
Souèasná podoba kapely ve slo�ení
Jaroslav Marian � umìlecký vedoucí, zpìv,
�estistrunná kytara; Pavla Marianová � zpìv,
zobcové flétny; Jana Slavatová � zpìv, meta-
lofon, rytmické nástroje; Blanka Ledvinková
� zpìv, violoncello; Bedøich Hejsek � hoboj,
anglický roh, flétny; Jana Neubauerová �
zpìv, pøíèná a zobcová flétna; Milan
Venkrbec � zpìv, dvanáctistrunná kytara  je
v posledních pìti letech nejprofesionálnìj�í
sestavou za celou dobu trvání skupiny Klíè,
co� je práce kapelníka Jaroslava Mariana.
S jeho man�elkou, Pavlou Marianovou, jsme
si trochu popovídaly, i kdy� jen po telefonu.

Klíè letos oslaví své dvacáté narozeniny.
Jak to tenkrát se zalo�ením kapely bylo?

Na jaøe roku 1982 vznikl Klíè jako tramp-
sko-folková kapela, která hrála vìt�inou jen
pøevzaté vìci. Já jsem byla pøímo u zrodu
kapely, Jarda pøi�el a� na podzim 1982 a s je-
ho pøíchodem jsme se naplno pustili do vlast-
ní tvorby. Jaroslav tíhnul k historickému
folku, mìl rád skupinu Èeský skiffle (dnes
hrají pod názvem Traxleøi) a jejich desky
(tøeba ��áci darebáci a kantor Barnabá��) ho
inspirovaly natolik, �e si moc pøál podobnou
hudbu dìlat a tak zaèal psát vlastní písnièky
s historizující tematikou. Tím udal kapele
nový smìr a tomu se zaèalo podøizovat
i nástrojové obsazení � chtìli jsme mít flét-
nièky a violoncello, pozdìji i hoboj, prostì
aby písnièky mohly být v �renesanèním�
duchu. A s tím se samozøejmì v kapele mìni-
lo i hráèské obsazení: za tìch dvacet let pro-
�lo Klíèem víc ne� dvacet muzikantù.

A nynìj�í sestava?
Nynìj�í sestava vznikla pøed pìti lety.

Tehdy jsme po odchodu vìt�iny muzikantù
zbyli v Klíèi pouze já s Jardou a po pøed-
chozích zku�enostech jsme se rozhodli, �e pro
doplnìní kapely budeme hledat pouze
muzikanty-profesionály se v�ím v�udy, co
k tomu patøí � a to se nám podaøilo. Dne�ní
Klíè je tedy slo�en pouze z muzikantù, kteøí
mají hudební vzdìlání minimálnì na úrovni

konzervatoøe, hobojista a flétnistka jsou
dokonce absolventi AMU.

Ono je to sly�et.
V to pevnì doufáme.
Dozvìdìla jsem se o va�em mu�i, �e je

velký perfekcionista, �e má v�dy v�echno
puntièkáøsky nejen pøipraveno, ale i udì-
láno. Nemá s tím v dne�ní dobì potí�e?

Stra�né potí�e. Myslím, �e má dost tì�ký
�ivot. V dne�ní dobì, kdy to vypadá tak jak to
vypadá, kdy se kdekdo sna�í svou práci odbýt
a na kvalitì mu tolik nezále�í, kdy se mnohde
prodávají jen ��unty�, kdy podepsané smlou-
vy nebo daný slib nebere nikdo vá�nì, je to
pro nìj opravdu hodnì slo�ité. 

To, jak Jarda chystá muziku, vyplynulo
z praxe. Byli jsme v�dycky velká kapela, �est
a� sedm èlenù, a brzy se ukázalo, �e toto
obsazení vy�aduje dost precizní pøípravu.
Podrobnì zpracovaná partitura ka�dé písnièky
se stala nutností. Zjistili sme, �e dobøe zaran-

�ovat skladbu jiným zpùsobem v tomto
slo�ení je témìø nemo�né. Pøedtím na zkou�ce
kapely ka�dý víceménì kopíroval melodii
prvního hlasu a navíc to, co se vymyslelo, se
stejnì do pøí�tí zkou�ky vìt�inou zapomnìlo.
Tak�e Jardovo aran�má zapsané do not byla
opravdu nutnost. I proto jsme také pøed tìmi
pìti lety anga�ovali profesionály, kteøí si
z partitury sami vypí�í svoje party a proto�e
jsou to zku�ení �listaøi�, mù�eme jít rovnou
do studia natoèit desku s novými písnièkami.
A teprve potom se je uèíme pro pódiová vy-
stoupení � nejprve ka�dý sám s cédéèkem
a pak staèí jen pár zkou�ek a máme nový
repertoár. Je to ú�asná spolupráce.

Kdy jste byli poprvé na Portì?
Tu�ím, �e jsme zaèínali v roce 1985 v zá-

kladním kole v Praze a v roce 1986 jsme se
poprvé dostali do pra�ského finále do Lucerny
a hned jsme vyhráli u divákù. Potì�ilo nás, �e
i tohle v�echno je zaznamenáno v kní�ce

Porta, která nedávno vy�la.
To je fajn, �e jste dlouholetí Por�áci.
Já myslím, �e jsme úspì�ná portovní kapela,

proto�e kromì jediné � Interpretaèní Porty �
jsme získali snad v�echny: Autorskou,
Diváckou i Zlatou. A Portì jsme proto za
mnohé vdìèni.

Vloni na festivalu Brnìnský drak jsem
mluvila s va�ím mu�em, který mi øekl, �e
chcete konèit. Stále to platí?

Ano, konèíme. Na sto procent. Odehrajeme
je�tì nasmlouvaná pøedstavení do konce
leto�ního roku a pak opravdu skonèí koncert-
ní èinnost Klíèe.

To je �koda.
A je to i velký smutek. Jen�e dùvodù je

spousta. Napøíklad to, �e tady nejsou peníze
na kulturu, tak�e poøadatelé nemají tolik
prostøedkù, aby nás, pomìrnì velkou kapelu,
zaplatili tak, abychom se z toho mohli jak�
tak� dùstojnì u�ivit. Nemù�eme tuto muziku
dìlat pøi námi po�adované kvalitì pouze na
amatérské bázi, jako koníèka � stanovili jsme
si pøíli� vysokou la�ku. Kdy� Jarda pøipravuje
novou desku, je to pro nìj témìø rok velmi
nároèné práce, nejen s aran�má a organizaèní-
mi pøípravami, ale pøed tím vznikají a dlouho
se sbírají a vybírají hudební nápady k dal�ímu
zpracování, spolupracujeme s profesionálním
textaøem, hledáme grafika na obal desky
a podobnì. Pøi takovém vytí�ení Jarda
nemù�e nastoupit do stálého zamìstnání,
proto�e kdyby tam chodil, nemohl by muziku
dìlat takhle kvalitnì. A jedním z dùvodù je
i to, �e v�em tøem mým kolegyním v kapele
buïto je nebo u� táhne na tøicítku, plánují
rodiny a tì�ko bychom za nì hledali náhrady.
Øekli jsme si, �e dvacet let trvání kapely je
dlouhá doba (a byla to doba opravdu plodná)
a �e je to tedy i vhodná pøíle�itost k uzavøení
koncertní kariéry.  

Alespoò se mù�ete s uspokojením ohléd-
nout zpátky a øíci si: tak tohle jsme udìlali.

Pøesnì tak.
Kdy� dnes mluvím s kapelami i profíky

z bran�e, tak vìt�ina pøiznává, �e s hraním je
to èím dál hor�í. Ubývají poøadatelé, ru�í se
kulturní domy, nejsou dotace, lidé chodí
pøedev�ím na show komerèního charakteru
a je èím dál tì��í se muzikou �ivit. Znám dost
lidí, kteøí jsou pøesvìdèeni, �e folk a country
v dosavadní podobì konèí. Spousta kapel èi
písnièkáøù a ostatních nad�encù budou
muziku dìlat jen jako koníèka, z profesionálù
prý zùstane na scénì pouze nìkolik jmen.

Pokraèování na str. 2
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Tak jsem teï �il dva týdny v pohádce
Ne, nedìlám si

legraci. Utekli jsme
ze �edi ka�dodenního
�ivota a v Plzni na
Výstavi�ti jsme sta-
vìli celá parta pohád-
ku. Tedy lépe øeèeno
pohádky. Jak se staví
pohádky? Na zaèátku
byl nápad. Pøed dvì-
ma lety pøi�la jedna

chytrá hlavièka s nápadem uspoøádat výstavu
tìch nejkrásnìj�ích filmových pohádek. Od
nápadu k realizaci ubìhla sice nìjaká doba,
ale pøesto se stalo. Tak jsme jednoho dne
sedli do aut, odjeli do Plznì a prázdné
pavilony A a B jsme zaèali mìnit na zámecké
komnaty, les, skály, peklo a doupì èaro-
dìjnic. Kdy� u� bylo skoro hotovo, pøijelo
auto a v nìm kostýmy, rekvizity, prostì
spousta krásných vìcí, které skuteènì hrály
v tìch nejhezèích filmových pohádkách.

Samozøejmì jsme neodolali a zkusili jsme si
ka�dý nìco podle svého vkusu. Tak jsem
pøi�el na to, �e koruna Sluneèníka na hlavì
opravdu ohro�uje správné fungování krèní
páteøe a jeho lesklý krunýø �krábe, �e �aty
Libu�ky �afránkové z Popelky si na�e dìvèa-
ta navzdory �tíhlým postavám neobléknou
a �e �pildovi nejlépe padne velmi volný
královský plá�� s ko�e�inkou. V tom bylo
taky nejlépe, proto�e teplota se pohybovala
okolo pìti stupòù. Èlovìka a� zamrazí ja-
kousi hlubokou úctou, kdy� v rukou dr�í
kostým Rudolfa II., v nìm� pan Werich hrál
ve filmech Císaøùv pekaø a Pekaøùv císaø.
Byly to pohádkové týdny. Asi se ptáte, proè
vám to v�echno popisuji? To proto, �e pokud
pøijedete na Portu, budete si moci výstavu
prohlédnout. Potrvá a� do 13. èervence. A být
na Portì je taky pohádka, tak�e budeme mít
vlastnì dvì pohádky najednou. Tak ahoj prin-
cové a princezny. 

-Tornádo-
Portýr è. 5 vychází 15. kvìtna 2002, dal�í èíslo vyjde 15. èervna.

Pøedplatné je mo�né objednat na adrese redakce.

Pokraèování ze str. 1

Je to �koda, døív jsme si hlídali, na co se
budeme koukat èi na jaký koncert pùjdeme;
dnes èlovìk èuèí na Novu a seriály�

V této zemi � ale je to asi celosvìtový trend
� se stále ménì hledí na kvalitní kulturu, v�e
smìøuje víc a víc ke komerci. U� jsem se
pøestala dívat na vìt�inu zábavných poøadù
v televizi, proto�e jsem zjistila, �e se tím
pouze trápím. Radan Dolej�, dramaturg Novy,

bývalý kapelník �lapeta a nyní Patroly, nám
rovnou do oèí øekl, �e Klíè není mediálnì
pou�itelná kapela a �e v Novì úèinkovat ne-
budeme. Zavøeli nám dveøe a my víme, �e
televize (a Èeská televize i Prima mají podob-
ný trend) tedy pro nás není pøístupná. A najed-
nou zjistíte, �e ani poøadatelé o vás u� nevìdí
a �e témìø nemáte kde vystupovat � muzika
bez propagace prostì dìlat nejde.

Tak�e nepøipravujete nic nového?
To ano. Pøipravujeme novou desku � pís-

nièky u� máme. Jarda je neuvìøitelnì plodný
autor. My nekonèíme pro nedostatek a sta-
gnaci nápadù. V souèasné dobì budujeme na-
hrávací studio, tak�e jsme se rozhodli zùstat
u muziky alespoò tímto zpùsobem � a ji� dnes
máme materiál na víc ne� jednu desku. Neví-
me, jak to v�echno pùjde, ale chceme a musí-
me to zkusit. Vydavatele snad najdeme.

A bude nìjaký poslední koncert?
Doufám, �e ne. Nevím, zda bych jej zvlád-

la. I ten neavizovaný �poslední� koncert pro
mne bude moc tì�ký, proto�e jsem v kapele
od svých �estnácti let a je to v podstatì mùj
�ivot. Na�tìstí v poslední dobì mám velkou
radost z toho, �e na�e nové CD pro dìti
Písnièky z Breptánie, (nemìla bych to øíkat,
ale myslím, �e je opravdu dobré), se dìtem
moc líbí. Vím to proto, �e sama jsem uèitelka
a s kamarádkou kytaristkou teï dìláme

výchovné poøady pro dìti, na kterých zpíváme
právì písnièky z této desky; máme za sebou
u� pøes sto vystoupení a má to obrovský
úspìch. A� neèekaný � uèitelky i dìti jsou
nad�eny. 

Budete tedy mít své studio a budete nahrá-
vat písnièky dle svého�

My jsme zatím v�dycky nahrávali podle
svého, i kdy� to byl èasto boj � pøedev�ím
o to, kolik nahrávacích frekvencí je vydavatel
ochoten zaplatit. Na�tìstí pøímo do muziky
nám nikdy nikdo nemluvil, i kdy� víme, �e
u velkých vydavatelství tomu tak nìkdy bývá.
A víme také, �e i mnozí jiní stále bojují o to,
aby mohli natáèet co nejkvalitnìji, ale je to
poøád víc  vyèerpávající. Samozøejmì, �e ve
vlastním nahrávacím studiu budeme v tomto
smìru zcela nezávislí. 

Je�tì chci øíci, �e zatím v�echny na�e desky
jsme se sna�ili udìlat velmi poctivì. Jen�e pak
vidíte �hvìzdièkové� ohodnocení a ètete
recenze, které jsou èasto tak neodborné, �e to
a� zará�í. A bohu�el víme, �e v na�em pøípadì
na to má vliv i fakt, �e jsme se zhruba pøed
osmi lety dostali do køí�ku s jedním velmi
významným folkovým èinitelem (mylnì jsme
se tehdy domnívali, �e se s ním dají vzniklé
neshody øe�it na rovinu). A vlastnì od té doby
také nejsme zváni na nìkteré velké festivaly.
Navíc se z mnoha stran dovídáme, �e ná� kon-
cert je prý �pøíli� drahý na to, co umíme�.
Proto�e dìlám Klíèi také mana�era, chci
uvést, �e na na�í profesionální hudební scénì
patøíme � s ohledem na poèetnost na�í kapely
� k tìm nejlevnìj�ím. Ná� koncert stojí
i s kompletním ozvuèením a s dopravou dva-
náct a� �estnáct tisíc korun, a dobøe vím, �e
mnohé men�í kapely stojí víc (mnohdy i nìko-
likanásobek této èástky). Z toho nám pak po
odeètení v�ech nákladù vychází honoráø asi
tak tisíc korun na muzikanta a to urèitì není
nijak pøemr�tìné. No � i tohle nás u� natolik
unavuje, �e radìji konèíme.

Ka�dopádnì je dobøe, �e budete pokraèovat
alespoò ve studiové èinnosti; tøeba si potøe-
bujete jenom poøádnì odpoèinout.

Man�el je naprosto pøesvìdèen o tom, �e
koncertovat u� nebudeme, ale øíká se: Nikdy
neøíkej nikdy. Kdyby se situace nìjak rapidnì
zmìnila, jistì by nebyl problém kapelu opìt
postavit a zahrát si na pódiu.

Dìkuji a pøeji spoustu  nových desek.
-Madla-

Skupina Klíè má letos za sebou ji� dvacet
let plodné existence. Jejich diskografie hovoøí
za v�echno: 

Samostatné tituly
SP �Chvíle�, �Ztráty a nálezy� (Supraphon

1986)
SP �Pøed usínáním�, �Pøedjaøí v muzeu�

(Supraphon 1987)
CD, MC a LP �KLÍÈ � ...omnia vincit

amor� � první profilové album skupiny
(DUNA records 1993, Venkow 1995)

CD a MC �KLÍÈ � Vìtrné mlýny� � druhé
profilové album skupiny (Venkow 1995)

CD a MC �KLÍÈ � Karneval canzonett� �
tøetí profilové album skupiny (Venkow Rec.
a.s. a PolyGram Company 1997)

CD a MC �KLÍÈ � Vánoèní KLÍÈení� �
ètvrté, tentokrát vánoèní album skupiny
(Venkow Rec. a.s. a PolyGram Comp. 1998)

CD a MC �KLÍÈ � Master serie� � páté
album skupiny � výbìr dosud nejúspì�nìj�ích
písní skupiny KLÍÈ (Venkow Rec. a.s. a Uni-
versal Music Comp. 1999)

CD a MC �KLÍÈ � Písnièky z Breptánie� �
�esté album skupiny � písnièky urèené
pøevá�nì dìtem (Venkow Rec. a.s. a Univer-
sal Music Comp. 2001)

Úèast na samplerech
Píseò �Pohár a kalich� na LP a MC

�PORTA 1987� (Supraphon 1987)
Píseò �Zatím� na LP �Planeta míru�

(Supraphon 1988)
Píseò �Omnia vincit amor� na LP a MC

�PORTA 1990� (Porta 1990)
Píseò �Chtíc, aby spal� na vánoèním CD,

MC a LP ���astné a veselé� (Venkow 1992)
Píseò �Hádì� na CD a MC �Folk a country

hity� (Venkow Rec. a PolyGram Comp. 1997)
Píseò �To není nikde psáno� na CD

�Bohnický MISH � MASH� (PL Bohnice
1997)

Píseò �Mince� na CD a MC �F&C hity
1998� (Venkow Rec. a PolyGram Comp.
1998)

Píseò �Omnia vincit amor� na CD a MC
�Folkové balady� (Sony Music/Bonton 1998)

Píseò �Chtíc, aby spal� na 3xCD �Vánoce
u nás� (Venkow Rec. a PolyGram Comp.
1998)

Píseò �Bìda pora�eným� na CD a MC �20

folkových písní � Vandrovali hudci� (Sony
Music/Bonton 1999)

Píseò �Kopyta a høíva� na CD a MC
�Country stodola� (Venkow Rec. a PolyGram
Comp. 2000)

Píseò �Ej, noviny pøeveselý� na CD a MC
�Vánoèní zpívání� (Venkow Rec. a PolyGram
Comp. 2000)

Píseò �Hádì� na CD a MC �Country
stodola 2� (Venkow Rec. a PolyGram Comp.
2001)

Píseò �Kopyta a høíva� na 2xCD a 2xMC
�Country stodola 1 a 2� (Venkow Rec. a
PolyGram Comp. 2001)

Dosud vydané zpìvníky:
�Zpìvník KLÍÈ� � texty písní s akordický-

mi znaèkami
� vydáno jako neprodejný materiál v roce

1992 vlastním nákladem skupiny
�KLÍÈ � ...omnia vincit amor� � notový

záznam a texty písní (s vlo�eným barevným
plakátem skupiny)

� vydáno jako pøíloha ke stejnojmenném
albu (KONVOJ: Brno, 1995)

�KLÍÈ � Vìtrné mlýny� � notový záznam
a texty písní

� vydáno jako pøíloha ke stejnojmenném
albu (FT Records: Brno, 1996, druhé vydání
Konvoj Brno 2001)

�KLÍÈ � Karneval canzonett� � notový
záznam a texty písní

� vydáno jako pøíloha ke stejnojmenném
albu (F.Linhárek: Brno, 1997)

�KLÍÈ � Vánoèní KLÍÈení� � notový zá-
znam a texty písní

� vydáno jako pøíloha ke stejnojmenném
albu (KONVOJ: Brno, 2001)

�KLÍÈ � Písnièky z Breptánie� � notový
záznam a texty písní

� vydáno jako pøíloha ke stejnojmenném
albu (KONVOJ: Brno, 2001)
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CO DUBEN DAL, CO DUBEN VZAL �
aneb KDE JE KACHNA?

O náhradní vojenské slu�bì v hledi�tích
folkových festivalù si nadále mù�eme nechat
zdát � právì to byla bøeznová �kachna�.
Smy�lenou zprávu si zkuste najít i tentokrát.
Zdali se vám to povede, pøesvìdèíte se
v pøí�tím Portýrovi. 

Stovky by se do�il dobrodruh a cestovatel
F.A. Elsner, osmdesátku oslavila Stella
Zázvorková a polovièní porci let Mí�a Leicht.

Zemøeli britská královna matka a Vlastimil
Brodský.

Písek ze Sahary padal z nebe v Ostravì
a v okolí.

Hokejovou ligu vyhrála Sparta Praha a ve
Sportce padl rekordní jackpot 151 milion
korun.

Lidé nemají zájem o svá koryta � tedy pøes-
nìji o vracení koryt øek pùvodním majitelùm.
Do vod Kamenice a Ohøe byli vysazeni lososi.

Náèelník �tábu hradní strá�e øídil za komu-
nistù sí� agentù.

Pøedseda Akademie populární hudby Maøan
odstoupil z funkce.

Vy�lo CD Pepy Lábuse a spol. s názvem
Bezèasá a nehnutá a 2CD Michal Tuèný No 55,
nejprodávanìj�í deskou u� druhý mìsíc je
soundtrack Rok ïábla.

Cestovní kanceláø Kozel tour ohlásila vzhle-
dem k propadu eura pod tøicetikorunu za kus
rekordní slevy zájezdù.

Z letadla budou zlín�tí úøedníci pátrat po
drogách a soukromé letadlo narazilo v Milánì
do vý�kové budovy, na�e vláda odsouhlasila
nákup stíhaèek Gripen.

Venezuela mìla bìhem padesáti hodin tøi
prezidenty.

Výbuch bojleru zpùsobil pád hotelu Oharka
v Lounech.

Balvínova poetická strana vyrazila do voleb
s heslem �Plné sudy pro Sudety�.

Ministerstvo zemìdìlství  odmítá sdìlit stavy
zvìøe v lesích, Slovensko hlásí agresivní med-
vìdy na odstøel.

Svátek svatého Jiøí oslavili v�ichni skauti,
èarodìjnice pak úplnì v�ichni.

-sestavil  Belmondo, Praha-
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(pøedneseno 15. kvìtna v Malostranské
besedì na pravidelném veèeru skupiny
�alman & spol)

Drazí volièi,
i kdy� se to samo nabízí, nebudu se vùbec

zmiòovat o hokejovém �ampionátu � sport u�
jsme probírali v záøí 2000 a ve vìci hokeje si
pøipadám nekompetentní. Téma sterilního
vlastenèení a jalové národní hrdosti mù�ete
kvalifikovanì probrat spí� s Honzou, pro mne
z pohledu skeptika je primární motivací hoke-
jového fandy totemizovaný sex a se sexem u�
se v na�em vìku musí �etøit. Za dùle�itìj�í
pova�uju informaci, �e po ètyøech a pùl letech
vymetání pódií se nám nebezpeènì pøiblí�ilo
èíslo pìt set padesát pìt, ale tentokrát se asi
je�tì nic nestane � maximálnì si dáme 8. èerv-
na v Pardubicích na koupali�ti trochu do nosu.
Jenom mi to pøipomnìlo, �e zhruba za rok
budou (tedy, jestli�e se toho do�ijeme) tøi
�estky a to u� mù�eme v na�í mystikou nabité
kapele èekat v�elicos. Skoro se na to bojím
pomyslet...

Mám nìjaké nevyøízené úèty, proto dnes
poru�ím zásadu a budu mluvit o politice.
Kdy� jsme pøed mìsícem odtud odjí�dìli,
zarazilo mì, jak je beseda ze v�ech stran
obklíèená parlamentem. Jeho duch je opravdu
v�udypøítomný a kdy� na�i zákonodárci
zasedají, útr�ky idejí ze zasedacího sálu se
plazí po schodech jako smrad a� sem do patra.
V okolních hospodách mù�ete tu a tam spatøit
svého zástupce, jak se za�ívá nebo se jen tak
nechává hostit nìjakým lobbystou, eventuálnì
oknem sleduje, jaký je stav zápasu slu�ební
limuzíny versus malostranské babièky. Teï
pøed volbami sice jejich øady proøídly (mys-
lím poslancù, ne babièek), proto�e u� nemá
cenu se o nìco sna�it, ale hutnost my�lenek ze
stranických sekretariátù zaèíná být kritická �
dneska se mi skoro nepovedlo otevøít dveøe
u auta, jak je tady husto. Mo�ná to jako prostý
venkovan vnímám trochu hystericky ve srov-
nání s vámi, otrlými Pra�áky, ale urèitì se
shodneme na tom, �e tady v�ude kolem pøi
Vltavì strmí paláce z krve mé a mého potu.

Dal�í vìc, která mì míchá, je my�lenková
chatrnost pøedvolebních sloganù � obèas mám
dojem, �e nìkde v bludi�ti parlamentních

sklepení stojí zaprá�ený generátor volebních
hesel na dìrné �títky a za stra�idelného vrzání
a funìní parního stroje plive kolem sebe poti�-
tìné papírky s perlami typu Jiní o lidech, my
s lidmi nebo S námi pøijde zákon. Je úplnì
jedno, kdo se jich zmocní, proto�e výsledek je
stejnì koalice ka�dého s ka�dým � na�e parla-
mentní demokracie se za nìkolik let stala jen
souèástí celosvìtového spiknutí proti daòo-
vým poplatníkùm.

Abych jenom nehudroval � bez ohledu na
to, �e u� je na nìjaké zachraòování pozdì
a doma hrabeme v kasièkách, abychom zatáh-
li volební faktury � pøiná�ím vám soubor svì-
�ích my�lenek, je� by mohly být okam�itì
nasazeny jako tì�ký kalibr jakékoli strany.
Spoleèným jmenovatelem je jejich pùvodce �
ná� kapelník. Aèkoli vznikaly v jiných souvis-
lostech, mohou nìkterá jeho dvojver�í smìle
soupeøit se souèasnou kostrbatou kampaní na
stranických billboardech. Dokonce si myslím,
�e kdyby se parlamentní generátor hesel roz-
padl, mù�e �alman z fleku zaskoèit (odsud by
to nemìl daleko). 

I kdy� vynechám nejvìt�í agitky jako Jestli
nám to bude staèit, zatleskáme na druhou,
poøád zbývá spousta politikou dosud neo�ou-
paných sloganù. Vezmu to postupnì tak, jak si
strany vylosovaly èísla. 

S dovolením pøeskoèím první dvì strany,
o nich� nikdo je�tì nesly�el a kterým jde jen
o to, aby dostaly milionovou dotaci, kdy�
pøelezou pøes jeden a pùl procenta a po vol-
bách o nich u� zase nikdo neusly�í. Zastavím
a� u ÈSSD s èíslem 3. Doporuèuji slogan
Haleluja, zavírá se brána.

Balbínova poetická strana si urèitì poslou�í
z vlastních zásob, proto�e za ni kandiduje
Jarda Hutka, tak�e ji taky vynechám. 

Pak je tu ODA. Vzhledem k finanènímu
skandálu bych navrhoval heslo Dobrý skutky
nejsou k mání, �ádnej si nás nekoupí.

Dal�ích pìt uskupení bych opìt pøeskoèil,
proto�e název Nadìje si mù�ou dát opravdu
jenom politiètí dìtinové a Nové hnutí jsem si
od zaèátku pletl s ostravskou Novou hutí.
U ostatních je to podobné. 

Na jedenáctém místì jsou Republikáni
Miroslava Sládka � radím volební výzvu

A cesta stokou nastává.
Bez pov�imnutí nechám Cestu zmìny

a Èeskou stranu národnì sociální, která si
podruhé za sebou vytáhla tøináctku, tak�e
nemá smysl na ni plýtvat energií. 

Máme tady tzv. ROIku. U ní jsem chvíli
váhal a po zralé úvaze bych nabídl A� narov-
náme záda, zlý de�tì ustanou, s tím, �e se ne-
budeme moc �íøit o tom, �e dvojver�í pochází
z písnì Mìsto bílejch vran...

Následuje dal�ích sedm obskurních spolkù
� z nich bych mo�ná omilostnil Èeskou stranu
socialistickou a vzhledem k její problematické
minulosti bych doporuèil slogan Dojít bez
ohnutí na koneènou.

Èíslo 22 má ODS. Pøesto�e pana poradce
Jakla v hospodì obèas napadají rùzné pito-
mosti a je opravdu výkonným demagogem,
mo�ná by ocenil heslo Nevadí, nevadí, v�ech-
no zlý zamete èas.

Ke KSÈM mì kongeniální dvojver�í napad-
lo okam�itì. Je to Málo nás, vra� se smutný
èarodìji zpátky zas. 

Moravskou demokratickou stranu bych
nejradìji taky nechal u ledu, ale abych nebyl
naøèen z nacionalismu, vybírám V jantarový
zemi bude zas co pít.

Na øadu pøichází koèkopes s momentálním
názvem Koalice. Napadlo mì Blázne má�
právo svý, ale stejnì tak by jim slu�el slogan
Nìkdy krokem, nìkdy trapem. Aby nále�itì
demonstrovali obèasnou nerozbornost své
strany, mohli by pou�ít i dvojheslí � koalièní
úd US-DEU heslo Sejdeme se k ránu, koalièní
úd KDU-ÈSL slogan Sejdeme se v pánu.

U� se suneme ke konci � èíslo 26 má Strana
za �ivotní jistoty, kterou kdysi proslavil pojí-
daè broukù Kremlièka a tak se radìji pøe-
jmenovala. Mezi jejími sympatizanty a poten-
ciálními volièi je mnoho kampelièkáøù,
kterým budeme za jejich riskantní investování
brzy ka�dý doplácet asi 700 korun a tak se mi
jako pøimìøený jeví slogan Kdo nemá peníze,
ten si rány lí�e. Jestli máte pøíslu�ný obnos
sebou, mù�ete ho pøed odchodem odevzdat
nám a my jim ho pøedáme.  

Pravý blok s dvacet sedmièkou � volební
heslo Jak modrej plamen vstaneme z popela
z písnì Bludný kámen.

Pro stranu zelených by se vhodných hesel
v �almanovì tvorbì na�lo bezpoèet � namát-
kou tøeba Jdem zpátky do lesù.  

Poslední je Strana demokratického socialis-
mu, která kandiduje jen v Praze a patrnì jí jde
taky o ten milion. Z toho dùvodu radím buï
Koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky
nebo Poka�dé to trapné èekání na výplatu,
popøípadì Na èasy blýská se a my stále dál
táhnem ten døevìnej prám, ale uznávám, �e to
je pro vìt�inu volièù obtí�nì zapamatovatel-
né.

Vím, �e to tentokrát nebyla moc zábava, ale
mìl jsem ty nevyøízené úèty, tak to muselo
ven. Podle mého názoru skeptika je primární
motivací politika totemizovaný sex a se
sexem u� se v na�em vìku musí �etøit.

-Petr Novotný-

Pøi�lo mi hloupé vám psát pouze jednu jedi-
nou vìtu a to, �e mám zájem o celoroèní per-
manentku a tak zkusím zploditi i pár øádek,
aby vás práce více tì�ila. Vím, jaká je øehole
vydávat jakékoli noviny (bohu�el a mo�ná
i bohudík nejste klasickým èasopisem). Obèas
na formát i papír nadávám, ale pøece jenom
tøeba na vandru má ten ofse�ák i dal�í
nouzové vyu�ití. I kdy� po pravdì øeèeno
nerad. Je to kvalita obsahem (ne stolice � ten
èasopis). Myslím to samozøejmì vá�nì.
I pøesto, �e èísla po dùkladném pøeètení
vypadají jako salát, si je v�echna zakládám.
Vlastnì u� mám zalo�ené tøi (a nyní i ètvrtý),
pøedplatil jsem si ho od zaèátku roku a vùbec
toho nelituji. Jedna z nejlep�ích investic. I já
jsem pracoval v novinách, pravda sporto-
vních, regionálních a je�tì k tomu v týdeníku
jako sazeè (zlom, scany apod.). I jako redak-
tor. Fotbalpress, tak se ten èasopis jmenoval,
vzal èert a tak nyní pracuji v reklamì jako
vedoucí dtp oddìlení. Z dob minulých mi
zùstal jen �ivnostenský list na �urnalistickou
èinnost, ale u� se tím ne�ivím. Není èas.

Chtìl jsem vám popøát, abyste se co nejdéle
udr�eli na na�í novinové scénì a abyste si
vytvoøili co mo�ná nej�ir�í ètenáøskou základ-
nu. A hlavnì, aby se vám se�lo co nejvíce inz-
erentù. Vím, jak je slo�ité profinancovat nìco
takového jako jsou noviny a èasopisy.

Líbí se mi, �e jste se nezamìøili na výhrad-
nì komerèní èlánky, jak to s oblibou dìlají
konkurenèní èasopisy. Názory obyèejných lidí

na obyèejné vìci je ten pravý smìr. Mám rád,
kdy� si pøeètu texty od lidí, kteøí mají svùj
idol, svùj ideál, svou modlu a za tím v�ím si
bezmeznì stojí. A� u� s nimi souhlasím èi
nikoli, jsem rád, �e nìkdo v téhle republice
má je�tì svùj názor a doká�e si za ním stát.

Je�tì pova�uji za správné vám napsat nìco
èísel, ke kterým jsem do�el pøi ètení va�e-
ho/na�eho mìsíèníku.

Poèet stran: 12
Poèet pøehybù pøed pøeètením: 2
Poèet pøehybù po pøeètení: 6-8 (zále�í na

tom, jak moc jsou narvané tramvaje).
Poèet otoèení nebo otoèení a pøehnutí

èasopisu èi jeho èástí pøi jednom pøeètení: 38
(ani� bych se k nìkterým èástem vracel, to
èiním a� tehdy, kdy� ukazuji nìkteré ob-
zvlá�tì dobré èlánky v podstatì celý èasopis
kamarádùm).

Poèet ètenáøù jednoho výtisku: 2-5
Poèet vynadání spolucestujících na jeden

výtisk: 5-12 (zále�í na tom, jak moc jsou na-
rvané tramvaje).

Tak�e z toho je dobøe vidìt, jak hezky mys-
líte na pohyb pøi ètení, který je tak dùle�itý.
Poøád nám ve �kole øíkali nehrb se u toho,
narovnej se. Neèti v kuse, jdi se na chvíli pro-
táhnout. Nemù�e� v tom poøád le�et, musí� se
také hýbat. Navíc v dùsledku èastého obracení
a pøehýbání stránek dochází k tomu, �e se mi
výraznì zlep�ila schopnost udr�et stabilitu
a to mnohdy i v zatáèce.

Také bych vám rád napsal, jak jsem se
vlastnì o va�em/na�em èasopisu dozvìdìl.
Zaènìme pìknì popoøádku. 

Kvùli pøestavbì domu jsem u� dva roky
nebyl na Portì, za co� se upøímnì stydím
a v�em se vám omlouvám.

Tento rok to hodlám rozhodnì napravit a na
Portì být od zaèátku do konce, pokud mi to

práce dovolí. Miluji ty chvíle, kdy kolem
desáté pøijde èlovìk na plzeòské Výstavi�tì,
kecne si tam pøed nìjakou scénu, obèas se
i nìkam pøesune, zapálí si dýmku a je
v pohodì. Veèer pøesun pøed hlavní scénu, po
pùlnoci do koliby poslouchat a jen tak èumìt.
Ve ètyøi v pìt se zavírá, pak následuje odjezd
domù, chvilka spánku a ráno v deset zase na
plac. Miluji to. Èlovìk je po tøech dnech sta-
hanej a unavenej snad víc ne� muzikant. Je to
ale paráda. Nic nemuset, jen poslouchat
a klidnì si u nìèeho i zdøímnout. Poslouchat
tu skvìlou muziku a nemyslet na hnusné
starosti okolního, øíká se, �e �velkého� svìta.
Je to paráda, pohoda, potì�ení, po�u�òání,
poslouchání, podívání, zkrátka Porta. 

A tak jsme se bavili s výborným èlovìkem,
který nám opravuje poèítaèe a tak podobnì,
s Ropáèkem. Ten ihned na zaèátku roku
ohlásil, �e v�echny poruchy si musíme odbýt
buï do 30. èervna, anebo a� od 8. èervence.
On prý se stìhuje na Portu. Tak se mi po ní
zastesklo a u� se jí nevzdám. Zavítal jsem na
jeho internetové stránky, z nich tak nìjak na
www.porta-plzen.cz a co mé oèi nevidí �
Portýr vychází nejen na Portì. Chci ho.
Musím ho mít. A tak mejluju jak vzteklý,
platím �lutou slo�enkou (o ní� jsem si mimo-
chodem myslel, �e se ji� alespoò pìt let
nevyrábí) a ètu. Vùbec mi nevadila tøi èísla
najednou, ba naopak. Dokonce i Chip a
Fotolife jsem odhodil stranou, dokud jsem
nedoèetl Portýra.

Za to v�e a mnohem víc vám v�em v celé
redakci patøí dík. 

A nìjakou tu profesionální výtku na závìr,
abyste vidìli, �e nejste bez chyby. Je to jen
nìkolik typografických blbostí. Èíslo 4, strana
10, tøetí sloupec. 23 let by bylo lep�í na jedné
øádce. Druhý sloupec � 30. dubna by taky

bylo lep�í na jedné øádce, ale jsou to jen
koniny. Jinak i sazba je velice solidní. Ty
chyby jsem dlouho hledal (asi deset minut).

A také � samozøejmì mám zájem o celo-
roèní permanentku.

S pozdravem vá� pøedplatitel
-Václav Koøínek-
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Specializovaná prodejna country,folkové
a trampské hudby

Country claim B&B
Moulíkova 5,Praha 5,150 00

Otevírací doba:
Po-Pá:10-18 So:10-12

Tel.:02/57 31 86 13
Fax:02/57 31 09 25

Eurotel:0607 644 898,Paegas:0732 345 311
E-mail:prodejna@countryclaim.com
Katalog zdarma. Zásilková slu�ba 

bez po�tovného!

Vá�ená redakce,

Noc s Karolínou
Po loòském úspìchu Noci s Karolínou jsme

se rozhodli uspoøádat pro na�e posluchaèe
2. roèník této akce. Letos jsme pozvali skupinu
Tranzit a Pavla Bobka s Lídou Nopovou
a celou jejich kapelou. Koncerty zaènou od 19
hodin v Èeském údolí v Plzni. Je�tì pøed ofi-
ciálním zaèátkem budou moci vystoupit i nì-
které regionální skupiny. Náv�tìvníci akce se
mohou tì�it i na obèerstvení. Stejnì jako vloni
dostane ka�dý pivo a nìjakou tu uzeninku
k opeèení na ohni zdarma. Po koncertech toti�
pokraèujeme u velkého táboráku zpívanou. 

Loòský premiérový roèník Noci s Karolínou
byl poznamenán nepøízní poèasí. Pøesto pøijelo
na 800 posluchaèù Karolíny, a to i z pomìrnì
vzdálených konèin. Tì�me se na leto�ní
15. èerven a doufejme v lep�í poèasí. 

-Ondra Lanì, Rádio Karolína- 



Boh. Nìmce 15, 750 02 Pøerov, delfini
@quick.cz 

Akce pro dìti a rodièe s dìtmi
29. 6. � 7. 7. Prádelníci. Pohodové práz-

dniny pro rodièe s dìtmi ve vlastních stanech
pod zøíceninou hradu Lukov. 5 � 99 let,
200 Kè. ZÈ HB Klub pøátel Lukova. Jiøí
Dra�il, �panielova 1291, 163 00 Praha 6 �
Øepy, kpl@atlas.cz 

29. 6. � 13. 7. Alvarez na Jívové. Stanový
tábor s celotáborovou hrou Alvarez pro ty,
kteøí mají rádi dobrodru�ství a poklady. 7 � 14
let, 2100 Kè. ZÈ HB Delfín. Karel Jílek, Boh.
Nìmce 15, 750 02 Pøerov, delfini@quick.cz 

1. � 15. 7. Otázka �ivota aneb mezi hvìz-
dou a nebem. Tábor o umìní �ít � hry a akti-
vity, pøi kterých budete jen sami se sebou,
pøáteli a pøírodou. 13 � 15 let, 2100 Kè. ZÈ
HB BRÏO Vlkani. Dalimil Toman, Moravská

184, 696 19 Mikulèice, brdo.vlkani@sez-
nam.cz

Je�tì dovìtek: Jak si mo�ná nìkteøí z vás
v�imli, nabídka akcí není na celé prázdniny,
nýbr� jen na jejich první pùli. Dal�í èást

naleznete v pøí�tím Porýru, nebo na internetu:
www.brontosaurus.cz. Pokud se budete chtít
nìkteré z akcí zúèastnit a pou�ít pro kontakt
bì�nou (pozemní) po�tu, pak vìzte dobrý
zvyk zaslat organizátorùm mimo svùj milý
dopis také ofrankovanou obálku s nadepsanou
zpáteèní adresou. Jo, a je�tì pár vysvìtlivek:
ZÈ HB� znamená Základní èlánek Hnutí
Brontosaurus (název poøádající organizace).
Inzerátky, u kterých není uvedena cena, jsou
pravdìpodobnì bez poplatku. Adresa na
ústøedí Hnutí Brontosaurus je: Michalova 4,
602 00 Brno. A pokud se budete chtít na nìco
je�tì zeptat, mù�ete to zkusit taky u mì,
i kdy� toho zas tak moc nevím. Zále�í, na co
se budete ptát. Ale k bron�árnám bych øekl
souhrnnì, �e jsou to skvìle strávené prázd-
niny.

-Tom Hradil
t.hradil@jes.cz-

Stavìli jsme výstavu.
Asi mi to nebudete vìøit,
ale opravdu. Pøímo po-
hádkovou. V Plzni na
Výstavi�ti. A byla to
docela zábava. V pavi-
lonech byla stra�nì velká
zima. Litoval jsem, �e
nemám nìco zimního na

sebe. A venku pr�elo nebo alespoò foukal
vítr, tak�e nebylo opravdu kde se ohøát.
�Zahøej se prací� �lo mi hlavou a vybièoval
jsem se i k takovým výkonùm, jako je lézt na
�tafle a� ke stropu a tam pøidìlávat dráty, aby
nám pak ta výstava pìknì svítila. Mo�ná, �e
netopili schválnì, aby nám to �lo lépe od
ruky. Dobrá metoda, zavedu to v práci taky.
Nehor�í je, �e na tìch �taflích nahoøe nemáte
�ádnou polièku nebo stoleèek, a tak v�echno,
co jsem potøeboval, jsem nosil stále po kap-
sách. Høebíky, �roubky, kladívko, vrtaèku
(na baterku), no�ík, �roubovák, zkou�eèku,
èokoládku, izolepu, stahovací pásku, �típací
kle�tì, náhradní �árovku, cigarety, zapalo-
vaè, placku koøalky a toaletní papír. Díky
tomu v�emu jsem byl naprosto samostatný
a na nikom závislý. Jen jsem si tak trochu
pøipadal jak krabièka poslední záchrany.
A poprvé v �ivotì jsem závidìl pavoukùm
poèet jejich konèetin. To by paneèku �la ta
práce jinak od ruky. Jednou rukou dr�et svìt-
lo, druhou drát, abych ho neprovrtal, tøetí

�roubek, ètvrtou vrtaèku, pátou polstrování
na stropì, aby se tam nepletlo� vlastnì teï
ani nechápu, jak jsem to dìlal. Jsem docela
rád, �e je to v�echno hotový, a budeme to
stìhovat a� v pùlce èervence. Mám tedy
spoustu èasu na to, abych vymyslel, jak ty
v�echny dráty zabalit a pak je zase rozbalit
v jiném mìstì, rozvìsit pod stropem a zapo-
jit tak, aby to fungovalo. Zatím teda nevím
nevím.

Chtìl jsem ale napsat hlavnì o tom, jak mì
v Plzni pøekvapily ty obrovské obchodní
domy. Tøeba tím, �e mìli otevøeno ve dne
v noci. Ve tøi ráno jsem si vzpomnìl, �e
potøebuji je�tì deset prodlu�ovaèek, a tak
jsme se sebrali a dojeli pro nì. U nás
v Krumlovì jsou ve tøi ráno otevøený dva
poslední bary a prodlu�ovák v nich urèitì
nekoupíte. Leda lomcovák. A desetimetrová
prodlu�ovaèka stála 119,- Kè. Pro srovnání �
deset metrù kabelu stálo 130,-Kè a zásuvka
se zástrèkou po ètyøiceti, co� je dohromady
210,- Kè. Nechápu to. Ale uznejte sami,
v tomto pøípadì s odpùrci globalizace ne-
mù�u souhlasit. Nebýt toho jednoho nad-
národního øetìzce, tak jsme tu výstavu urèitì
nestihli. A nebyly by �ádný rozzáøený dìtský
oèi. Zamyslete se nad tím. 

Ale ta výstava je pohádková. Tak se pøi-
jïte podívat.

Èaudýýýýýýýýýýý 
�pilda 
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� P I L I N Y

T r o c h u  o  p ø í r o d ì  a  v ì c e c h  o k o l o
Prázdniny s Brontosaurem
V na�í nepravidelné rubrice se èas od èasu

dají najít nejen rùzná povídání o ochranì
pøírody, ale také pozvánky na v�elijaké akce.
Jejich náplò mù�e být tak trochu toulavá,
dobrodru�ná, vzdìlávací, vodácká, lecjaká
jiná nebo taky v�echno to dohromady. Jeliko�
se postupnì blí�í prázdniny, blí�í se s nimi
taky spousta nabídek na léto. Nejvhodnìj�í
èas znovu zaèít zvát na akce do pøírody. 

Akce Brontosaura se konají od roku 1974.
Mo�ná vám o nich u� nìkdo vyprávìl. Patøí
k nim pøátelská atmosféra, noví kamarádi,
spousta zá�itkù a vìt�inou také u�iteèná práce
spojená s ochranou pøírody, opravou starých
hradù a podobnì. Ubytování lze oèekávat
napøíklad na lesní chatì bez elektøiny, v ka-
menné místnosti staré zøíceniny, zámku, nebo
taky nìkde úplnì jinde. Na akci mù�e pøijet
patnáct nebo pìtadvacet úèastníkù. Ka�dý
tábor je zkrátka jiný a rozdíly jsou veliké. Ale
dost u� slov, nechejme hovoøit akce:

Akce pro�itkové a pracovní
29. 6. � 7. 7.  Veselé Bahno III. Chce�

pomoci objevit novou jeskyni a prolézt øadu
ji� objevených? Neváhej a ozvi se; Slovenský
Kras. D�orè a Kleofá�. Od 18 let, 500 Kè. ZÈ
HB Orchis. Jana Vítková, Koniklecová 6,
634 00 Brno, zpmvbr@mbox.vol.cz 

1. � 14. 7. Dva roky prázdnin. Pojïte se
s námi zatoulat do neznámé zemì a pro�ít
pravé a nefal�ované dobrodru�ství. Kosení
podmáèených luk. 16 � 25 let. ZÈ HB
Zvonek. Eli�ka Obùrková, Sluneèná 4/47,
634 00 Brno, eliskao@centrum.cz 

5. � 14. 7.  KOLOsální. By� pod sedlem
(Èervenohorským), pøesto v sedle (jízdního
kola). 15 � 73 let, 750 Kè. Tomá� Bartu�ek,
Olbrachtova 2640, 272 01 Kladno, tomasbar-
tusek@seznam.cz 

5. � 15. 7. Kvìty na kameni. Chránìné
louky na Chebzí, chátrající kaplièka, tajem-
ství mechových jezírek. Kosení luk a oprava
kaplièky v Jeseníkách. 150 Kè. Markéta
Michlíèková, Makarenkova 257, 790 81
Èeská Ves, kvitek@jes.cz 

5. � 15. 7. Kvítek na prameni. Opravy
starých jesenických pramenù, poznávání
nových lidí, míst, svìtù a dobrodru�ství. Od
14 let, 150 Kè. ZÈ HB Baobab Jeseník. Tom
Hradil, Sokolská 533, 790 84 Mikulovice,
kvitek@jes.cz

12. � 21. 7. Rozhlédni se, èlovìèe.  Cyklo-
putování po kraji rozhleden, zakonèené
pobytem a prací na muzejní �eleznièce;
Dìèínsko. Od 16 let, 600 Kè. ZÈ HB Svízel
pøítula. Markéta Èernocká, Italských legií
442, 377 01 Jindøichùv Hradec, jezi@cen-
trum.cz 

12. � 21.7. Komu stra�í ve vì�i. Na Cim-
burku øádí tajemné bytosti. Je to skuteènost èi
výmysl? Pøijeïte odhalit tuto záhadu. 17 � 99
let, 300 Kè. Martin Èechura, Sadová 285,
349 61 Kladruby, komustrasi@centrum.cz 

12. � 21. 7. EMOCE. Putující Don Quijote
a Sancho Panza vás zvou k bloudìní svìtem

emocí a kouzelnou krajinou� Od 16 let,
200 Kè. Lucie Nováková, Bráfova 57, 616 00
Brno, lucinovak@email.cz 

12. � 21. 7. Zemì volá o pomoc. S.O.S.
Lidé! Kosení, hrabání a louky na prameni�ti
Jankovského potoka. Nejen k hrám jsi zván.
16 � 25 let, vratná záloha 200 Kè. Brontík
Stoklasa, 293, 664 59 Telnice, sos.lide@cen-
trum.cz 

12. � 26. 7. �itková 2002. Lahodná senoseè
pro statné sekáèe a zruèné hrabìnky; Bílé
Karpaty. 15 � 30 let. Jan Blahù�ek, Vìtrná
1381, 688 01 Uherský Brod, maratice@bron-
tosaurus.cz 

15. � 28. 7. Modrá planeta. Tábor pro
v�echny, kteøí se cítí a obèas i vypadají, jako
by odnìkud spadli. 16 � 26 let, 699,90 Kè.
Tomá� Eisner, Tovární 426, 735 52 Bohumín,
ice.wolf@seznam.cz 

17. � 31. 7. Kosy v triku aneb Fantazie
v ohro�ení. Pro�ijete dva FANTASTICKÉ
týdny plné dobrodru�ství a her, pohybových
a tvoøivých aktivit. Kosení orchidejových luk
v Bílých Karpatech. Od 16 let, 555 Kè. ZÈ
HB S.U.P. Veronika Jungová, Veltrusy �
Ostrov 60, 277 46 Veltrusy, tabor.2002
@email.cz 

19. � 28. 7. Cesta do neznáma. Hledáme
lidi pro hitech misi. Vy�adována kreativita,
schopnost spolupráce, odolnost. Od 16 let,
333 Kè. Antonín Zrùstek, Ulrychova 6,
162 00 Praha 6, firma2002@centrum.cz 

20. � 28. 7. Neomezené mo�nosti. Nebuï
se sám doma! Jsi oèekáván na hradì Lukovì,
kde pøekoná� hranice svých mo�ností. 16 � 30
let, 250 Kè. Lubo� Jankù, Sosnová 4, 637 00
Brno � Jundrov, neomezenemoznosti@sez-
nam.cz 

20. � 28. 7. Zapomenuté nádra�í. Práce
a �ivot na bývalém nádra�í, poznávání okolí,
výstupy do kopcù, hledání, hry, krajina. Od 18
let, 550 Kè. ZÈ HB Svízel pøítula. Markéta
Èernocká, Italských legií 442, 377 01
Jindøichùv Hradec, jezi@centrum.cz 

22. 7. � 3. 8. Kdesi v... Galii, 50 let pø.n.l.
Svérázná vesnièka na støetu keltské a øímské
civilizace... 16 � 30 let, 0 Kè. Míra Míkovec,
Na Vinici 485, 335 01 Nepomuk, kdesiv
@email.cz 

Akce pobytové, vodácké, putovní apod.
3. � 7. 7. Slovenské øeky. Vodácká akce pro

zku�enìj�í vodáky na nejhezèích úsecích
slovenských a polských øek. 18 � 60 let,
2000 Kè. ZÈ HB Delfín. Karel Jílek, Boh.
Nìmce 15, 750 02 Pøerov, delfini@quick.cz 

11. � 20. 7. Ohøe. Vodácký pu�ák na
kánoích z Chebu do �atce s náv�tìvou zají-
mavých míst podél øeky. 10 � 17 let, 2200 Kè.
ZÈ HB Delfín. Karel Jílek, Boh. Nìmce 15,
750 02 Pøerov, delfini@quick.cz 

15. � 23. 7. Co pøiná�í øeka aneb øíèní
turistika II. Chce� sjet divoký Hron a poznat
nové kamarády? Tak se ozvi. Alísek, Jana
a Kleofá�. Od 16 let, 1000 Kè. ZÈ HB Orchis.
Jana Vítková, Koniklecová 6, 63400 Brno,
zpmvbr@mbox.vol.cz 

15. � 27. 7. Jménem krále aneb støedovìk
se vrací. Tábor, výlety, hry, soutì�e a celotá-
borovka s motivy støedovìku. 7 � 11 let, 2500
Kè. Horní Lhotice u Námì�tì nad Oslavou.
ZÈ HB BRÏO Vlkani a DDM Strá�nice.
Dalimil Toman, Moravská 184, 696 19
Mikulèice, brdo.vlkani@seznam.cz 

21. � 27. 7. Berounka s Dingem. Vodácký
pu�ák pro dospìláky (i pro zaèáteèníky).
Poplujeme na kánoích z Plznì do Prahy. 18 �
99 let, 1200 Kè. ZÈ HB Delfín. Karel Jílek,

OZNAMUJEME Vám, �e vysílá
hudební rádio INTERHIT na
w w w . r a d i o i n t e r h i t . c z  
a nebo www.live.atlas.cz a to ve tøech
kvalitách, dle mo�ností pøipojení
k Internetu. Nepotøebujete instalovat
�ádný pøehrávaè, jen kliknìte
a poslouchejte! 
( p l a t í  p r o  Wi n d o w s  9 8  a  2 0 0 0 )

� Zkuste najít definici! Písnièka jako
podaná ruka a dobrej kámo� v pravé chvíli.
Písnièka, která promluví za nìmého.
Písnièka jako muèidlo, kdy� ji nosí� pátý den
v hlavì, a to pravý poslední slovo nedo-
hlédnu. Písnièka, která drsòákovi pomù�e
vyslovit to, co by jinak neumìl, písnièka,
která slzy zahání a slzy pøivolává. Písnièka,
která umí hladit, pofoukat bebíèko, ale
i �lehnout, zmrazit a hrábnout do nej-
tajnìj�ích �uplíkù. Písnièka �ok a písnièka
sen. Zrádná jako medovej jed a prostá jak
poslední cigareta. Písnièka, která popouzí

libové, mraèouny, gibsový hlavy a �krobený
límce, písnièka, kterou lidi milujou jako
�ivot, ale dovedou se jí bát a� k smrti.

Zkuste hledat definici! Se�lo se nás kolem
dvaceti tisíc hledaèù � a já se kojím nadìjí,
�e se letos opìt tu jedinou, v�evýsti�nou,
vyèerpávající a nále�itì strohou definici
nepodaøilo nalézt. Bojím se, �e ve chvíli, kdy
bychom si písnièku pojmenovali, urèili, defi-
novali, zaøadili a rozpitvali, ztratila by
v�echen smysl poslední vìta, kterou chci
povìdìt: Ahoj za rok na Portì.

-Miki Ryvola, Portýr 4/85-

p í s n i è k a



�Potichouèku, jako by v tý chvíli zazvoni-
la kytara, trochu komickej na�inec starotramp
pøivírá oèi jako bla�enej kocour, náhle mizí
bakelitová mizérie souèasnosti, tichne øev
mobilù, kompjùtrù, plechovejch pojízdnejch
klecí a do jeho skeptický du�ièky se vrací jis-
tota, �e jsme �ili, �ijem a sakra, dá Manittou,
budem �ít krásnì, barevnì, ptákovsky a nikoli
virtuálnì, leè opravdovsky� � to je témìø
v�eøíkající úryvek ze sleeventonu Mikiho
Ryvoly k novému cédéèku s názvem
Navracím se domù, které �výcar�tí trampíci
a muzikanti u Basileje vydali pro radost sobì
i svým pøátelùm.

Nahrávka vznikla v kvìtnu v pra�ském
studiu Petra Benesche a v záøí pøivezl Andy
je�tì novotou vonící disky u� v pøebalech
a krabièkách na klíèácký Fort Hazard, kde
byla deska pokøtìna nejen �ampaòským, ale
také obligátním fernetem a jihoèeskou pivní
klasikou. Zkrátka Andyho trampské album se
vydalo do svìta dostateènì oèkováno proti
v�em skeptickým a nepøejícím hlasùm
a zlobám.

Andy (Jaroslav Horák), kterého si  star�í
kategorie bude pamatovat z kladenského
Qìtákova výbìru, je také autorem v�ech tìch-
to písnièkových výprav do zahrad nasloucha-
jících srdcí. Spoleènì s ním se na CD podíleli
Mirda (Mirek Pazdera), Jirásek (Jaromír
�imùnek) a Tomá� Horák, Andyho syn, za-
stupující mladou emigrantskou generaci.

Myslím, �e lépe ani nemohl Andy svou
pupeèní �òùru s trampingem a s tím, co zùsta-
lo za kdysi zabouchnutými totalitními dveømi,
zviditelnit. Prsty slov odhrabává vrstvièky
exilového nánosu z koøenù hluboko vrostlých
do zemì, do ní� kdysi obtiskl první stopy
toulavých bot, a melodie vplétá do koruny
ko�atící se v jeho du�i, zalévané nostalgií
veèerních ohòù a ranních úsvitù nadìjí.
A zpívá � tak, jako by vyprávìl o svých snech,
touhách, vzpomínkách i láskách�

-Hanka Hosnedlová-

Napsali jste nám
tentokrát malou ódu na Vojtu Tomá�ka.

Zaslou�í si to.

Smeèno, 28. 4. 02

Ahoj kamarádi!

Posílám pozdravy a pøeji úspìchy vám
v�em.

Poslední Portýr mi udìlal velkou radost tím,
�e v nìm dostal vìt�í prostor Vojta Kiïák
Tomá�ko.

Znám se s ním i Rí�ou Melicharem a tudí�
vím, �e to jsou fajn kluci, kteøí hrají a tvoøí
písnièky, které nìco øíkají a jdou od srdce. To
je v dne�ní dobì moc vzácné. 

Byla jsem u toho, kdy� Kiïák v zarostlém
pøírodním divadle rozjí�dìl �Zaè je toho
Loket�. Tenkrát diváci sedìli na zemi, zázemí
pro muzikanty tvoøil vojenský stan a Vojta
chodil a poøád se modlil, aby nepr�elo, aby
pøi�li lidi, aby se to líbilo, aby pøijeli muzi-
kanti, aby�

V�echna �aby� vy�la, bylo to moc fajn
a bezprostøední. Alespoò tak to vidím já. Byl
to pro mne zá�itek, na který nezapomenu.

Po pár letech jsem se opìt rozjela do Lokte,
tentokrát proto, abych shlédla ��eptání do
ticha�. Prvnì.

Byla jsem dokonale pøekvapená atmos-
férou, která tam vznikla. Tím, jak hluèící
skupinky náhle ztichly � jak na nì pùsobila
muzika �tìpána Raka a recitace Mirka
Kováøíka. Nastalo posvátné ticho v hledi�ti,
co� jsem je�tì nikde neza�ila. Pøírodní divad-
lo zkrásnìlo a je moc fajn, �e díky lidem jako
je Vojta nezaniklo, ba naopak.

Hodnì �tìstí takovýmto i jiným záslu�ným
akcím a lidem, kteøí se sna�í prosadit
nemo�né, pøeje -Èertice-
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�punt, ale do láhve. Dále jsme do koncertu
zaøadili i parodie, které v tu dobu u nás doma
mìly velký úspìch. Tonda Hájek parodoval
Tondu Gondolána, Honza Vanèura Hanku
Zagorovou, Milan Dufek Karla Gotta a na závìr
Luise Armstronga. To v�ak bylo pro poøadatele
málo, chtìli to doplnit jejich souèasnými inter-
prety. Honza Vanèura tedy nastudoval Allu
Pugaèevovou a já s ohromným patosem Muslima
Magomajeva. Úspìch byl zaruèen. (Kdy� jsme
se vrátili zpìt a chtìl jsem Muslima pøedvést
na�im divákùm, bylo mi to zakázáno, nebo� se to
bralo jako zesmì�òování sovìtských umìlcù.)

Vyrazili jsme tedy na �estinedìlní turné.
Zaèínali jsme v Novorossijsku. Cestou z hotelu
do haly jsme si mysleli, �e nás vítr odnese a� do
zamrzlého moøe a v hale jsme se zase modlili,
aby to neodfouklo støechu. Aparaturu mezitím
na�i technici zprovoznili celou, tak�e jsme tu
vichøici dokonce pøehlu�ili. Hala byla toti� jen
taková plechová, støecha z vlnitého plechu a v�e
stra�nì rezonovalo. Zajímavé v�ak bylo i setkání
s hotely a ruskou kuchyní. Celá trasa byla vlast-
nì v oblasti Kavkazu, tak�e v�ude bylo jen sko-
pové, pokud bylo. S pøibývajícími dny jsme si
dávali tøeba tzv. �jajiènicu�, co� byla taková
prapodivná placka z vajec, ale také pøipravená
na skopovém loji. V Baku jsme objevili v res-
tauraci jídlo s honosným názvem �beaf-
stroganov� s rý�í. Moc jsme se tì�ili a� do doby,
kdy nám ho pøinesli na stùl. V té rý�i byli toti�
zavaøení �vábi, resp. rusové. K na�í reklamaci
nám pouze sdìlili, �e jsme si je, ty �váby, pøivez-
li z domova. Na dal�í �taci v Machaèkale jsme si
vidìli z hotelových pokojù vzájemnì k sobì,
dokonce i z patra do patra. Panely toti� nebyly
nikterak utìsnìny, tak�e a� do hotelového poko-
je se z kuchynì linula �libá� vùnì pøepáleného
skopového loje. Nejvìt�ím problémem v�ak byla
absence piva. Tì�ili jsme se, �e na nìj snad nìkde
narazíme. I stalo se. Ve mìstì Nalèik jsme na
prùzkumné cestì s Tondou Hájkem objevili, �e v
jednom z mála �magazínù� dostali �Plzeò�. Pro-
to�e vydìlané peníze jsme nosili stále u sebe,
okam�itì jsme skoupili dodávku pro celé mìsto
a taxíkem ji nadvakrát odstìhovali do hotelo-
vého pokoje. Právì zaèínalo mistrovství svìta
v hokeji a tak jsme se mohli alespoò v duchu
vrátit do Prahy a popíjet ná� oblíbený mok. Pøi
náv�tìvì Jerevanu mistrovství vrcholilo. Finálo-
vý zápas sledoval ná� technik Jirka Brtva v prù-
bìhu koncertu na malé pøenosné televizi, kterou
jsme k tomu úèelu zakoupili, a o stavu nás infor-
moval z nápovìdní budky. Kdy� jsme tenkrát
v blízkosti bájného Araratu koncert skonèili
a jako èást národa, který právì získal mistrovský
titul, jsme se vrátili do hotelu, uspoøádali nám

ohromnou oslavu. Dost jsme se divili, proto�e
jsme pøece byli v právì pora�eném Sovìtském
svazu, ale oni nás ji� tenkrát ubezpeèili, �e Rusy
nenávidí a nám to vítìzství ze srdce pøejí. Tonda
Hájek je�tì tý� veèer poskytl rozhovor �Radiu
Jerevan�. Dostal o tom dokonce písemné potvr-
zení. To se ji� zájezd chýlil ke konci. Pøesouvali
jsme se vlakem do Soèi. To byla velmi �spanilá
jízda�. Pøi zastávce v Tbilisi museli dokonce
doplòovat zásoby �ampaòského v jídelním voze.
V Soèi na nás èekalo pøíjemné pøekvapení. Ko-
nal se tam v tu dobu mláde�nický tenisový tur-
naj za úèasti na�ich barev. Chodili jsme tedy
tenkrát fandit Martinì Navrátilové, Tomá�i �mí-
dovi, Pavlu Slo�ilovi a dal�ím. Pøes tolik vy-
chvalovanou Picundu jsme pak ji� dorazili do
poslední �tace, co� bylo mìsto Suchumi. Nevím
pøesnì jak ostatní, ale já jsem se tenkrát o �est
kilo lehèí vracel do Moskvy. Ta nám po tìch
�esti nedìlích pøipadala jako New York. Kdy�
jsme se vrátili do Prahy, tak to byla skuteèný
Západ, ale to jsme mìli pøed sebou ji� zaplacený
zájezd na OH v Mnichovì. Øíkali jsme si
tenkrát, to bude Amerika, ale do té opravdové
Ameriky jsme si museli je�tì nìjaký ten èásek
poèkat.

Zá�itkù bylo na tomto zájezdu daleko více.
Procestovali jsme skuteènì celý Kavkaz, mohli
posoudit jeho pøírodní krásy, ale na druhé stranì
jsme té� mìli na rozdíl od bì�ných turistù mo�-
nost vidìt i tu pøí�ernou bídu, ve které �ijí jeho
obyvatelé. Byli jsme na staré vojenské gruzín-
ské cestì, ale i kousek od Elbrusu, vidìli jsme
Èerné moøe, Kaspické moøe a z letadla i jezero
Sevan. To jsou vìci, které èlovìku nikdo nikdy
nevezme a to byl také dùvod, proè jsme v�dy tak
rádi jezdili i do zemí, které nebyly vùbec atrak-
tivní. 

Tì�ím se na setkání s vámi na nìkterém z na-
�ich koncertù, tøeba 25. 5. v Amfiteátru Výsta-
vi�tì v Èeských Budìjovicích na výstavì Hobby,
nebo na Country saloonu v pra�ském Mánesu
27. 5., èi nìkde úplnì jinde.  V�echny vás
srdeènì zdravím.

-Country Ranger-Jiøí Veisser-
P.S.
Dne�ní hokej nad Kanadou jsme vyhráli 5:1,

tak�e pevnì doufám, �e se bude opakovat právì
tøicet let stará historie. O tom a v�em jiném zase
pøí�tì. C. R.�J. V.

Snad u� tradiènì
opìt v nedìli zaèí-
nám psát dal�í ze
svých pøíspìvkù.
Tentokrát jsem vy-
u�il a� ten nejpoz-
dìj�í termín k ode-
slání, proto�e aktu-

alit je skuteènì dost, je krásné datum 5. 5. 2002
a rád bych se s vámi o nì o v�echny podìlil døív,
ne� se vrhnu do popisu turné po �Velké zemi�.

Vzhledem k tomu, �e se ná� mìsíèník jmenu-
je �Portýr�, nemohu zaèít jinak ne� jihoèeským
krajským kolem, které jako ka�dý rok probìhlo
v KD ve Strakonicích. Kdy� jsem vloni slíbil, �e
se i v pøí�tím roce s chutí ujmu role pøedsedy po-
roty, netu�il jsem, co si pro nás jihoèe�i pøipraví
za maratón. Do Strakonic se toti� sjelo pøes
ètyøicet kapel. Je a� s podivem, jak rùznì si dnes
lidé pøedstavují, co �ánr �Porta� unese. Není se
èemu divit. V pra�ském Country radiu je témìø
víc ne� country sly�et Èechomor, Lokomotiva
a tak podobnì� Jak se má potom èlovìk orien-
tovat? Ka�dopádnì tím nechci sni�ovat celko-
vou úroveò tohoto kola. S kolegy porotci jsme
vybírali opravdu zodpovìdnì a ji� dnes vám
mohu sdìlit, �e se mù�ete moc tì�it na celostát-
ní kolo do Plznì, proto�e kvality vítìzù byly
skuteènì vysoké.

V minulém èísle jsem vás také zval na �Èaro-
dìjnice 2002� do Horních Poèernic. Zmínil jsem
se i o výhrù�kách, které následovaly po zveøej-
nìní výbìrového øízení. Rád bych teï konstato-
val, �e v souèinnosti s mìstským zastupitelstvem
a hlavnì se starostou mìstské èásti panem Iva-
nem Li�kou se nám podaøilo pøipravit nièím
neru�ený veèer a hlavnì skvìlou zábavu pro
v�echny zúèastnìné. V�ichni úèinkující podali
maximální výkon, a tak se z Country Trucku
Pavla Kábeleho �íøila po celý veèer jen a jen
pohoda. Zaslou�ili se o ni Greenhorns s èer-
stvým ��edesátníkem� Honzou Vyèítalem, YO-
YO band bratøí Tesaøíkù a v neposlední øadì
kapela Drobky, se kterou v souèasné dobì spolu-
pracuji. Mìlo to být na�e premiérové vystou-
pení. Pilnì jsme od zaèátku roku zkou�eli a do-
hodli jsme se, �e pøedpremiéru si udìláme jen
tak mimochodem, pro na�e kamarády v na�em
klubu, co� je velký sál restaurace �U Lojzíka�
v Popovièkách. Èlovìk si ale nemá klást nízké
cíle. Koncem bøezna nám zavolala na�e kama-
rádka, �e poøádají reprezentaèní ples v hotelu
Ambassador a �e jim odøekla nasmlouvaná ka-
pela. Vrhli jsme se tedy støemhlav do jámy lvové
a zvítìzili jsme. Teï nás tedy ji� uvidíte nejen na
rùzných festivalech, ale i na samostatných
akcích. Srdeènì vás zvu!

Ly�e jsem s definitivní platností pro leto�ní
sezónu odlo�il hned po Velikonocích a 1. kvìtna
jsem jako bývalý �Plavec� zahájil sezónu pla-
veckou. Je pravda, �e rtu� teplomìru v bazénu se
pohybovala nìkde kolem 17 stupòù Celsia, ale
to mì v �ádném pøípadì nemohlo odradit. Plavat
teï budu po ránu pokud to bude jen trochu
mo�né ka�dý den, proto�e je to jedna z nejlep-
�ích mo�ností, jak den zahájit. (Pominu-li v na-
�em vìku probuzení.) 

Teï v�ak rychle zpìt pøesnì o tøicet let. Zaèali
jsme s pøípravou na toto turné je�tì koncem roku
1971. Nechali jsme si vyrobit dùkladné trans-
portní bedny, do kterých se mìla naskládat celá
aparatura, pøipravili jsme si scénáø koncertu,
nechali ho pøelo�it do ru�tiny, aby tamní konfe-
renciér vìdìl, o èem má mluvit, aby mohl pøed-
stavit kapelu, pohovoøit k tématùm písní a také
øíci nìco o historii country music vùbec. Pøí-
pravy skonèily a je 9. 3. 1972, 11 hod. a 15
minut. Na�e letadlo opou�tí leti�tì v Praze-
Ruzyni. Je�tì dvì hodiny je v�e tak, jak je nor-
mální èlovìk zvyklý. Ihned po pøíletu do
Moskvy je v�ak v�echno úplnì jinak. Pøi èekání
na odbavení sice �ádáme, aby na�i technici Jirka
Brtva a Pepa Schellinger mohli být pøítomni
vykládání aparatury, leè marnì. Bezmocnì tedy
pouze z leti�tní haly sledujeme, jak na�e nové
transportní bedny vypadávají z trupu letadla
pøímo na leti�tní plochu. Vùbec nedomý�líme,
co se dìje s aparaturou, umístìnou uvnitø. S tou
se shledáváme a� na prvním koncertu, který se
uskuteènil dal�í den pøímo ve �stolici�, tedy
v Moskvì. Byla to jakási pøedvádìèka pro tamní
kulturní pøedstavitele, mù�eme-li vùbec vyrazit
do terénu. Nastává okam�ik prvního shledání
s aparaturou. Bylo to vskutku �alostné. Horko
tì�ko technici zprovozòují alespoò její èást,
abychom mohli zaèít hrát. Místo konferenciéra
se dostavila konferenciérka. Byla to Gruzínka
a jmenovala se Svìtlana. Poté co jsme jí pøedali
scénáø se jen tak uchichtla a sdìlila nám, �e její
konferování se omezí na ohlá�ení kapely, ozná-
mení pøestávky a konce. Celá ta práce se scé-
náøem tedy byla zcela zbyteèná. Proto�e jsme
nemìli nic pøipraveného, stal se z nás prostì
gramofon, který hrál jednu píseò za druhou. To
v�ak bylo málo, tak�e jsme museli sáhnout a�
nìkam do historie, tak�e písnièky ze zpìvníku
�Tam, kde teèe Mississippi� byly okam�itì
zaøazeny a ruské publikum se, pokud rozumìlo
èe�tinì, dozvìdìlo o Prapradìdovi, Windy Bil-
lovi a dal�ích. Vzpomínám, �e Milan Dufek si
chtìl uvést alespoò svoji tehdy populární píseò
Billy �punt. Ptal se tedy, jak by se to mohlo
pøelo�it. Sdìlili mu, �e �Billy Própka�. Pozdìji
jsme se dozvìdìli, �e �própka� je skuteènì
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Andyho návraty  na s trunáchPovrchnost
Není to jistota,
to já netvrdím, 

je to jen kousíèek tepla, 
není to jistota, 

ale vím, 
�e se na�e tìla støetla.

Není to jistota, 
to já vím, 

proè by to ale být mìla, 
jen chvilkou vá�nì se naplní 

obì dvì na�e tìla.

Copak je na tom �patného, 
milovat se a hladit, 

ten, kdo to nepøizná, 
tomu to bude vadit.

Na copak bude� vzpomínat, 
pra�tìnej kazateli, 

na krásný holky a na jejich òadra, 
na horkou letní kù�i? 

Na uèesaný klíny? 
V�dy� ty nic neví�, 
kolik je vùnì v rù�i.

Není to jistota, to já netvrdím. 
Jistota toti� není. 

Nahradit ji jde tì�ením, 
které se mo�ná splní.

-jiraseb-



PROGRAM 2002

PRA�SKÝ SLUNOVRAT
10. 6. 2002 Tisková konference 
16. 6. KONCERTY VE VÌZNICÍCH ÈR
Ve spolupráci s Generálním øeditelstvím vìzeòské slu�by Praha (15.00 � 17.00)
18. 6. HISTORICKÁ TRAMVAJ HUDEBNÍ 
Hudební projí�ïka v historické tramvaji napøíè Prahou � volnì pøístupné.    
Úèinkují Visací zámek & Jakub Tøasák Band                   
19.�21. 6. KONCERTY RADOSTI
Koncerty pro znevýhodnìné dìti, mláde� a dospìlé, kteøí se nemohou Svátku hudby aktivnì
úèastnit.
19. 6. Kateøinská zahrada, FN Ke Karlovu � Psychiatrická klinika, Praha 2 
Úèinkují Jana Koubková a Petanque
20. 6. HUDEBNÍ VÝLETY LUBO�E HOLZERA
AKORD, denní stacionáø, Záhøebská 36, Praha 2
20.6. Domov Seniorù v Nových Vysoèanech, Praha 9
20. 6. DÌTI DÌTEM
CENTRUM PAPRSEK, Hloubìtín, Praha 9
21. 6. ÈESKÉ HUDEBNÍ FILMY
Støelecký ostrov, Praha 1 (22.15)
19. 6. SLAVNOSTNÍ PØEDVEÈER SVÁTKU HUDBY
Hostitel: MÈ Praha 3 (19.00)
Zadáno pro partnery 8. Evropského svátku hudby 2002 v Èeské republice
Slavnostní koncert v pøedveèer Svátku hudby  se poprvé konal v roce 2000 u pøíle�itosti uve-
dení premiéry Slavnostní m�e k poctì svaté Cecílie od Charlese Gounoda ve Smetanovì síni
Obecního domu. 
20. 6. POJÏME SI ZAHRÁT
Staromìstské námìstí, Praha 1 (11.00)
Ve spolupráci s MÈ Praha 1, Støediskem náhradní rodinné péèe, Sjednocenou organizací ne-
vidomých a slabozrakých ÈR a s Linkou bezpeèí
Urèeno dìtem bez ohledu na vìk a zdravotní stav � integrace znevýhodnìných dìtí a mláde�e
Úèinkují: Dìtské soubory mìstských èástí Prahy a hosté z mimopra�ských dìtských domovù 
Uvádí Klaun Theofil & Jan Kukla
Linka bezpeèí dìtem, bludi�tì �Umìní �ít ve tmì�, dále hry a soutì�e
Na závìr hraje dìtem k tanci a poslechu kapela IANNI

PRAHA HLAVNÍ SCÉNY
20. èerven 
ZPÍVÁNÍ POD KARLOVÝM MOSTEM � prostonárodní písnì, Praha 1 � Kampa (18.00) 
HYPNOTIX (CZ) � koncert � world music, africké rytmy, dub-trance, Praha 1 � Staromìstské
námìstí (19.30) 
21. èerven
STAROMÌSTSKÝ SLUNOVRAT, Praha 1 � Staromìstské námìstí 
JE�Í� NA TURNÉ � Koncertní verze muzikálu Jesus Christ Superstar, Praha 1 � Støelecký
ostrov (14.00) 
BLUES NAOSTRO�, Praha 1 � Hrad � Hartigovská zahrada � hudební pavilon (17.00) 
AFRO STAGE & LATINO SOUNDS, Host: TAM TAM Orchestra & hosté 
Nyabinghy Woriors, Binghy Dem a dal�í, Mistøi Mistrù a jejich bubny, ohnivý tanec, magický
zpìv, Dobrá èajovna, Praha 2 � Námìstí Míru (14:00) 
FOLKLORNÍ DOSTAVENÍÈKO � Polka v�ude jinak a verbíøské tance, Ve spolupráci s MÈ
Praha 2 a Folklorním sdru�ením , Praha 2 � Vinohradský pavilon (11.00) 
HUDEBNÍ TR�NICE, Host: Létající koberec + bøi�ní taneènice, Praha 3 � Námìstí
W. Churchila (18.00) 
TANEÈNÍ SVÁTEK HUDBY, Host: Vypsaná fiXa, Wohnout , Praha 3 � Prokopovo námìstí
(19.00) 
SLUNÍÈKO PRO V�ECHNY, Host: Argema , Praha 4 � Nákupní centrum Novodvorská
(odpoledne) 
PRAGUE FO:R FOR MUSIC fandy, Praha 5 � Barrandov (15.00) 
PRO MALÉ I VELKÉ, Host: �lapeto, Praha 5 � Andìl (15:00) 
REVIVALY 60. � 70. léta, Host: HAIR, koncertní provedení populárního muzikálu, Janis Joplin
Revival, Praha 5 � Kostel sv. Václava (19:30) 
KONCERT VÁ�NÉ HUDBY � Bach collegium Praha a hosté, Praha 6 � Vítìzné námìstí
(15.00) 
KELTSKÝ SLUNOVRAT, Patron scény: Karel Holas, Praha 7 � Letenský zámeèek (14.00)
FOLKaj., Host: Dobrý veèer kvintet, Praha 7 � Metro Vltavská (15.00) 
REVIVALY 80. � 90. léta, Host: Pearl Jam Revival, Nirvana, Red Hot Chilli Peppers Revival 
Praha 8 � Metro Palmovka (15.00) 
BRUT PALMOVKA, Praha 9 � Vysoèanské námìstí (14.00), 
HUDEBNÍ SLUNÌNÍ, Host: Roman Dragoun Band (funk) 
Praha 9 � Obøadní síò � koncertní (19.00) 20.6. KONCERT
Praha 10 � Námìstí Kubánské revoluce (10.00) 
[PAØÁK 10], Praha 11 � Metro Roztyly (18.00) 
INDUSTRIAL, Patron scény: Cyril Hoøánek, Host: Kurtizány z 25. avenue, BIOKOVO 
Praha 12 � Obchodní námìstí (13.00) 
KOMORNÍ MUZICÍROVÁNÍ, Praha 13 � Sluneèní námìstí (15.00) 
LONG COUNTRY VEHICLE, Praha 14 � Kostel sv. Bartolomìje Praha 14 � Kyje (18.30) 
KONCERT, Praha 14 � Metro Rajská zahrada (14.00) 
ÈERÒÁK NA�LUTO, Praha 14 � Metro Hloubìtín � OD (14.00) 
ÈERÒÁK NA�LUTO, Praha 15 � Místo v jednání (18.30) 

DÁLE: Hudební kluby, ulice, parky, námìstí, nádvoøí, kostely, zahradní restaurace, budovy
�kol, úøady atd.
Spontánní, hlavním poøadatelem neorganizovaná hudební vystoupení: instrumentální, vokální,
taneèní a scénické soubory v�ech hudebních �ánrù, amatéøi, profesionálové, hudební rodiny atd. 
Umìlci vystupují v místì, které si sami vyberou a je pøíjemné nejen pro nì samotné, ale také
pro poslech divákù a kolemjdoucích. 
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Od 24. do 25. kvìtna, do pozdních noèních hodin, probíhá ná� v tomto roce

první festival Portování aneb Ozvìny Porty ve skanzenu Vala�ského muzea
v pøírodì v Ro�novì pod Radho�tìm.

V pátek od 19. hodin uvidíte kromì vítìze Porty Poutníky, Wabiho Daòka
a Milo�e Dvoøáèka, �almana s jeho spolem, Vìru Martinovou a na dobrou noc
zahraje Semtex.

V sobotu je program od 14. hodin a vystupují:
Carrabina, Messalina, U Styla, Bodlo, Pøístav, Jewelci, Schovanky, Vojta

Kiïák Tomá�ko, Jindra Kejak, Karel Zich, Hradi��an a na malé scénì od 16. do
18. hodin Tempo di vlak, �pilda a Jeroným Le�ner.

Pøes den zaplatíte pouhých 50,- Kè, stejnì jako za prohlídku muzea, veèerní
vstupenka stojí 130,- Kè a permanentka na oba dva dny je za 200,- Kè.
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Brnìnský drak je na�í agenturou
poøádaný pìtidenní festival, druhý
v poøadí, a oslavíme v jeho rámci
i Evropský svátek hudby. Koná se
od 17. do 21. èervna v Brnì na nám.
Svobody a na Moravském námìstí.
Denní vstupné èiní korun 60,-, per-
manentka na celých pìt dní
pouhých 200,- Kè.

Ka�dý den od 14. hodin na
námìstí Svobody, kde je vstupné
zdarma, mù�ete sly�et a vidìt
amatérské kapely, od 19. hodin na
Moravském námìstí probíhá tento
program:

pondìlí 17.
19�20 Pøístav
20�21 �alman a spol.
21�22 Pavel Dobe�
22�23 Spirituál Kvintet

úterý 18.
19�20 Vojta Zícha a Druhá míza
20�21 Hop Trop
21�22 Karel Zich
22�23 Fleret a Jarmila �uláková

støeda 19.
19�20 Pacifik
20�21 Nezmaøi
21�22 Wabi
22�23 Semtex

ètvrtek 20.
19�20 Devítka
20�21 Vìra Martinová
21�22 Cop
22�23 Trio bøi Tesaøíci 

pátek 21.
19�20 Bokomara
20�21 Jindra Kejak
21�22 Javory 
22�23 Poutníci

Dárek pro v�echny pøedplatitele k 1. narozeninám mìsíèníku Portýr.
Budete-li si na ka�dý festival kupovat permanentku zvlá��, zaplatíte dohromady jeden tisíc �est set korun. Projevíte-li zájem koupit si permanentku platící na

v�echny ní�e uvedené festivaly, zaplatíte 700,- Kè, pokud si ji u nás objednáte.
A nyní dárek pro pøedplatitele na�eho mìsíèníku � kdo z nich si k nám napí�e o stálou vstupenku, obdr�í ji zdarma. Stejný dárek èeká na ty z vás, kteøí se rozhod-

nou pøedplatit si Portýra na tento rok (nejpozdìji od kvìtna) a na objednávku napí�í: Mám zájem o celoroèní permanentku.
Takto získaný lístek je nepøenosný � kvùli kontrole bude oznaèen jménem, adresou a rodným èíslem.
V leto�ním roce na�e agentura poøádá tyto festivaly: 

N a � e  n a b í d k a  s t á l e  p l a t í ! ! !

24.�26. 5. Ozvìny Porty Ro�nov pod Radho�tìm
17.�21. 6. Brnìnský drak Brno � nám. Svobody a Moravské nám.
28. 6. Zaè je toho Loket Loket, okr. Sokolov
3.�7. 7. Porta Plzeò

26.�28. 7. Kolo kolo mlýnský Nové Mlýny, okr. Bøeclav
23.�25. 8. Zase se zpívá Ti�nov
30. 8.�1. 9. Hurá do Krumlova Èeský Krumlov
6.�8. 9. Ozvìny Porty Ro�nov pod Radho�tìm



Veèery písní táborových ohòù jsou dodnes
pojem. Trampská Ozvìna v osmdesátých letech
dokázala v Brnì udìlat pro muziku víc ne� øada
profesionálù. Po revoluci se kapela odmlèela,
ale na�tìstí jen na pár rokù. Dnes je tu opìt a
zpívá jí to stále skvìle. Vloni vyhrála Horní
Jelení a chystá se tam i letos, stejnì jako na
finále Trampské porty a snad i na finále Porty
plzeòské. Dvoustý prvý veèer byl výborný za
vydatného pøispìní neménì dobrých hostù �
ostravského Tempa di vlak    a Orionu z Brna.
Nejdùle�itìj�í informací je to, �e veèery
Ozvìny by se mìly konat dále asi ètyøikrát
roènì a ten dal�í se pøipravuje na 20. záøí
leto�ního roku.

Ozvìna i Tempo di vlak si je�tì v sobotu
zazpívali v jeskyni (záznam bude k vidìní a
sly�ení na podzimním veèeru) a na chajdì u
Pitta pak pokraèoval velmi pohodový zpívací a
povídací víkend.

-Belmondo-

Je tøeba doufat,
i kdyby mìla být nadìje
poka�dé zklamána,
nebo� nadìje sama je �tìstí,
a její zmaøení, jakkoli èasté,
pøece jen není tak stra�livé
jako její vyhasnutí.

Samuel Johnson

ZVÌSTI
Lístku se podaøilo probojovat do finále

Trampské porty (do Plznì v�ak nikoliv),
Tempo di vlak míøí do ústeckého semifinále
(plzeòská Porta bude letos také bez nich)
a tak zastoupení souèasné �pièkové trampské
muziky ve finále v Plzni vyvolává otazník�

Dùm dìtí a mláde�e v Praze-Karlínì na
Karlínském námìstí byl opìt svìdkem tramp-
ského veèera � tentokrát s Chudinky. Dal�í
poøad je naplánován na 21. 5. (19.30 hod.) �
hrát bude Appaloosa a povídat a promítat se
bude o leto�ní Zlaté horeèce na Javornici, na
19. 6. ve stejném èase se chystá foglarovský
veèer s Kapitánem Kidem.

Tóny cest (Ostrava, KD Gama, Hornopolní
ul.) v dubnu pøivítaly opìt na pódiu Pepu
Streichla, kvìtnové budou s Mí�ou Leichtem
a v èervnu bude Tempo di vlak køtít svoji
první desku.

Ètyøiadvacetihodinovka �Le Máns� ve
zpìvu a høe úspì�nì probìhla ve Víru. �e za
touhle hezkou ptákovinou stojí Fale�ná karta
asi nikoho nepøekvapí.

V trampské rubrice èasopisu Western world
dochází ke zmìnám a tak se mù�eme tì�it�

V hlavním vysílacím èase pøinesla televize
v poøadu �Sauna� poøad o trampingu. Celé to
bylo hrùzné a a� neuvìøitelnì zkreslující.

Nový zajímavý regionální èasopis �Brdská
vloèka� zaèal vydávat pra�ský Avalon.

Na zaèátku kvìtna byly udìleny ekologické
Ceny èasopisu Nika, a pøí�tì si vysvìtlíme,
proè se to hodnì týkalo trampù.

Definitivní konec èinnosti vyhlásil pra�ský
Magison. �koda.
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OPRA�TE KYTÁRA,
KAMARÁDI

peèlivì je zbavte prachu a pavuèin
zvolna napínejte struny

a palcem pravé ruky jemnì dolaïujte
na lahodný tón

Luby lehce pøele�tìte
odvarem vzácných bobulí

a voskem lesních vèel
Desku pak a krk, de�tìm a ohnìm

rozpraskané,
jen lehce prsty pohlaïte

a ti�e pøi tom v�em øíkejte

VSTÁVEJ KYTÁRO
VÍTÁME TÌ Z DLOUHÝHO SPÁNKU

POHLEÏ
SMRKOVÉ VÌTVE SVÍTÍ

HRÁ�KOVÝMI �PIÈKAMI

A z lesù na obzoru
se kouøí

-Miki Ryvola-

R O S A N A K O L E J Í C H ,  t r a m p s k á  r u b r i k a

Potkal jsem spolu�áka a rozhovor se stále
toèil kolem vìcí a statkù hmotných. Napum-
poval mi toho plnou hlavu a tak kdy� jsem
vyskoèil z vlaku uprostøed lesa, dopadl jsem
na laveèku a mohl koneènì zhluboka vydech-
nout. Slunko probleskovalo na travnaté nás-
tupi�tì a já koukal a poèítal �svùj� majetek.
V�dy� tuhle ceduli jsme pøed desítkou rokù

malovali, laveèky vyrábìli, natírali, tenhle
høeb zatloukl je�tì� Tak to je ten mùj
majetek, i kdy� on je vlastnì nás v�ech. Bylo
mi jarnì dobøe a zase jsem byl tak bohatej, �e
se o tom �ádnýmu pracháèovi ani nesnilo.

A a� se potkáme, staèí, �e si øekneme jen
�ahoj�.

-Belmondo-

XXX
Odkvetly tøe�nì � jaro zívá

a vlaky houkaj do noci
V lesích se je�tì chladno skrývá

nám u� zas není pomoci
Opatrnì ji odmykáme

ka�dej má svùj houslovej klíè
�e nacházíme v�dy to samé?
èas na nás uplet z vùní biè
-Jaromír Hlavatý (Juan), Náchod-

Rád si pøeètu ka�dý postøeh, nápad, rád otisknu vá� èlánek. Psát mù�ete na adresu:
Milan Plch, Galandova 1245/27, 163 00 Praha 6-Øepy II nebo belzubub@centrum.cz

A V SOBOTU
ráno jsme na obzoru zahlédli pruhovanou

lajsnièku komínu, pìtihodinová cesta se
smrskla na dlouhý stoupák kolem leti�tì a lidé
je�tì spali, kdy� jsme �lapali po jitønì orose-
ném mostì do mìsta. Jeden z desítek návratù
do Bechynì, kde jsme pro�ili ètyøi nádherné
roky a desítky pìkných èundrù. Je to jako
prokletí � jednou se musí vrátit snad i ten, kdo
v tomhle mròavém mìsteèku nad Lu�nicí
pro�il jediný den a jedinou noc.

Nebylo nám moc do zpìvu, jak jsme tak
koukali kolem sebe. Ze støedovìkého domu,
kde jsme byli na bytì, je obchod zeleninou,
betonová �katulata úpornì soupeøí s lesem,
který mìsto obklopuje, civilizace prolezla
ospalé mìsteèko jako èervotoè. Nebylo nám
moc do zpìvu toho rána.

Odpoledne u øeky u� nám bylo do breku.
Ne pro vyschlou Lu�nici. Vlezli jsme do �i-
dovky, kterou pamatujeme v osmapadesátém
zarostlou vysokou trávou. Utekli jsme. Vidìli
jsme hluèící mraveni�tì rekreaèních mìst,
která se táhnou a� k Èervenému mlýnu. Ne-
potkali jsme  a n i  j e d n o h o  trampa.

Uskakovali jsme pøed hømícími plechovými
obludami a v tøicetistupòovém vedru �li v bo-
tách, proto�e ze zbytkù trávy výhrù�nì blýs-
kalo Hovìzí na divoko a Lunch meat.
Nahlí�eli jsme do stanù, kde syèely plynové
sporáky a svìtélkovaly tranzistorové televizo-
ry� Tak dost. Proè to vlastnì vyprávím,
ka�dý z vás to moc dobøe zná, pí�ete o tom ve
svých dopisech, utíkáte pøed tím stejnì jako
my, pomalu se smiøujete stejnì jako my. Jen�e
já o tom chci mluvit znovu právì proto, �e jde
o Bechyni. O Bechyni, o které se nám do
dne�ka v noci zdává, o mìstì, které bývalo
nejhezèí z nejhezèích a které pro nás � a jistì
nejenom pro nás � znamenalo oázu, asyl, kam
se mù�eme vracet, kdy� se zaène stýskat.
O Bechyni a okolí, které si (jak si mo�ná
trochu sobecky myslíme) nezaslou�ilo osud
Berounky, Medníku, Sázavy. O Bechyni,
o které starý brach Majka Èech jednou
vì�tecky prohlásil: �Za pár let tohle bude jedi-
ný místo, kde se bude dát �ít��

-Magi-

(listujeme Táborovými ohni Mladého svìta
pøelomu �edesátých a sedmdesátých let)

ZÁKONY STARÉHO TRAMPA
Struna praskne zásadnì pøi prvním

brnknutí.
Nikdo nemá náhradní strunu.
Pokud ano, jde o úplnì jinou strunu.
(dle slovenského trampského èasopisu

Severka)

Tato akce bývá organizátory (T. O. Dobré
èiny) oznaèována za støednì nároènou. Prostì
se dostavíte na sraz v Praze v pátek a nevíte
ani, kam se míøí. Vlakem se vyrazí, v noci vás
z nìj vysypou na nìjaké pusté zastávce.
Dostanete kousek mapy, �ifru a kdy� se vám
to povede zjistíte, kde najdete dal�í zprávu.
Tímto zpùsobem bloudíte je�tì celou sobotu
a nedìli a jste-li úspì�ní, pøivítají vás roze-
smáté tváøe odpoèinutých organizátorù v cíli.
Nìkdy se ale stane, �e �pøe�ije� jen jeden
nejzdatnìj�í (vloni), �e vás cesta zavede do

oblastí, které by se ani nav�tìvovat nemìly,
budou vás tøeba pronásledovat pohranièníci�
prostì na Bloudìní stát se mù�e úplnì coko-
liv. Osobnì mùj nejvìt�í zá�itek byl, kdy�
jsem netu�íc kde se nacházím v noci probìhl
Havlùm za chalupou a u�aslé ochrance je�tì
tvrdil, �e jsem Belmondo a jdu se podívat na
zøíceninu hradu. Ka�dý, kdo Bloudìní u�
absolvoval, vám potvrdí, �e to stojí za pokus.
Tak�e se ozvìte, Velikonoce 2003 se blí�í.

-Belmondo-

V pra�ském P-klubu v Trojické se stalo ji�
tradicí zaèátkem dubna slavit narozeniny
Wabiho �Ryvolovským veèerem�. I ten leto�-
ní se velmi vydaøil zásluhou domácí Sekvoje,
skvìlého Tempa di vlak, které se po poèáteèní
strnulosti uvolnilo a velkou mìrou pøispìlo
k vynikající úrovni celého poøadu. Mìrou nej-
vìt�í se o veèer zaslou�il �pamìtník� Kapitán
Kid. Vzpomínání na spoleèné zá�itky s obì-
ma bratry Ryvoly patøilo k nezapomenutel-
ným. Organizátorùm podobných poøadù pak
adresoval vzkaz: �Proè bych si zase nìkdy na
pódiu nemohl povídat s Mikim�?!�

Ze zákulisí stojí za zaznamenání nahánìní
dal�ího oslavence Pavla Hurta ze Sekvoje na
závìreènou finálovou píseò nebo tu neuvì-
øitelnou promìnu docela dost unaveného Kida
v onoho �mladíka� na pódiu, který sypal pís-
nièky i povídání s ú�asnou chutí. Byl to víc
ne� pøíjemný veèer, na kterém jsme si
pøipomnìli i velmi kulaté narozeniny Mikiho
Ryvoly. Wabi tam urèitì nìkde u zadního
stolu sedìl, usmíval se a koukal na v�echny ty
gratulanty okolo. A dorazili z Brna, Ostravy,
Èeských Budìjovic, Vsetína, Bratislavy�

-Belmondo-

ØÍKAJÍ MI�
VLCK (Brno)
Ke své pøezdívce jen tolik. Pùvodnì (a dost

dlouho) mi øíkali Cipísek nebo Cipís. Tato
pøezdívka vznikla na poèátku osmdesátých
let, kdy� jsem jako instruktor zaèínal dìlat
s dìtmi. Nosil jsem na výpravy takový
klobouèek � spí�e noèník podobný tomu
Cipajsovu. Klobouèek se stal èasem talis-
manem a dnes by mìl patøit do oddílového
muzea. Pak ale pøi�la revoluce a v�echno
najednou bylo �patnì. Nezále�elo na tom, �e
jsem dìlal tuhle práci pro dìti, ne pro komu-
nisty. Prostì jsem byl komunistický vedoucí
a od té doby se mnou tady v místì bydli�tì
nemluví ani kandelábr, vìt�ina lidí pøejde na
druhou stranu, ne� by øekla ahoj. No, a vý-
rostci na mì hanlivì pokøikují rùzné zko-
moleniny této pøezdívky. Logicky se mi zpro-
tivila. Po�ádal jsem proto kamarády o "pøe-
køtìní" a moje pøezdívka VLCK má pùvod
v normálním vlkovi, jen�e tìch je moc a já se
takto odli�uji. Pøezdívka má pùvod v mém
vlèím samotáøském �ivotì, který stále
úspì�nì vedu, proto�e mì zatím �ádná
nechce.

aneb dal�í recepty do va�ich kuchaøek
a pokud mo�no � z jednoho hrnce èi pánve.
Tyto stránky vám chtìjí poskytovat spoustu
u�iteèných rad, nápadù a návodù, které jsou
jednoduché a úèinné a které pochází z prak-
tických zku�eností, nebo jak jsme se o nich
dozvìdìli od rodièù, prarodièù èi známých.

Snídanì � Pirátská pomazánka
Suroviny:
400g mìkkého tvarohu (�ervé), 4 cibule,
èesnek, 200g majonézy, vegeta èi jiné
koøení, sùl.
Postup:
Tvaroh smícháme s nadrobno nakrájenou
cibulí a èesnekem, majoránkou a Vegetou.
V�e dobøe vy�leháme a dochutíme. Pokud
se povede, pøed podáváním necháme
zale�et.

Obìd � �penátové øízky
Suroviny:
0,5 kg mra�eného �penátu, 0,5 kg vaøených
brambor, 3 vejce, uzenina, olej, pepø, sùl
Postup:
Uvaøené brambory rozmaèkáme a smí-
cháme s rozmra�eným �penátem. Pøidáme
3 vejce, osolíme, okoøeníme a v�e dobøe
promícháme. Dle potøeby mù�eme mírnì
zahustit strouhankou nebo chlebovkou.
Z hmoty vytvoøíme placky a ty pak peèeme
na rozpálených kamenech, kovovém plátu
nebo pánvi. Mo�no ochutit jemnì nakráje-
nou uzeninou.
Pøílohy:
Asi není potøeba....

Veèeøe � Trapperský �píz
Suroviny:
0,4 kg vepøové kýty (plec, krkovice...),
brambory, cibule, �pek, pepø, sùl, alobal
Postup:
Maso nakrájíme na plátky a brambory na
koleèka, cibuli naøe�eme na ètvrtky a roz-
loupeme na plátky. 
Na �píz støídavì napichujeme maso, bram-
bor, cibuli, �pek. Osolíme, opepøíme a za-
balíme do alobalu tak, aby byl �píz velmi
dobøe utìsnìn. Peèeme na �havém popelu
cca 35 min.
Pøílohy:
�ádná � máme na �pízu brambory.

Ba�tírna

�U Boèana�

JARNÍ KURÝR V TROJICKÉ

VELIKONOÈNÍ BLOUDÌNÍ

201. VEÈER BRNÌNSKÉ OZVÌNY

A PØÍ�TÌ
si pøiblí�íme trampský

èasopis Oslavské boudy,
pøineseme pár zajímavých
zvìstí o Zpívání na koberci
a na Støeláku a vysvìtlíme
si, proè je Kolja vlastnì
Kolja.

AHOJ POOSMÉ !



Country dance (v pùvodním významu) �
v 17. století dru�né tance anglického venkova
(první zmínka v roce 1650 � John Playford),
pozdìji nej�ir�í oznaèení pro skupinové tance
v severoamerických anglických koloniích èi
USA (viz Berea College, apod.)

Contra dancing � té� Longways � 18.�19.
století � Evropa, USA � tance v øadách. Na
jedné stranì dívky, na druhé páni. Pøed zaèát-
kem tance si mohou liché páry vymìnit místa.
Taneèníci se potkávají postupnì se v�emi
ostatními v øadì. Caller nejdøív tanec nauèí
a pak jen pøipomíná, co pøijde. Ka�dý tanec má
svùj název a vìt�inou i hudbu. Na nìkterých
místech USA se tanèí dodnes.

Square dancing � tradièní � 19.�20. století
USA � tancování ve ètverylce. Ka�dý tanec má
svùj název a svoji hudbu. Caller nejdøíve
nauèí, pak bìhem hudby jen pøipomíná, co
pøijde. Na nìkterých místech USA se tanèí
dodnes.

Square dancing � moderní � od ètyøicátých
let 20. století v USA � tancování ve ètverylce.
Taneèníci se nejdøíve pùl roku v pøípravkách

uèí reagovat na anglickou nápovìdu taneèních
figur. Po jejím zvládnutí se mohou úèastnit
taneèních veèerù v klubu. Caller nic pøedem
nevysvìtluje, zpívá nápovìdu do melodie pís-
nièky pou�tìné z playbacku. Asi osm tisíc
square dance klubù v USA.

Mixers � páry stojí ze sebou v kruhu, po
urèité sekvenci dochází k posunutí taneèníkù
a tanèí se znova to samé, ale s novým part-
nerem. Ka�dý mixer má svùj název a hudbu.

Play Parties � taneèní hry mláde�e.
Kitchen Junkets � dobové oznaèení taneè-

ních �mejdanù� na farmì, kdy se vìt�inou tan-
covalo v nejvìt�í místnosti v domì, v kuchyni.

APPALACHIAN MOUNTAIN SQUARE
DANCING A CLOGGING

USA - 19.-20.století
Appalachian Big Circle � tanec zahajovaný

ve velkém kruhu. Dle pokynù callera se èasem
�rozláme� na malé krou�ky tvoøené dvìma
páry. Posléze jeden pár krou�ek opustí a pøe-
sune se uvnitø kruhu k dal�ímu páru. Tzv.
nav�tìvování párù.

Running set (Hoedown) � typ ètverylky
z Apalaèských hor. Páry se v ní postupnì
nav�tìvují. 

Clogging, Buckdancing � rùzné styly coun-
tryového stepu. Pùvodnì z Anglie, ovlivnìn
v Americe èerno�skou komunitou, Iry, Skoty
i indiány Cherokee. 

Country dancing � ( 20.století, 80.�90. léta)
� oznaèení volného tancování párù v americ-
kých country clubech na moderní americkou

country music. Charakteristické spoustou
otáèek a podtáèení a moderním country
obleèením.

Line dance � 20. stol., 80.�90. léta, v coun-
try clubech. Taneèníci bez partnera tancují
v øadách èi zástupech na moderní rytmickou
country music jednoduché krokové variace
doplnìné tlesknutím, výskokem, dupnutím,
apod.

V dubnu se otvírají Stodoly!
Na svatého Jiøí vylézají hadi a �tíøi. Tak tohle

známé rèení je mo�no smìle doplnit, �e letos
v dubnu �vylezli� i taneèníci country tancù,
nebo� otevøely regionální Stodoly pro konání
na�í nejvìt�í celostátní výbìrové pøehlídky
taneèních country souborù. 

Pozor! Nejdùle�itìj�í zmìnou je posun ter-
mínu konání finále Stodoly o týden.
Definitivní místo a termín tedy zní: 24.�25.
kvìten a pra�ská Barèa. Vy, kteøí tøeba
nemù�ete na Barèu pøijít, mù�ete shlédnout
�vrchol ledovce� v sestøihu toho nejzajíma-
vìj�ího v nìkterém z televizních Folkmotivù
na ÈT2!

Stálé internetové stránky Stodoly jsou na
www.ryengle.cz, zde najdete i adresy Kra-
jánkù, pravidla a dal�í informace.  -Jiøí Va�ák-

Dal�í zajímavé akce jsou:
21.�23. 6. Westeròáèek � dìtský taneèní

country a western festival s Maxim Turbulenc,
Western City �iklùv mlýn /www.caramella.cz/

5.�6. 7. Country tance na Portì � taneèní
dílna amerických country tancù pro veøejnost,
Plzeò, poøádá: Caramella a Louisiana.

14.�21. 7. Americký týden � letní �kola
country tancù a cloggingu pro zaèáteèníky
i pokroèilé, Western City �iklùv mlýn, poøádá:
Caramella /www.caramella.cz/

19.�21. 7. Country and Clogging HIS
Dance Festival � mezinárodní taneèní country
festival. Jako hosté vystoupí bratislavské
Saltorello, pra�ská kapela Nota bene a hous-
lista Ludìk Lerst. Western City �iklùv mlýn,
poøádá: Caramella./www.caramella.cz/

29. 11.�1. 12. Pardubická Ryengle � festi-
val, soutì�, semináøe, Irský den, Pardubice,
poøádá: Ryengle /www.ryengle.cz/

Ve ètvrtek 2. kvìtna v malém sálku Divadla
De Facto Mimo v Brnìnské ulici probìhlo
Koleèko písnièkáøù. Zaèátek patøil dvojici
�ofii Kabelkové a Stano Palúchovi, kteøí u�
první písnièkou nabudili tu správnou atmo-
sféru a pohodu. Uznejte sami, �e zaèít lidovou
ukolébavkou byl opravdu originální nápad
a musím pøiznat, �e pøi jejich Zahrajte mi
tichúèko, javorové husle mi dalo hodnì práce,
abych si nezaèal nahlas zpívat.

Potom následoval blok star�ích písnièek
�ofie Kabelkové Høí�ná, O sobì, Mùj andìl
a dal�í, pøi nich� zpìvaèku hrající na kytaru
doprovázel Stano Palúch na housle, které
obèas vymìnil za mandolínu. Písnièky díky
tomu znìly �ansonovì a v nìkterých pøípa-
dech získaly na lidskosti a vyznìla v nich
dobøe i síla textu a hudby. Na závìr tohoto
zhruba padesátiminutového bloku do�lo i na
pøídavky, z nich� nejhezèí byla Veronina
modlitba, kterou zazpívala �ofie Kabelková
a capella. Pak následovala krátká pøestávka.

Dal�ím úèinkujícím byla písnièkáøka
z Prahy Martina Trchová. Ta nabízela ukázky

ze svého CD Teprv se probouzím � De��ová
variace, Zákony, Poznání, Svízel pøítulná,
Veselá. V nìkolika písnièkách si pozvala jako
hosta na pódium �ofii Kabelkovou a na jednu
píseò je�tì Jana Matìje Raka, který pak ve
finále vystoupil sám. V úvodu nasadil instru-
mentálku Klobouk ve køoví a rozjel tak blok
svých písnièek � První chladný den, O kole-
jích, O krabici a øadu dal�ích (O starých
dobrých èasech, O shledání, Co mi zbylo,
Marion, Tak jak to kdysi bylo, City blues), na
nìkolik skladeb si pozval i Stano Palúcha.
Do�lo i na pøídavky a závìr patøil ruské písni
Do svidanija, která ukonèila tento krásný
pohodový veèer. 

Chtìl bych podìkovat je�tì jednou v�em
úèinkujícím za nádherný veèer, jako� i poøa-
datelùm za pøípravu koncertu. Bylo mi moc
hezky a kdybych mìl charakterizovat svùj
pocit, musel bych si vypùjèit èást jedné pís-
nièky pardubických Poupat: dneska veèer
nechce se mi domù.

-Du�an Zabloudil-
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Pøesnì na svatého Jiøí probìhlo v tradièním
Mlejnì v pra�ských Stodùlkách pra�ské finále
Porty. Porota ve slo�ení Petr Balík Vohnout,
Pavla Marianová a Milo� Keller vybírala ze tøi-
nácti soutì�ících (ti vze�li z pìtaètyøiceti soutì-
�ících v pøedkolech) ètyøi postupující do Plznì.
Veèer uvádìl velmi dobøe Zdenìk Schwager,
zvuèil rovnì� výbornì Pája Jindrák a organizaè-
nì pøipravila jako v�dy Maru�ka Navrátilová.

Dva ze tøí èlenù poroty byli i v porotì pøed-
kol a tak je neèekalo �ádné velké pøekvapení �
spí�e �lo o to, mají-li soutì�ící v rukávu víc ne�
tøi povinné písnì, které hráli v pøedkolech,
doká�í-li za mìsíc, který byl mezi pøedkolem
a pra�ským finálem, je�tì nìco se sebou udìlat,
anebo zdali alespoò zopakují výkon z pøedkola.

Veèer otevíral Haggard, opìt s vlastním
nazvuèením, co� rozhoøèovalo zejména Páju
Jindráka. Opìt pøedvedli plnokrevnou muziku
inspirovanou nejen moderní americkou coun-
try, bohu�el v�ak zaøadili �oldáka, jeho� text
by patøil spí�e do uèebnic textování pod kapi-
tolu Kudy cesta nevede. Formát i nadále kráèí
trochu stranou od vy�lapané bluegrassové cesty
a porota to po krat�í diskusi ocenila postupem.
P.R.D.I. tro�ku prohloubili dojem rutiny, ale ne
tolik, aby se nad nimi voda zavøela. Byli dal�í-
mi, o kterých porota diskutovala s kladným vý-
sledkem postupu. Lístek by si ji� pomalu
zaslou�il být spí�e v roli hostù ne� soutì�ících,
ale to není jen pochvala, to je i konstatování, �e
vsadili na známé vyzkou�ené vìci � ov�em co
u publika zabírá, u poroty je spí� na �kodu.
Imperiál pí�u zámìrnì bez èlenu urèitého,
nebo� sami nevìdí, jak se vyslovuje a navíc by
si zaslou�ili spí�e èlen neurèitý � standardní
bluegrass hrají standardnì, teï je èeká práce na
vlastním vkladu. Mají výborného mandolinis-
tu. Podobnì Pra�ská ètvr� se hem�í slavnými
jmény (Kameník, Ludvíèek), technicky byli
bezchybní, ale vynikající sólisté nemusí utvoøit
nutnì kapelu s osobitým výrazem. To chvíli

trvá � na obì kapely se tì�ím napøesrok. Jozero
je na tom pøesnì opaènì: zajímavé uskupení,
které má alternativní ambice, po kterých sahá,
ale zatím je neuchopilo, pota�mo z technických
dùvodù (nástroje, instrumentace, zpìv). Qjeten
tak trochu pùsobil rezignovanì, zpìvaèka se to
sna�ila dohnat silovým pojetím zpìvu, ale ka-
pela nìjak vzadu spala. Mo�ná se jen nepovedl
právì tenhle veèer. Kde jsou ty èasy, kdy jsme
si v porotì pøi poslechu skupiny Jauvajs øíkali
toté�, tedy jauvajs. U� minule to bylo excelent-
ní vystoupení a od té doby skupina prostì jen
zrála. Jako irská èi skotská whisky. Troufli si
v soutì�i i na instrumentálku i na Greensleeves
� ale jak! V porotì se o ní vùbec nediskutova-
lo, kdy� pøi�la pøi závìreèném hodnocení na
øadu, podívali jsme se na sebe a vìdìli jsme �
postup. Petr Sedláèek trochu pøetrénoval a vsa-
dil na vìci, které porota umí odfiltrovat a ne-
oslní ji: zbyteènì dlouhé prùvodní slovo mezi
písnìmi, tro�ku nucený humor za ka�dou cenu.
Porota si v�imla vtipných a neotøelých tex-
tových nápadù, ale na postup to nestaèilo.
Franta Vlèek mìl tro�ku smùlu, pøedstihli ho
mlad�í a dravìj�í, skonèil u poroty na pomy-
slném pátém místì, jinak ale zahrál a zazpíval
inteligentní, vtipné, bez zbyteèných oslích
mùstkù vystavìné písnì. Ti mlad�í a dravìj�í,
to byli Nestíháme � dvojice mladých mu�ù,
ovládající své nástroje a je�tì více své hlasy,
my�lenky utøídìné a promítnuté do textù, vy-
stoupení naplno a s pøesvìdèivým výrazem. Na
nic si nehrají, takoví opravdu jsou: osobnost se
tomu øíká � a ta upøímnost a nevykalkulovanost
byla znát i na pøekvapení, s jakým pra�ská
polovina dua pøijala verdikt poroty � postup.
A je�tì zbývá �trùdl � mnì se líbili, ale ostatní
porotce jsem nepøesvìdèil, nakonec jsem musel
uznat, �e na to, �e jich je sedm, zahráli to, co
jiní ve tøech. Písnièky svi�né, zapamatovatelné
popìvky, mo�ná tro�ku doplatili na to, �e neza-
øadili �ádnou "exhibièní" skladbu, ve které by
se èlenové mohli pøedvést.

V pøedkolech jsem si posteskl, �e  nebyla tak
kvalitativnì na�lapaná jako v minulých letech,
ale tøináctka kapel v pra�ském finále naopak
reprezentovala nadprùmìr a na postup do Plznì
byla zralá urèitì polovina soutì�ících. Pokud to
bylo tak dobré i v jiných krajích, máme se
v Plzni na co tì�it. 

-Milo� Keller-

Pra�ské kolo Porty

Jihomoravská Porta se vydaøila

Regionální kolo Porty, které se uskuteènilo
v nedìli 29. dubna v Dìlnickém domì v Brnì-
Juliánovì, pøedstavilo devatenáct interpretù,
kteøí pro�li úspì�nì sítem pìti oblastních kol.
Mìlo výbornou úroveò nejen díky tomu, �e
zde byli dva vítìzové a nìkolik úèastníkù
celostátního finále. Dobøe se prezentovali
a zaujali i interpreti ménì známí, napø.
swingující brnìnská kapela Gratis, která
soutì�ní maraton zahajovala, vokální zlínská
B. P. T., dvì osobité formace z Gymnázia M.
Lercha Onen svìt a Na chvíli motýli, trampské
duo Rosa coeli, folkrocková Grilovaná koèka
s dechovou sekcí, Oøe�ák opìt v novém obsa-
zení, ambiciózní vy�kovské Vìcièky, blue-
grassová Taverna z Prostìjova, zvlá�tní folk-
rocková formace �WMNO ZAPAÙA z Hole-
�ova nebo zajímaví písnièkáøi Josef Èáp
a Pavel Matela. A� na tøi bluegrassové kapely,
stylovì pøece jen pøíbuzné, pøedvedli soutì�ící
muziku velmi pestrou a navzájem odli�nou.

Porota mìla velmi nelehkou úlohu vybrat
sedm postupujících do plzeòského finále,
v�dy� na postup aspirovala více ne� polovina
interpretù. Nakonec urèila za vítìze výborný
trampfolkový Pøístav z Brna a dal�ími po-
stupujícími se staly dvì kvalitní bluegrassové
kapely Jewelci ze Znojma a brnìnský Drive,
folkrockové Ryby, které ale hrály nezvykle
bez bicích, TAH z Moravského Krumlova,
který se prosadil vtipnými a pùsobivì podaný-
mi písnièkami, mladá nadìjná písnièkáøka
Lucie Faltýnková a Petr Pololáník se �lapající
kapelou Poloband. Ji�ní Morava tak bude mít
v Plzni velmi silné zastoupení a nebude bez
nadìjí na nejedno nejvy��í ocenìní.

-Pavel �afaøík-

Koleèko písnièkáøù

K a l e n d á ø  a k c í  p o ø á d a n ý c h  u m ì l e c k o u  a g e n t u r o u  P o u t n í c i
Semtex 1.6. ÈESKÉ BUDÌJOVICE venkovní prostor piv.Budvar 13:00 posezení na piv.dvoøe
Semtex 1.6. JABLONNÉ nad Orlicí areál u koupali�tì 23:00 Jablonský Medvídek
Poutníci 1.6. STRAKONICE letní kino 22:00 Jamboree
�alman a spol 2.6. TURNOV 15:00
Semtex 6.6. PRAHA KC Novodvorská 19:30
Semtex 8.6. VELKÌ POPOVICE pivovr V.Kozel 13:00 Den Kozla
Semtex 8.6. HRADEC KRÁLOVÉ restaurace u Vrtule 20:20
Poutníci 8.6. LOVOSICE areál osmièka 21:00 festival Ha�mar
Poutníci 13.6. POZLOVICE hotel Ogar 20:00
Poutníci 14.6. TOVÁRNÍKY country klub Scherif 20:00 country bál
Poutníci 15.6. BARDEJOV letná zahrada 16:50 Country bardejov
�alman a spol 15.6. VIZOVICE areál pálenice R.Jelínek 19:00 Vizivický Frgál
Pøístav 15.6. ÚSTÍ NAD LABEM letní amfiteátr Trampská Porta

CO TO JE A JAK SE TO TANCUJE?



Královéhradecký hudebník Pavel Dobe� 22.
bøezna (2002) oslavil své v poøadí ji� tøia-
padesáté narozeniny. U této pøíle�itosti jsme ho
po�ádali o rozhovor. Koncem loòského roku
vydal spoleènì s Milo�em Dvoøáèkem CD
�K svátku� slo�ené z upravených nahrávek
písní Pepy Streichela, nyní pøemý�lí o svém
dal�ím  sólovém projektu. Pavel Dobe� se na-
rodil 22. bøezna 1949 ve Frýdku � Místku.
Vyuèil se elektromontérem a dálkovì vystu-
doval elektrotechnickou prùmyslovku. Praco-
val jako dìlník u vysokých pecí a jako elek-
trikáø. V Ostravì � Porubì zalo�il bigbeatovou
skupinu Minimum. Nyní �ije v Hradci Králové,
je podruhé �enatý a má (zatím) pìt dìtí. Z jeho
diskografie jmenujme Skupinové foto, Záti�í
s èervy, Zpátky do trenek, Pavel Dobe� �
Komplet 1987 � 1992, Prùzkumný let, Nìco
o Americe a K svátku.

S Milo�em Dvoøáèkem jsme nedávno debato-
vali o tom, �e po vás chtìjí posluchaèi na kon-
certech pøevá�nì stále ty slavné Jarmily,
Bla�ky,  Zpátky do trenek a dal�í hity, ale �e vy
máte tendenci hrát i jiné písnì. Jaké máte
v tomto smìru ambice?

�Jestli jste mluvili s Milo�em o tom, �e lidé
chtìjí Jarmily a já chci dìlat také nìco jiného,
tak to není �ádný objev, proto�e je jasné, �e u�
nikdy �ádnou Jarmilu nebudu psát. Kdy� pí�u
jakoukoliv píseò, musí být jiná ne� pøedchozí.
To je jasné. Udìlal jsem kdysi dost písnièek

v tom ostravském stylu, ale hned jsem od nìj
ustoupil a psal v èe�tinì. Kdy� u� jsem hodnì
tloukl do kytary u tìch Bla�kù a Jarmil, zaèal
jsem jemnì vybrnkávat Souhvìzdí �ab. Aby
moje èinnost nebyla stejná a nezaèala mì nudit,
odli�oval jsem takto písnièky od sebe. Kdy� u�
hrozilo nebezpeèí, �e bych se zaèal opakovat,
vrhnul jsem se vloni (kromì jiných dùvodù) na
písnièky Pepy Streichela. Sliboval jsem si od
toho mimo jiné, �e se zas pak budu tì�it na své
písnièky. U� se ta deska prodává, tak�e teï
do�lo k tomu, èeho jsem se nejvíc obával, �e si
zas snad zaènu psát nìjaké ty své písnì. Pro
zmìnu. Ale nebude to ani o Bla�kovi, ani
o Jarmile.�

Bude to ten ostravský styl nebo pùjde o písnì
typu desky Nìco o Americe?

�Mám elektrickou kytaru, tak si budu zkou�et
s elektrikou. Vezmu si do lesa kombo a elektriku
a vrhnu se na to. Dnes jsem byl u Dvoøáèka a ten
má shodou okolností doma také elektrickou ky-
taru. Pùjdeme spolu do toho lesa pod sosnu,
pøitáhneme tam i proud, dáme si tam dvì komba
na paøez a dva trampové tam budu elektricky
hrát srnám, které si nás v�imnou. Uvidíme, co
z toho bude, co to bude za styl. Mo�ná skonèíme
tam, kde jsme jako kluci zaèínali. U bigbítu.�

Tak�e z toho vznikne nová deska?
�Deska z toho vznikne urèitì, proto�e ne-

budeme hrát na ty elektrické kytary v lese staré
písnièky, co u� já i Milo� známe. Budeme hrát
ty, co Milo� je�tì nezná a já u� je mám èásteènì
napsané. Budeme je hrát, i kdy� je�tì nejsou
hotové. Ta slova v tom nejsou tak dùle�itá. Ta
pøece doká�e napsat ka�dý. Prostì aby to tro�ku
znìlo.�

V Ostravì jste natáèel ve studiu Citron desku
K svátku� Tíhnete spí�e k Ostravì nebo jste
spí�e ji� Hradeèák tìlem i du�í?

�Kdy� toèím desku, tak si mù�u vybrat, jestli
v Praze nebo v Ostravì. Já to nemù�u tak brát.

To je úplnì jedno, kde bydlím, kde nìco
dìlám� Teï jedeme zase  do Los Angeles, pak
do New Yorku, dy� to je jedno, ne? Furt se nìco
dìje, jak øíká Donutil.�

Shodou okolností  jsme se bavili s Milo�em
Dvoøáèkem také o va�í studiové zvukové Knize
náv�tìv. Pøipadalo mu býti velmi dobrým nápa-
dem, �e by tento projekt vy�el na CD. Uva�ujete
o tom?

�Toho materiálu tam není nahraného a� tolik.
Ale i kdybych toho mìl tak moc, �e by se  z toho
dalo vybrat, nemohl bych to asi tìm lidem, kteøí
se mi tam nahráli, udìlat. Oni se tam �pode-
psali� èistì jen pro mì. Mohli by k tomu mít
spoustu výhrad, �e to provedení bylo jen tak, �e
kdy� by chtìli nìco vydávat, dávali by na to
lep�í pozor� Nikdy jsem nad tím nepøemý�lel
a dokud jste se mì na to poprvé pøed asi dvìma
lety nezeptal, tak by mì to ani nenapadlo.�

Ale bylo by to autentické, jistì by u �iroké
veøejnosti live album �Kniha náv�tìv� mìla
velký úspìch. Nestálo by za to se s hudebníky
domluvit�?

�Nìkteré ty písnì byly nahrané ve velice pøá-
telské atmosféøe�, nevím. Neuva�oval jsem
o tom.�

Na èem v souèasné dobì pracujete?
�V souèasné dobì se zabývám svými hobby.

Dìti mìly prázdniny, tak�e jsme si  s nimi byli
zaly�ovat. Dal�ím mým hobby je archivovat si
staré magnetofonové pásky a kazety. Jsou to

nahrávky z doby, kdy je�tì nìkteøí lidé nemohli
tak úplnì bì�nì vydávat své knihy a scházeli se
na rùzných místech, poøádali bytová divadelní
pøedstavení, èetli ze svých knih, vlastnì ruko-
pisù. Mám tam pár skvostù. Kdy� si to po pat-
nácti dvaceti letech poslouchám, nepøipadá mi
to jako anachronismus. Pøesto�e to v døívìj�í
dobì bylo suprové, dnes je to zrovna tak supro-
vé. Moje �ena si neustále pou�tí nìkteré kazety
celé ty roky stále dokola. Mám strach, �e se tím
pøehráváním znièí (ty kazety), tak jsem si øekl,
�e to musím zazálohovat na nìjakém trvalej�ím
médiu. A co se týèe mé práce � tak jak je pro mì
legrace si pøehrávat pásky, tak je pro mì legrace
psát nìjakou písnièku. Neøíkám tomu práce.
O práci jsem u� del�í dobu nezavadil. Oprav-
dová práce mì ale také èeká. A� bude jaro tro�ku
jarovatìj�í, a� vyschne les, tak vezmu høebíky,
kladívka a nìco udìlám na chatì. Do psaní se
absolutnì nenutím. S Dvoøáèkem máme stejnì
naplánováno, �e se sejdeme, a� u� na�e dìti ne-
budou chodit do �koly, to znamená nìkdy
zaèátkem èervence. Teprve pak se sejdeme na
chatì, vezmeme ty elektrické kytary a budeme
hrát. I kdyby dnes veèer bylo 29. èervna, tak mi
neøíkejte, �e bych to do tøetího èervence nena-
psal. V�dy� to mám skoro v�echno v hlavì.
Jedno cédéèko, dy� to je nic� Nemusím se
honit, je to pro mì zábava. Vy máte podobnou
práci, ale víte, �e vás tlaèí uzávìrka. Já ji ne-
mám, proto to psaní mám takové volnìj�í.�

Jak bì�nì slavíte své narozeniny?
�U� jsem zaregistroval, �e je budu mít. Dostal

jsem pøedbì�nì nìkde na cestách dáreèek.
V rodinì mojí �eny narozeniny oslavují. Oni to
berou za dùle�itìj�í oslavu ne� jmeniny. Moji
rodièe a prarodièe narozeniny neoslavovali, pro-
to�e je �tvalo, jak øíká moje man�elka, �e
stárnou. Kdy� èlovìk stárne, tak to samozøejmì
není nic pøíjemného. Napadlo mì, jestli to neby-
lo tím, �e byli takoví více vìøící, chodili do

kostela a tam se spí� slaví svátky. Proto�e
v kalendáøi úplnì kdysi Marie nebyla Marie, ale
svatá Marie, nebyl Václav,  ale sv. Václav, nebyl
Pavel, ale svatý Pavel, ani Petr, ale svatý Petr.
Bude mi teï tøiapadesát (rozhovor byl uskuteè-
nìn krátce pøed 22. 3.) a dodne�ka si na naro-
zeniny moc nezvykám a neorganizuji oslavy. Ty
ale neorganizuji ani na ten svátek. Mám za to, �e
organizováním vlastních oslav si èlovìk zbyteè-
nì pøikládá na vlastní dùle�itosti. Bude mi teï
padesát tøi. V�dy� to je úplnì liché èíslo. To není
dùle�ité. Kdy� jsem mìl padesát, bylo to hor�í,
proto�e okolí oèekávalo, �e nìco bude. Já jsem
ale nic neoslavoval. Byl jsem na chatì a pøi�el
tam za mnou Standa Danìk, �e si potøebuje
pùjèit  nìjakou vrtaèku nebo co. I Dvoøáèek se
tam trousil. Mnì to nedo�lo. Kdy� jsem odjí�-
dìl, zahradili mi z lesa únik ven. Cestu. A pøe-
dali mi obøí fla�ku �ampaòského. Pak jsem se
trochu zastydìl, �e jsem nìco nezorganizoval.
Diskutoval jsem to i se známými a kdosi mi
øíkal, �e kdy�  èlovìk dìlá oslavu, tak to nedìlá
pro sebe, ale pro ty pøátele a známé, které pozve.
Váhal jsem je�tì, ale ten kdosi, vida jak jsem
natvrdlý, mi øíká: �Copak pohøeb dìlá èlovìk
pro sebe? Pro ty lidi pøece!� No, snad jsem to
koneènì pochopil. Akorát �e ta padesátka je u�
za námi. No co? V�dy� to byly jen pùlkulatiny.
Na �celejch� to roztoèíme, chlapci!�

Je�tì není u konce plesová sezóna � jaký jste
taneèník? Vím, �e va�e dcerka Apolenka do-
konce stepuje v jednom z hradeckých souborù.
Jak jste na tom vy s pohybovým nadáním?

�S pohybovým nadáním jsem na tom velmi
�patnì. Jsem nepohyblivý. Teï mì navíc bolí
je�tì koleno. Kdy� si tøeba zavazuji boty, tak mì
bolí to pravé. Kdy� jsem  byl na ly�ích, tak nic,
pohoda. Mù�u ly�ovat, ale nesmím si k tomu
kleknout. Ka�dého nìco bolí. Milo�e Dvoøáèka
dnes bolí zuby, proto�e si na nich nechává
udìlat generálku. V�ichni máme furt nìco.
Milo�e to ale zase pøejde a bude krásnì kousat
a zpívat, ale já nebudu nikdy v �ivotì krásnì
tanèit, ani kdy� u�  mì ta noha nebude bolet,
proto�e jsem to nikdy neumìl.�

Jak spoleènì s ostatními folkaøi trávíte volný
èas?

�My se moc nepotkáváme. Vzpomínám si, �e
jsem nìkde jednou potkal Plíhala, vypili jsme
kafe a �li ka�dý jinam. Jsou to jen takové malé
doteky, kdy se folkaøi sejdou a zanadávají si na
re�im.�

Chodíte s Wabim Daòkem a s Milo�em
Dvoøáèkem na ryby, kdy� u� máte chaty na stej-
né osadì?

�Já s nimi nechodím. Nemám papíry. Chtìl
jsem také rybaøit. Dokonce jsem hrál zadarmo
rybáøskému svazu v Hradci Králové  s tím, �e
mi dají povolení na chytání ryb v nìjakém
úseku. Musel bych se nauèit míry a názvy ryb,
také abych je poznal podle tìch jejich oblièejù
(ty ryby). Nauèil bych se to, abych splnil
zkou�ky. Nakonec mi ty papíry ale nedali.
Nemám to za zlé svazu, ale  tomu èlovìku, který
mi to slíbil. U� to ale nepotøebuji. S Daòkem
a Dvoøáèkem na ryby chodit nemusím. Oni si
vystaèí. Chtìl jsem chodit  se synem, ale ten u�
vyrostl do jiných zájmù.�

Které práce dìláte na chatì?
�V podstatì v�echny. Není tam �ádná �pinavá

práce. Baví mì to. Od hrabání listí a� po øezání
a �típání døíví na zimu. Ani kdy� nám spadne
baterka do záchodu, tak to neberu jako �pinavou
práci.�

Jak moc jste produktivní umìlec? Tøebas
o Janu Nedvìdovi se tvrdí, �e napí�e nìkolik
písní dennì a pak vybírá. �e má velký odpad.
Jak jste na tom vy?

�Já jsem v produktivitì nikdy závody nedìlal.
Kdybych to takto dìlal já, bylo by to �patné.
Kdy� to nìkomu takto pøijde dobré, nemyslím
si,  �e by to pro nìho dobré nebylo. Ka�dý jsme
jiný. Já si neøíkám, �e ka�dý den nìco napí�u
a pak to tøeba zmaèkám. Napadlo mì to kdysi,
kdy� jsem o tom zaslechl. Øíkal jsem si, �e to
tøeba nìkam vede, ale u mì to nikam nevedlo. Ta
písnièka se mi musí zrodit v hlavì. Kdy� ji tam
mám, tak to napí�u hned nebo za rok. Ale k èe-
mu bych mìl ka�dý den popsat list papíru a dìlat
si cvièné etudy, to nevím. Nemá to pro mì
�ádný význam.�

Pøitom ale Milo� Dvoøáèek o vás  tvrdí, �e
jste oproti jemu v tom nejlep�ím slova smyslu
urputný døíè, tvùrèí typ�

�To není pravda. To se mi asi Milo� sna�í pøed
lidmi zalichotit. Kdy� sedím u písnièky, kterou
dìlám, a nejde mi to a nejde, tak to asi vypadám
na poøádného døíèe. A náhodný chodec by si
myslel, �e trénuji i na kytaru, proto�e ji mám
v ruce, automaticky si brnkám ten hudební
motiv a sna�ím se v hlavì sesmolit rýmy. Ale já
tu kytaru neposlouchám, zrovna tak jako
nevnímám cigaretu, která hoøí úplnì zbyteènì
na popelníku.� -Petr Neckaø-
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Pøed pùldruhou desítkou let by nikdo
neprorokoval folku a country tak mohutnou
expanzi, jakou mu umo�nil polistopadový
samet. Tyto �ánry vèetnì trampské písnièky
se objevují pravidelnì na rozhlasových
vlnách, v �ebøíècích rozlièných hitparád, na
televizních obrazovkách i v nahrávacích
studiích. Pozadu nezùstávají ani rozlièné fes-
tivaly, pøehlídky, soutì�e a jednorázové
hudební akce a� u� pod �irým nebem, nebo
v rozlièných prostøedích se støechou nad
hlavou. Tøeba�e nìkteré z nich nepøe�ijí první
nebo druhý roèník, vyrùstají stále dal�í
a dal�í.

Doba, kdy se zájemci rvali o lístky na kon-
certy a festivaly tohoto ra�ení, je pryè, spí�e
nastává opaèná situace, kdy se poøadatelé pøe-
tahují jak o náv�tìvníky, tak o vystupující
celebrity z první folkové nebo countryové
ligy. Pøesto se najdou desítky nad�encù, kteøí
se sna�í vnést neopakovatelnou atmosféru
tìchto hudebních dìní právì do jimi vyty-
povaného koutku zemì.

Také èeský jih rozkvetl øadou festivalù, fes-
tiválkù a hudebních pøehlídek. Vìhlas získala
napøíklad Stodola Michala Tuèného na
Volyòsku hlavnì díky hvìzdám èeského
countryového nebe, dobré renomé si vydo-
byla i jindøichohradecká Folková rù�e
a prázdniny zahajující festival Okolo Tøebonì.

Jihoèeské zpívání v �i�kovì rodi�ti v Troc-
novì zápolí dost èasto s nepøízní poèasí
a v posledních dvou letech i s konkurencí
Folkového loku, který se ve stejném datu
koná jen o kus dál na Hluboké nad Vltavou �
ale dr�í se zejména díky obìtavosti poøadatel-
ské elipsy ji� po sedm roèníkù. Svou roli hrají
i Prázdniny v Telèi, i kdy� místo konání je ji�
za hranicí jihoèeského regionu. Za zmínku
stojí jistì i Strakonické Jamboree, které bylo
iniciováno doèasným pøesunem Banjo Jam-
boree z Kopidlna, nebo tamté� se konající
Strakonický Rumpál, Folkování na Helfen-
burku, bluegrassové Dotkni se Písku, a tak by
se dalo je�tì pokraèovat.

Pro pøíznivce tìchto �ánrù je ú�asné, �e má
tak �iroký rejstøík výbìru, písnièkáøi a kapely
pro�ívají svùj letní boom, ale na druhé stranì
vyvstává i ona východní filozofická poloha
známá jako muka volby. A kromì toho vy-
strkuje hlavu i onen známý bacil pochyb-
ností: Je taková konjuktura právì pro tuhle
muziku bezvýhradným pøínosem, nebo jí
�kodí doprovázející nechtìná míra inflace?
Zatím mù�eme pouze teoretizovat a pøiklánìt
se k té èi oné mo�nosti, ale odpovìï dá èas,
který v�echno zhodnotí a� se zpìtnou platnos-
tí. A kdo ví...

-Hanka Hosnedlová-

Léto v notách na jihu

I n t e r w i e v  P e t r a  N e c k a ø e  s  P a v l e m  D o b e � e m :
K N I H A N Á V � T Ì V V Y D Á N A P A T R N Ì  N E B U D E



Ve�el jsem vèera v Tyson's Corner do holiè-
ství za úèelem ostøíhání, pozdravil, postì�oval
si na poèasí a tak. Mùj obvyklý úèes �high and
tight, whitewalls short�. Já nevím, jak u vás, ale
tady se u holièe mù�e mluvit o èemkoliv. A ho-
liè u� obvykle zná své pappenheimské. 

�Hi, Ross!� pravil holiè jménem John, �Jak
to teï vypadá v Èeské republice poslední
dobou?�

�Jde to s nima z kopce. Odmítají se zcivili-
zovat. Ex-komunisti jsou v�ude rozlezlí, od
vlády a� po obecní úøady. Nejspí� ani ta smlou-
va o pøístupu k informacím o jaderných
zbraních ATOMAL s nima nebude ratifiko-
vána, proto�e se jim prostì nedá vìøit. Jsou sice
èlenové NATO, ale takoví èlenové druhé kate-
gorie.� 

�To u� je dvanáct let, co?� pravil holiè a na-
prázdno zastøíhal nù�kama, �to u� mìli dost
èasu na to, aby zaèali být normální.� 

�Jen�e oni nejsou,� pokrèil jsem ramenama,
�jsou furt stejní jako døív. Já poøád nechápu,
proè nemù�ou být tøeba jako Nìmci. Ti byli
taky pìknì vygumovaní a za dvanáct let po
válce u� byli skoro v poøádku. Nacismus a ko-
munismus je to samé a Nìmci se dokázali za
dvanáct let zcivilizovat a Èe�i ne.�

�Tøeba tam nebyly stejné výchozí podmínky,
aby se dosáhlo zadaného výsledku,� pravil mùj
lazebník. 

�Jakto�e ne? Nìmecko bylo po válce rozbité
na padr� a Èeská republika ne.

A Nìmci dokázali pøijmout demokracii za
svou a Èe�i ne? V daleko lep�ích podmín-
kách?� 

�Mo�ná tam chybìl nìjaký ten katalyzátor,
tedy nìco, aè se samo nemìní, tak zpùsobuje
zmìnu,�  usmál se John. �mik, �mik! 

�Nìco chybìlo. If you do the things the same
way you've always done � you will get the
results you've always gotten, jak rikal Yogi
Berra.�

�Jako co?� procedil jsem pøes rty, aby mi
vlasy nevlítly do úst. 

�Jako tøeba pøítomnost americké armády �
záøný pøíklad!�

�To by mohlo fungovat!� Idea se mi líbila.
�Kdy� je teï Èeská republika èlenem NATO,
tak není dùvodu, proè by na území Èech
nemohlo být pár amerických vojenských zá-
kladen? Americké vojenské základny jsou
v ka�dém èlenském státì NATO � a dokonce
i na Islandu a ten snad ani nemá armádu!
Pamatuje� Keflavik?� �Aby ne�, zasnil se holiè
a vypjal hruï. �V Èesku je nìkolik opu�tìných
vojenských prostor, kde døíve byla doèasnì
umístìna vojska Rudé armády jako tøeba ve
vojenském prostoru Libava na sever od
Olomouce anebo v Milovicích. Proè by
nemohla vláda tyto (nebo jiné) prostory nabíd-
nout Amerièanùm, a� si tam postaví vojenské
základny? Ví�, kolik much jednou ranou se tím
zabije?� �Jakých much?� nechápal John.
�Jako�e se vyøe�í víc vìcí najednou. Americká
armáda by v podstatì pøevzala roli obrany
Èeské republiky, no, nebylo by to krásné?
V�echno krásnì sametové, nikoho by nebylo
tøeba vì�et... A bezpeènost by byla zaji�tìna
i bez nákupu Gripenù, na kterých by èe�tí piloti

stejnì neumìli lítat! A navíc by to byla solidní
injekce èeské ekonomice, proto�e americké
základny v�ude na svìtì pøiná�í okolním míst-
ním podnikatelùm nové zakázky a navíc by to
bylo v�echno legální, co� by byl pokrok, kdy�
srovnáte, �e kdy� tam byli Rusi, tak se maxi-
málnì tak �melilo s ukradeným ruským ben-
zínem a ruskýma fo�ákama Ljubitel! A do pod-
vìdomí èeských du�ièek by se pomalu dostá-
valo, �e 'podnikat' není to stejné jako krást a �e
podvod není jedna z variant obchodování.
Rodiny amerického vojenského personálu by
jistì nechtìly bydlet v panelácích v Olomouci
s oknama polepenýma moskevskou Pravdou
jak Rusové, ale v normálních barácích, které by
stavìl � za americké peníze � zase nìjaký èeský
zedník a podnikatel! Dal�í pøínos! A aby to
mohli domluvit, tak by se Èe�i museli nauèit
anglicky! Dal�í plus!

Ale hlavnì by pøítomnost amerických vojákù
v Èeské republice slou�ila jako pøíklad. �e je
mo�no být normální bez kradení, lhaní, podvá-
dìní, fízlování, �vejkování, závidìní, nenávi-
dìní � prostì bez tìch typických èeských vlast-
ností! Zaèal by mingling! Sice pár malých
Ameri-èechù by bylo vedlej�ím produktem, ale
hlavnì lidi z Èech by vidìli normální lidi � ne
stylizované postavy v laciných filmech B-kate-
gorie a chtìli by být jako oni. A nakonec by
byli! Já vidím existenci amerických vojenských
základen na území Èeské republiky jako øe�ení
v otázce civilizace èeské populace! A teï, kdy�
jsou v NATO, tak je tam pro existenci americ-
kých základen logický dùvod! Rad�i døív ne�
pozdìji!�

Zatímco tohle pí�u, pár kamarádù mi hledí
pøes rameno a ète. 

�Ty si neuveritelný rojko� � usmál se tomu
Peter. �Co je to rojko?� nechápal jsem. 

�Po èesky asi snílek... po anglicky drea-
mer � na èo by Amerièanom boli základne
v Èechách?�, tázal se Peter. �Podla mòa by to
boli zbytoènì vyhodené peniaze � jedinì ak by
sa to poèítalo ako 'development aid' pre Èeskú
republiku... �

Naèe� se vyjádøil Josef: �a) Coby 'develop-
ment aid' by to byly dobøe utracené peníze.
Docílilo-li by to Ros�ou popisovaných výsled-
kù, bylo by v americkém zájmu získat spo-
lehlivého spojence. b) Z vojenského hlediska
základna v první linii nebo v nárazníkovém
státì také není taková blbost.� 

�A jste právì svìdky zrodu 'Hedvickovy dok-
tríny' � tedy jak zcivilizovat Èechy pomocí
umístìní amerických vojákù v Èesku! Zatím
nejlep�í nápad od zaèátku tisíciletí!� okomen-
toval Karel.

Ale zpátky k holièovi.
�Buï chvíli ticho!� øekl mùj holiè a elek-

trickou ma�inkou mi obzuèel zátylek a okolo
u�í. �Tak, hotovo! Deset dolarù!� �Tady má�
a zbytek je tip za ten vynikající nápad! Hned
o tom napí�u èeským poslancùm a senátorùm,
co je mám ve svém adresáøi, a� to zaènou zaøi-
zovat. See ya!�

Vy�el jsem z holièovy oficíny a cítil jsem se
najednou nìjak pozitivnì a èerstvì naladìn. Ale
mo�ná to byl ten Pitralon.

-Ros�a-
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K a m  s e  m ù � e t e  j í t  p o d í v a t ?
Pozvánky na akce konané v rozmezí od 17. 5. do 29. 6. 2002

Bílá nemoc
25.5., 15.00, Brandýs nad Labem � Hou��ka, Pomozte dìtem 
29.5., 20.00, Lucerna Music Bar, Praha 
4.6., 20.30, Malostranská beseda, Praha 

Poutníci
24.5. 2002 Ro�nov pod radho�tìm skanzen Ozvìny Porty 
25.5. 2002 Kostelec nad Èernými les námìstí Keramický den 11.00 
26.5. 2002 Praha divadlo ABC spoleèný koncert s Copem 19.00 
31.5. 2002 Jablonné nad Orlicí koupali�tì Jablonský medvídek
23.00 
21.6. 2002 Brno Moravské námìstí Brnìnský drak 
22.6. 2002 Bene�ov nad Plouènicí letní kino bene�ovský slunovrat
18.00 
28.6.2002 Loket nad Ohøí pøírodní divadlo festival Zaè je toho
loket 20.00 
29.6. 2002 Blovice Zámecký park Jarmark 15.00 
29.6. 2002 Kdynì letní amfiteátr festival Rýzenberský gulá� 19.30 

COP
17.5. Brno (C.klub) 20.00 
18.5. N.M.nad Metují 20.00 
25.5. Králùv Dvùr (D.K.) 19.00 
26.5. Praha (Div.ABC) 19.00 
29.5. Praha (CI-5) 20.00 

PPPPøøøøeeeeddddppppllllaaaattttnnnnéééé ,,,,     ppppøøøøeeeeddddppppllllaaaattttnnnnéééé ,,,,     ppppøøøøeeeeddddppppllllaaaattttnnnnéééé!!!! !!!! !!!!

Chcete-li dostávat mìsíèník Portýr a� do domovní schránky,
pøedpla�te si jej.

Za�lete e-mailem, faxem èi dopisem svou adresu se jménem,
poèet �ádaných výtiskù a od kterého èísla Portýra chcete.

Pro lep�í komunikaci by bylo dobré uvést i telefon.
Internetové stránky mù�ete pou�ít té� � www.portyr.cz,

nemù�e� sehnat svého PORTÝRa? Pøedpla� si ho!
Vyplòte formuláø a ten pøijde rovnou k nám do redakce.

Dal�í adresy: redakce@portyr.cz, mìsíèník Portýr,
Komenského 5, 664 44 Oøechov

-redakce-

Sál husovického divadla HusAr (bývalé kino
Sibiø) se stal 19. dubna dìji�tìm obnovení
Veèerù písní táborových ohòù brnìnské tramp-
ské skupiny Ozvìna � dvojnásobného vítìze
Porty v 80. letech. Kapela sice v r. 1989
ukonèila svou èinnost, ale vydání alba his-
torických nahrávek firmou FT Records v roce
1997 zpùsobilo, �e se znovu se�la a posléze
zaèala i èastìji vystupovat � v loòském roce
dokonce zvítìzila na festivalu v Horním Jelení.

Na prvním veèeru obnovené série, který
obdr�el poøadové èíslo dvìstìjedna  (ta první
ponìkud pøesáhla èíslo sto), Ozvìna pøesvìdèi-
la, �e její výborný vokální projev neztratil nic
na své kvalitì a zní stejnì pìknì jako døív
a také �e její lyrické písnì jsou poøád �ivé.
Poèetné publikum, v nìm� byli jak pamìtníci,
tak mlad�í generace, je vyslechlo v podstatì
v pùvodních úpravách, i kdy� nyní má Ozvìna
o jednoho èlena více � je jím Pavel Forzajt
Pavlík. Zaznìlo i nìkolik nových èísel reper-

toáru � dvì staré trampské písnì, které Ozvìna
nastudovala pro festival v Horním Jelení (Píseò
severu a Ji�ní køí�), traditional Wayfaring
Strangers (s èeským textem), v nìm� se pøed-
stavil nový èlen skupiny, nebo novinka Oheò
v kruhu.

Za hosty si Ozvìna pozvala zástupce dvou
rùzných generací: mladou kapelu z Ostravy
Tempo di vlak, která zaujala kvalitním voká-
lem i swingovým projevem (pøedloni dostala
v Plzni ocenìní za pøínos k rozvoji tradièní
trampské písnì), a legendární brnìnský Orion.
Ten byl sice souputníkem je�tì slavnìj�ího
Pøíboje, ale nezùstává jen v zajetí minulosti,
co� dokázal tøeba podáním dvou star�ích pís-
nièek Romana Horkého. Pìkný a pohodový
veèer, který uzavírala hostitelská Ozvìna, bude
mít pokraèování opìt v divadle HusAr v pátek
20. záøí.

-Pavel �afaøík-

Jak dlouho hraje Roman
Horký s Kamelotem?

1. od roku 1978
2. od roku 1982
3. od roku 1990

Hrajeme opìt o volnou perma-
nentku na nìkterý z na�ich festi-
valù � dle vlastního výbìru.

Odpovìï z minulého èísla: 
od roku 1961

Výherci: Petr �ába z Pracha-
tic, Jana Hlavatá z Prahy, Josef
Malý z Pardubic

S O U T Ì �
Dìje se u vás nìco zajímavého?

Máte pocit, �e máte co øíct a nemáte
kde? Myslíte si, �e by va�e psaní
mohlo zajímat i jiné? Máte pøipo-
mínky, i nelichotivé? Jestli�e ale-
spoò na jednu z tìchto otázek
doká�ete odpovìdìt ano a máte
chu�, sednìte a pi�te. Portýr èeká na
va�e pøíspìvky, fotky, obrázky, bás-
nièky, vzkazy a vùbec v�echno, co
bude k oti�tìní. Ty nejlep�í z vás
odmìníme celoroèním pøedplatným
nebo permanentkou na nìkterý
z festivalù. Nemáte-li pøístup
k internetu, pi�te i na adresu:

Redakce Portýr, 
Komenského 5, 

664 44 Oøechov
www.portyr.cz,

redakce@portyr.cz

Pi�te si svého Portýra

Tentokrát se k nám zatoulal mail a� z Floridy. Je zajímavé se dozvìdìt, co si o nás v USA
nìkteøí emigranti myslí (uèesáno a uhlazeno)

Pøíbìh od holièe aneb Jak zcivilizovat Èeskou republiku
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STØÍPEK DEVÁTÝ
PATØÍCÍ SPÍ�E K HORORÙM
Ètení pro dobrodru�nìj�í povahy 
* Vozovka jako cirkusová aréna *

* Oblíbeným parkovi�tìm je køi�ovatka *
Zametejte pøed vlastním prahem

Kdo blí�e poznal dopravní pomìry na Bal-
kánì, nemá sice je�tì vyhráno, ale rozhodnì
bude ve �panìlsku v nemalé výhodì. Na�e
dopravní policisty, k nim� máme obèas nevrlé
pøipomínky, by sem mìli pou�tìt a� po absol-
vování nároèného aklimatizaèního kurzu.
Zá�itky z mìstských ulic (èerpám je pøedev�ím
z Benidormu, ale nejen zde) se toti� dosti èasto
vymykají kategorii mo�ného. Nejjednodu��ím
postupem by snad bylo listovat ve vyhlá�kách
a porovnávat je se �panìlskou skuteèností.
�panìlské dopravní pøedpisy podrobnìji ne-
znám, ale s ohledem na pøíslu�nost k Evrop-
skému spoleèenství a na existenci mezinárodnì
uznávaných norem se domnívám, �e pøíli�
odli�né nebudou. Z metodických dùvodù si
udìláme pomocnou dìlící èáru mezi øidièi
�panìlskými a tìmi ostatními. Jde o velmi
nedokonalou pomùcku, proto�e obecná atmos-
féra je pro cizince pøi del�ím pobytu znaènì
naka�livá � na druhé stranì zase narazíte na
velmi ohleduplné �panìlské øidièe. Vzniká
z toho zmatek. Vyznat se v tom a dokázat
odhadnout, co se v pøí�tích sekundách odehra-
je, patøí do sféry mimoracionální. Tady by si
zoufaly i jasnovidkynì.

Jediným jak� tak� respektovaným pøíkazem
jsou svìtelné semafory, zcela spoléhat se v�ak
nemù�ete ani na nì. Pak u� vám musím
naléhavì radit: nevìøte �ádné dopravní znaèce,
proto�e ta má smysl pouze tehdy, jestli�e ji
v�ichni respektují. Pøedstavy o nedotknutel-
nosti jednosmìrek se zákazem vjezdu z proti-
smìru vezmou za své neobyèejnì rychle. Pak
preventivnì pova�ujete v�echny vozovky za
obousmìrné. Za vyhozené peníze brzy zaènete
pokládat poøizování stojanù s dopravními znaè-
kami. Tady by se uplatnila jediná univerzální
znaèka (její podoba mi nenapadá),  která by
slovnì pøikazovala: Dávej si bacha! V zákazu
zastavení se parkuje vìt�inou pouze v jednom
proudu, zatímco pouhý zákaz stání u� umo�-
òuje parkování ve dvou øadách. Tím jsou
samozøejmì potrestáni men�í pøestupníci,

zablokovaní v nepropustném sevøení. Na�tìstí
v�ak ve mìstì existují povìt�inì chodníky,
které zajatým automobilistùm umo�ní vyprostit
se z obklíèení. Chodcùm pak pøíslu�í ohledu-
plnost. (Pocítili jste ostatnì nìkdy nárazník na
holenní kosti?) Velice výhodným a vyhledá-
vaným parkovacím místem jsou pøechody pro
chodce a øadící pruhy v bezprostøední blízkosti
køi�ovatek. Vidìli jsme i takové, kteøí zastavili
rovnou v køi�ovatce a odskoèili si do nedaleké
trafiky pro cigarety. K oblíbeným praktikám
v nebezpeèných úsecích se zákazem zastavení
patøí parkování pøes celou nudli chodníku.
Vypla�ení chodci pak klièkují (pøípadnì s ohle-
dem na pokroèilý vìk èi chorobu se o holi bel-
hají) po riskantní zónì vozovky. Je to humorné.
Cedule s maximálními povolenými rychlostmi
si mohli rovnou odpustit, proto�e ty èásteènì
respektují pouze nenapravitelní srabové, kteøí
dodr�ováním jejich pøíkazù zpùsobují nebez-
peèné situace, kdy� vlastnì nutí jiné k pøed-
jí�dìní pøes tlustou èáru v nepøehledném úseku
devadesátkou.

Kategorií pro sebe jsou jednostopá vozidla.
(Neobávejte se náøku nad cyklisty, ti se tu
vyskytují ve zcela zanedbatelném poètu.)
Taková litrová Honda, Suzuki, Yamaha nebo
jejich star�í kamarád Harley Davidson pøi
nìjakém plí�ení mo�ná ani neudr�í rovnováhu.
Kdy� si to naopak støihnou mìstskými ulicemi
stovkou, sedí na vozovce naprosto perfektnì.
Omladina sedlá povìt�inì øvoucí sice, ale ne-
srovnatelnì slab�í malolitrá�ní strojky, které
jsou k mání v èetných pùjèovnách za pár stovek
peset na hodinu. Zatímco øidièi pøedpisy znají
a nedodr�ují je, tihle o nich nemají zjevnì
tu�ení. (�panìlský známý mi sice pozdìji
tvrdil, �e také na malý motocykl se musí dìlat
nìjaké zkou�ky z pøedpisù,  tak�e té� tito øidièi
prý je pouze nedodr�ují. Trochu slo�itì mi
vysvìtloval, �e �panìlé u� jsou takoví; kdy� se
jim nìco zakazuje, dìlají to naschvál.  Bohu�el
nemohu tvrdit, �e by mne to nìjak zvlá�� uklid-
nilo.)

Za celý �ivot dohromady jsem nevidìl tolik
pomlácených aut jako tady za mìsíc. Vìt�ina
z nich by u nás pøi�la na pár set tisíc korun.
Zcela nedotèenou karosérii sice obèas zahléd-
nete také, ale je to bílá vrána. Pøi zpùsobu jízdy
ve zdej�ích podmínkách je to stejnì divné.
Ostatnì otøískané blatníky, rozbitá svìtla a blin-
kry èi proboøené dveøe se místními chápou jako
pihy na krásném oblièeji. Jde-li ov�em o potre-
fené cizince, ti bývají blízko k mdlobám, nebo�
opravy jsou i pro nì drahé a termíny jejich
uskuteènìní pøipou�tìjí a� nìkolikatýdenní
rozptyl. Inu maòana�

Do této kapitolky, by� u� trochu na pomezí
péèe o �ivotní prostøedí, patøí bezohlednost
k ovzdu�í. Jestli�e si nìkdo odskoèí do
obchodu, nechá samozøejmì bì�et motor.
Èeká-li na dámu, která dokonèuje výzdobu pro
veèerní program, ponechá motor v chodu.
Abych ov�em nekøivdil amatérùm, dodávám
poznatek z cesty autobusem na trase Valencie �
Benidorm. Na normálních zastávkách, by�
tøeba uprostøed hustì zalidnìných prostor, øidiè
motor nezhasínal. Kdy� ho ov�em nechal bì�et
po celou dvacetiminutovou pøestávku, nena�el
jsem pro to vysvìtlení. Jestli�e u� jsme zabrou-
sili do hororù, nahlédnìme je�tì pod jednu po-
klièku. Tu a tam pøi bezstarostném zevlování
nechtì zavadíte o strunu �panìlské skuteènosti,
kterou nikdo v turistických prùvodcích na odiv
nevystavuje. Mo�ná ostatnì, �e zvuk této

struny ve zdej�ím pøímoøském regionu ani
nezaznívá. Kdoví. Cesty teroristických mafií
v�ak nemívají daleko k mafiím jiného typu,
zabývajícím se výnosnými obchody. Tady jsme
jaksi naproti severní Afriky, slaná voda propo-
juje bøehy Itálie, Francie, �panìlska i Afriky.
Pøes Gibraltar je mo�né se prosmyknout do
Atlantiku. Pøíèinou, která nás zavedla k úva-
hám tohoto typu, byly dva plakáty. Jeden se
nacházel v pøedsíòce benidormské minipo�ty,
druhý nás trkl z velké prosklené plochy super-
marketu Continente na okraji mìsta. Obìma
byly spoleèné vyobrazené tváøe, trochu
pøipomínající zatykaèe vypisované na bandu
zlodìjù koní na Divokém západì. V daném pøí-
padì v�ak �lo o nebezpeèné teroristy evrop-
ského dosahu, nikoli o reprezentanty poulièní
kriminality. Nechybìla mezi nimi ani �enská
populace. Popravdì øeèeno nezdálo se, �e by
tìmto varovným ilustracím (doplnìným také
rùznými podobami hledaných osob) vìnovali
kolemjdoucí pozornost. Jako by �lo o jeden
z nezajímavých pøedvolebních plakátù s podo-
biznami kandidátù. Nedoká�u posoudit, nako-
lik oprávnìná je tato lehková�nost. Vím jen, �e
krátce po návratu domù jsem sly�el z rádia
zprávu o pumovém útoku ve �panìlsku, pøi
nìm� pøi�lo o �ivot nìkolik lidí. Vzpomnìl
jsem si v té chvíli, mo�ná zcela neprávem, na ty
dva plakáty v Benidormu. 

-napsal Emil Sokol-
-foto Jarmila Sokolová-

w w w . p o r t y r . c z ,  r e d a k c e @ p o r t y r . c z

� p a n ì l s k é  s t ø í p k y  ( 1 9 9 2 )

Partneøi festivalù FTC hudby

Upozornìní!!!
V pøí�tím èísle pøineseme

kompletní informace o výsled-
cích v�ech krajských kol a tudí�
o skupinách i písnièkáøích, kteøí
postupují do finále v Plzni, které
se koná ve dnech 3.�6. 7. 2002.

V�ichni ti, kteøí nám chcete
pomoci s organizací na�ich
festivalù coby poøadatelé,
hlaste se na telefonním èísle
05/4722 5019 u Jitky Olbortové
nebo na adrese: 

Sdru�ení Porta,
Komenského 5,
664 44 Oøechov.


