vltava. Øadím za jedna, dva, tøi a ètyøi, a otáèím knoflíkem pøijímaèe. A hle,
Bach! Johan Sebastian. Napøed povídání o jeho kantátì na Desátou nedìli po sv. Trojici a pak
kantáta sama. Mìl jsem jetì ui i hlavu plnou blues, za okny tma tmoucí, obklopen klímající
Vysoèinou, a do toho najednou barokní muzika, hluboká jako tajga na Sibiøi. Tyhle neèekané,
pøekvapivé okamiky jsou fajn. Náhle jste nìjak vytreni z fádní, pøirozené kauzality svého
ivota a cítíte dotyk odjinud. Milý, pøívìtivý, vlídný dotyk.
Øeka

II.

maïartina

9. lekce: záchod
mosdó /modó/
10. lekce: pohostinství
vendöglö /vendöglé/
11. lekce: Iek skoro hoøí
Isek is ég /Iek i ég/
12. lekce: Je zde záchod ?
Itt van az mosdó? /it van az modó?/
13. lekce: do prava
jobra /jobra/
14. lekce: kuøecí játra
csirkemáz /èirkemáz/
15. lekce: policie
röndörség /röndérég/
16. lekce: pivo
sör /ér/
Komentáø: Jeliko jsme zjistili pøi èetbì minulého èísla, e Jimramovská maïartina
není zcela správná, rozhodli jsme se ve vzít do naich rukou, a jeliko neumíme výrazy, které
jsou v prvních 8 lekcích, a na dvì výjimky (9. a 10. lekce), napsali jsme dalích 8 lekcí, které
jsou zaruèenì správnì.
Ondra & Jindra

IMPRESE
Bolehlav

2001

Milá Filoméno!
Nesmí vìøit vemu co kdo píe. Toto vychází buï z nezkuenosti nebo
nedostatku fantazie pisatelù. I pokud bude bìhem èasu tráveného se svým chlapcem dret
acylpyrin mezi koleny MÙE pøijít do jiného stavu! Nerada bych, abys Ty a dalí dívky takhle
naletìly a pøily do netìstí. S pozdravem
Josefina, 20 let

inzerce

Festival

hudby

a

ONDØEJOV

slova
2001

se letos koná v sobotu 22. záøí
10:30 BESEDA - "Cesta bohoslovcù"
LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DÌTI (Beseda a loutkové divadlo se koná v ondøejovské kole)
14:00 KONCERT
Pùvodní Bure
Traband
Slávek Klecandr
Sváa Karásek & Pozdravpámbu
Josef Sanitrák & Gee-band
Karel Diepold & Láïa Vokatý

Koncert se v letoním roce koná v ondøejovském mlýnì. Vzhledem k omezeným prostorám doporuèujeme
pøedprodej. Dalí informace a rezervace vstupenek na tel. 0737/103459, e-mail:
SDRUZENI.SETKANI@centrum.cz

Svratka

Je mi silnì milé, e park Bludník, dìjitì Jimramovského festivalu,
obtéká øeka Svratka. Pokornì umí kolem, lemována olemi, ptaèím zobem, pomìnkami a
rozrazilem. Nad ní se míhají pìnkavy a netopýøi, váky a ídla, v jejím chladivém náruèí
odpoèívá kastrol s guláem nebo zmoená noha poutníkova. Øeka Svratka mì provází od
nejútlejího dìtství. Mám ji probrodìnou, tam u nás na Bøezinách (12 km od Jimramova),
nastotisíckrát. Poutìli jsme po ní loïky, zrobené ve stodole z latìk, plechovek od Tatra-mlíka
a ozdobené zátkami od Polièské desítky. Vynesli jsme je kus proti proudu, a k ostrùvku, tam
je oupli do proudu a pak s dlouhým klackem v ruce (dálkovým ovládáním) peláili po bøehu,
aby právì ta nae kocábka byla první v cíli pod lávkou.
Moná by ctìní páni poøadatelé mohli o pøítím festivalu zorganizovat
veselé závody lodìk a lodièek  Okolo Bludníku  tøeba o váèek sueného rozrazilu (Cimrman
 a moná i Vítìzslav Nezval - jej vøele doporuèují jako nejúèinnìjí bylinný lék proti zácpì).

AARON s.r.o.
digitální fotoaparáty a videokamery
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

Míla Lapáèek

Sexuální

poradna

-

nad

dopisy

ètenáøek

Jeliko v závìru èasopisu Otevøeno è. 2 nabádáte k podnìtùm a reflexím,
zejména od krásných mladých dìvèat (jako já) chci tímto reagovat na "sexuální poradnu" ze
strany 28. Tuto mezi velmi úèinnými antikoncepèními prostøedky uvádíte drení acylpyrinu v
mezikolení eny.

Na tomto festivalu se fotografuje digitálním fotoaparátem Canon D30, který zapùjèila firma AARON
s.r.o., specializovaná prodejna digitálních fotoaparátù.
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humor

pøevzato z èasopisu SORRY

MAREK DOUA

vzkazy

Marie. To za rok v pìt ...
inzerce

tyto noviny byly titìny na papír zcela nezjitnì dodaný
firmou

ïár nad Sázavou
Soutì****Soutì*****Soutì
A je to tady!!! Známe výherce naí velké soutìe. Cenou za objev reklamního
nápisu "NAE TÌTKY VÁS POTÌÍ", který zdobí dùm nedaleko Bludníku, byla monost zakoupit si pivo, ba
i dvì!
astnými vítìzi se stává sympatický pár Lucie ormová a David Kubeèek z
Prahy a z Jílového u Prahy. !!!! GRANULUJEME !!! Výherci si nyní mohou koupit dvì piva.
pozor

-

nezapomeòte

opìt za rok ...

tirá
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