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ÚJEZDSKÉ
BABÍ LÉTO

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 2013

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

MERKABA

Řešení zdravotních potíží i chronických a komplexní čištění organismu.
Odstraňování alergií na pyl, potraviny, zvířata a další.....
Rychlé odblokování bolestí chronických i po úrazu.
Frekvenční terapie pomocí přístrojů Ravo Zapper,
nebo plazmovým generátorem……,
Odstranění bakterií, virů a parazitů z těla.
Masáže, výrazné zlepšení skoliozy a protimigrenové masáže.

Vladi Padyásková
603276682
Katka Kratochvílová 604760007
Havlíčkova 1850, Pardubice
www.zdravi-pardubice.cz

TELEVIZE CMS
ZPRAVODAJSTVÍ • SPORT • REKLAMA
www.cms-tv.cz
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PROGRAM XXI. ROCNÍKU FESTIVALU ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
Pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
Ing. Jany Pernicové

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
PÁTEK 16. SRPNA 2013 OD 19:00 HODIN

19.00 - 19.30 DANIEL AND THE MORAVIANS
19.40 - 20.20 VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
20.30 - 21.20 POUTA (10 let)
21.30 - 22.20 NEZMAŘI (35 let) A MIKI RYVOLA
22.30 - 02.00 HB COUNTRY - COUNTRY BÁL

SOBOTA 17. SRPNA 2013 OD 13:00 HODIN
13.00 - 13.40
13.50 - 14.30
14.40 - 15.15
15.30 - 16.10
16.25 - 17.15
17.30 - 18.10
18.25 - 19.15
19.30 - 20.05
20.20 - 21.20
21.40 - 22.40

FLASHBACK
SLÁVEK JANOUŠEK A LUBOŠ VONDRÁK
SOVA & SLAMÁK
JANA RYCHTEROVÁ
A VLADIMÍR ILJIČ PECHÁČEK
FOLK TEAM
WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
TWISTED TIMBER
SPIRITUÁL KVINTET
VLASTA REDL A NAŠE NOVÁ KAPELA

Slovem provází Jirka Malý, Wabi Daněk a Vašek Souček
Dobrý zvuk zajišťuje Láďa Holek V Uvedené časy jsou pouze orientační
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inženýrská a dodavatelská společnost

Dolní Újezd u Litomyšle
tel.:461 352 111, fax: 461 631 138
www.du.lit.cz

Okružní 34

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Spolupráce s námi se Vám vyplatí
Nabízíme produkty naši výroby např.: mák, med, maso a masné
výrobky, krmné směsi, obilí, vše ve vysoké kvalitě.
Zajistíme stravování a pořádání společenských akcí.
Ochotně Vás obsloužíme v Dolním Újezdě u naší čerpací stanice
pohonných hmot. Nabídneme Vám motorové oleje a kosmetiku pro
Vaše vozidla.
„Zelenina pro zdraví i potěšení“ se stane skutečností, když zakoupíte pařeniště nebo skleník zhotovený v naší přidružené výrobě
a zajistíte tak ideální klimatické podmínky pro Vaši zeleninu.
Nabízíme služby v dopravě, speciální mechanizaci a v kovovýrobě.

• velkoobchod s kořením •
• dovoz potravin •
• balení luštěnin a rýže •

tel.: 386 352 360
e-mail: obchodni@essacb.eu

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.

www.essacb.eu

Odkup půdy – vyplácíme nejen vysoké nájemné za pronajatou
půdu, ale v případě Vašeho zájmu od Vás odkoupíme zemědělskou
půdu za tržní cenu podle bonity (BPEJ).
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POUTA

PO DVACÍTCE
ANEB VÍTEJTE
NA ÚJEZDSKÉM BABÍM LÉTĚ
Ať chceme nebo nechceme, z hlediska lidského je dvacet let docela dlouhá doba, během
níž se může mnoho věcí změnit. Příjemným zjištěním pak může být, že se jedná o změny milé
a zábavné. To bych chtěl dodatečně popřát Újezdskému babímu létu při vstupu do třetí desítky jeho
existence. Aby Vás bavilo a bylo Vám milé. Budu
rád, když se tak stane například v okamžiku, kdy
s kolegy přivedeme postupně na jeviště každý
jedno překvapení. V mém případě půjde o vítěze
našeho Konkurzu, Vašek Souček má svůj vlastní
objev a Wabi Daněk dělá kmotra vítězi soutěže
Talent Country Radia 2013. Jsou to všechno premiéry a bez nadsázky se ve všech třech případech
máte na co těšit.
To mně připomíná, jak jsem se těšil na Žalmana a nebyl jsem určitě sám. Ten by letos dosáhl
účasti na dvaceti ročnících Újezdského babího
léta. Vyšlo to však malinko jinak, oslava se odkládá
na příště a je to docela škoda. Bylo by to totiž
dvacet ročníků po sobě jdoucích. Žalman a spol.
se za tu dobu mohou pochlubit zaslouženou
pozicí domácí kapely a my údajně zase podtitulem
„Žalmanův Kyjov dvě“.
Co k tomu všemu dodat? Snad jen toto: Mějte
se u nás dobře a naslouchejte.
Přejí Vám mnoho hezkých setkání a spoustu
nových zážitků.
Za Přátele dobré hudby Dolní Újezd
„ pardubák “ Jirka Malý

NEZMAŘI
A MIKI RYVOLA
Historie tohohle příjemného muzikantskolidského spojení je už poměrně letitá, vždyť
Mikimu tehdy bylo pouhých 40 let, co bychom
za ten věk dali dneska my :-). S jeho písničkami
(jakož i s písničkami jeho bráchy Wabiho), jsme
se logicky jako hudebně praktikující trampové
museli potkat, ať jsme chtěli, nebo ne. A my jsme
chtěli! No a na Fort Hazard to od nás taky nebylo
daleko (pozn. překl.- Fort Hazard - rekreační středisko trampské legendární osady Zlatý Klíč), a tak,
když jsme se vinou našeho umělecky-populárního
růstu začali objevovat na stejných prknech, znamenajících svět, bylo jen otázkou času, kdy dojde
k vysněnému a toužebně očekávanému pozvání
do onoho svatostánku moderní trampské písně.
A když k němu pořád ne a ne dojít, tak jsme tam
holt museli přijet sami. Po dvou prozpívaných
nocích a dnech Miki sebekriticky přiznal, že to od
nás byl přece jen dobrej nápad a stal se naším
adoptivním otcem. A když nám to společně tak
pěkně šlo u báru ve čtyři ráno, nebyl důvod, abychom to nevyzkoušeli někde společně i na pódiu.
Kde to bylo poprvé, to už vám neřeknu, ne že bych
nechtěl, ale člověk si opravdu nemůže pamatovat
všechno. Natož já. No ale hlavní je, že to i po těch
„užanidotolikaneumimpočítat” letech pořád
funguje, a že z toho máte radost (aspoň doufám)
jak vy, tak (a to vím bezpečně) i my. No a nedělat
něco, co vás těší a nás baví, to uznejte, že bychom
byli pěkný blbci!!!
Pavel Zajíc

Přátelé, kamarádi!
Letos si Pouta vezou s sebou na Újezdské babí léto
pořádné jubilejno v podobě 10 let kapely. Možností,
jak tyto poměrně významné narozeniny oslavit, je
samozřejmě mnoho. Už jen přiťuknout si na zdraví se
všemi, kteří s námi za těch 10 let spolupracovali,
pomáhali nám, podporovali nás, radili a usměrňovali,
hodnotili a kritizovali; těch lidí je taková řada, že jsme
si to museli rozložit rovnoměrně do celého letošního
roku, aby to vůbec naše tělesné schránky v čele s
našimi už tak dost zkoušenými játry zvládly bez větších destrukcí. A vůbec nejhlavnější je oslavit to právě
s Vámi všemi, kteří chodíte na naše koncerty, posloucháte a zpíváte si s námi písničky, kupujete naše CD
(mimořádně i s Vámi, kteří si je přepalujete) a jezdíte
na festivaly – a třeba právě do Dolního Újezdu.
Pro Vás všechny máme připraveny písničky, které
alespoň částečně mapují tu desetiletou společnou
muzikantskou cestu.
A abychom mohli zahrát i ty písničky, které zmizely
z repertoáru spolu s některými bývalými muzikanty

Pout, posílili jsme letos kádr! Ke stabilní čtveřici
Radek Novák, Šárka Fuchsová, Ivan Šmejda a
David Brom, přibyla letos zpěvačka, která už kdysi
byla dokonce u zrodu kapely – Andrea Troníčková. Díky tomu se nám vrátily některé písničky
jako Malá mořská, U nás se říká, Za čínskou zdí
a mnohé další. A třeba taky O krok dál, tentokrát
v originální verzi.
K 10. výročí kapely připravujeme také DVD, kde
bude mimo jiné i záznam z koncertu v Pardubicích
nebo rozhovory s některými bývalými muzikanty
Pout. Rádi bychom ho stihli dodělat a poprvé přivézt poslední prázdninový víkend na Mohelnický
dostavník. Pokud byste si chtěli DVD objednat
nebo nás jen tak virtuálně navštívit, jsou hned tři
možnosti: www.pouta.info, www.bandzone.cz/pouta případně na Facebooku. Nebo se můžeme
potkat kdykoli na našich koncertech a festivalových hraních.
Za Pouta Radek Novák

FLASHBACK

Tato bezesporu velmi dobrá bluegrassová kapela oslaví v příštím roce 10 let svojí existence. Na kontě mají
vydaná dvě dema s pěti písničkami na každém z nich, a proto si k svému výročí chystají dárek v podobě
plnokrevného CD. Nahrávat se začne na podzim tohoto roku ve studiu Jirky Maška.
Zároveň s tímto počinem se nabízí příležitost k zamyšlení nad tím, co bude dál. S jistotou se však dá prohlásit, že Flashback se chce vymanit ze stylu bluegrassu devadesátých let a muziku posunout trochu blíž
současné generaci mladších posluchačů. Velkou inspirací je pro ně skupina Infamous Stringdusters.
Momentálně Flashback pracuje na novém repertoáru jehož samozřejmostí budou nadále písničky hrané
v českém jazyce a texty z pera Lenky Thimové.
lýc.

PÁTEČNÍ COUNTRY S HB COUNTRY
HB Country je kapela složená z muzikantů, kteří zrovna mají čas a především chuť si zahrát. Obsazení
se proto často mění. Základním kamenem se stali pozůstalí členové kapely Šmehydlo, která v loňském
roce ukončila svou činnost. Společně s nimi by se na večerním country bále měli objevit také Michal
Horký (Modrá kref), Radek Novák (Pouta, Modrá kref, Lokálka), Jiří Fuchs (Mogul rock) a možná ještě
někdo další. Nečekejte pečlivě připravené upravené písně. Vše se bude odehrávat přímo na podiu
za „syrova“.
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ELEKTROMONT LTS
s.r.o.

Sokolovská 113,
Litomyšl
570 01
tel.: 461 616 034

SAVOS I. s.r.o
• prodej vodoinstal. a top. materiálu
• vodoinstalační práce, obklady, dlažba
Moravská 1151, tel.: 461 615 733
www.savos.cz

DS DELTA s.r.o.

Lubná 183, 569 63 Lubná • Tel.: 608 971 605

ODYSEA ŠVEC s.r.o.
Výroba a montáž dětských
herních prvků
CHOTOVICE 73,570 01 LITOMYŠL
tel.: 604 201 843
e-mail: detskahriste@seznam.cz • www.detskahriste.info

Ing. SEJKORA PETR
Obchod se dřevem
a služby v lesnictví
569 61 Dolní Újezd 380
mob.: 777 550 748
email. sejkora.p@atlas.cz

Tyršova 231, Litomyšl,
tel./fax: 420 461 612 050
e-mail: profistav@profistav.cz
www.profistav.cz
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SLOVO STAROSTY

SLÁVEK JANOUŠEK – MY TŘI A JÁ

K jedinečnému půvabu našeho venkova patří, že okouzluje přírodě blízkými
materiály, zdánlivě nedokonalými křivkami a povrchy, které se mění během
dne i roku a stárnutím nabývají nových půvabů. Náš venkov přitom nechce být
skanzenem, chce zůstat v těsném spojení s přírodou a v souznění s krajinou.
A takový venkov nabízíme všem, kteří se rozhodli v naší obci usídlit natrvalo
i těm, kteří k nám přijíždějí na návštěvu nebo třeba tudy jen projíždí.
Ve stejném duchu se nese i společenský život v obci. Ten má své kořeny
v historii bohaté na pestrou činnost spolků, organizací, zájmových skupin
i jednotlivců. Ochota a dobrovolná práce občanů se dnes znovu stala hybnou
silou, která oživuje a obohacuje život v obci. Naše obec však nejen obnovuje
a udržuje tradice z historie, ale vytváří tradice nové. To všechno pak přispívá
ke zlepšování nálady a upevňování lidské pospolitosti a sounáležitosti s místem, kde žijeme. V této atmosféře „dělnosti a dobré nálady“ vzniká i většina
projektů, akcí i drobných nápadů, které se staly základem úspěchu naší obce
v soutěži o Vesnici Pardubického kraje roku 2013. Ještě důležitější než titul
Vesnice roku je pro nás však zjištění, že v dobře vypadající, uklizené a pestrým
životem žijící obci se i dobře a spokojeně žije.
Vítám všechny účastníky hudebního festivalu Újezdské babí léto a přeji vám u
nás co největší pohodu, příjemná setkání jak s lidmi, tak s přírodou a také
spoustu hudebních zážitků.
Ing. Stanislav Hladík

Na Babím létě máte možnost získat v předprodeji mou první knihu, která je
rovnou druhým dílem, a to trilogie. Spolu s Vlastou Redlem a Samsonem
Lenkem jsme původně psali jednu knihu, ale před pár lety, kdy jsme se
pohádali o tom, jak naše kapitoly budeme v knize řadit, přišel Vlasta z WC
v hospodě s nápadem, že to prostě budou tři knihy se stejným názvem,
stejným rozměrem a stejnou grafikou. Bohužel už nevím přesné datum
tohoto důležitého dne. Škoda. Vlasta vydal svou „černou“ před dvěma lety
(a prodal jí 4500 kusů), já svou „modrou“ právě teď (oficiálně vychází v září)
a Samson „žlutou“ slíbil na Vánoce (jen neřekl, které to budou, doufáme, že
letošní). Jerome Klapka Jerome napsal Tři muže ve člunu (o psu nemluvě)
pouze sám a ti další o tom pomlčeli. Taky škoda. My ne. Trilogie tří autorů je
mimořádný počin, to dnes vím.
Samson na mou adresu pravil, že pokud by někdo chtěl zastavit rozšiřování
nějaké hrozné nemoci, že stačí distribuci svěřit mně a je to. Tuším, že chtěl říci,
že jsem obchodního talentu zcela prost. Proto chci tímto reklamním tahem
poukázat na to, že to tak zdaleka není a návštěvníky Babího léta požádat, aby
si přišli nějaký výtisk pořídit. Abych alespoň dnešního dne prodal o něco víc
modrých než Samson žlutých. Kdo si koupí dvě, dostane pusu a kdo tři…
to ani nemůžu říct.

JANA RYCHTEROVÁ
JE POVAŽOVÁNA ZA ŠANSONIÉRKU
Zpívá tzv. „vo něčom“, jak kdysi trefně definoval šanson legendární písničkář
Jarda Jakoubek. Zároveň je ale tato dáma také písničkářka, která si píše texty
i melodie, zpívá a ještě se doprovází na kytaru. Ovšem s pojmem „šanson“
bývá trochu potíž. Mnoho posluchačů má představu, že šanson je zádumčivá,
vážná píseň, obvykle o lásce. Nic moc zábavného, spíše pro intelektuály.
A to Jana Rychterová popírá: „Šanson je prostě písnička. Skládám písničky
o životě, a to není jen vážná záležitost. Život je rozmanitý, smutný i veselý,
patří do něj láska i naštvání, jídlo, pití, bláznivé nápady, pohoda, ticho
i hulákání. Podle toho moje písničky vypadají, čeho si všimnu, to „semelu“.
Jsou to malé příběhy inspirované světem kolem mě.“
Jana Rychterová se nedrží
úzkostlivě nějakého žánru.
I když kytara a doprovodné
housle lehce zavádějí do
světa folku, ucítíme ovlivnění jazzem, klasikou,
popem i country (koneckonců kdysi hrála na kontrabas a zpívala v country
kapele). Důležitým prvkem
na koncertech je ovšem
houslista Vladimír Iljič
Pecháček, výrazná osobnost hudebně i lidsky. Nejen že je excelentním houslistou, který překvapí fantastickou schopností improvizace či vymýšlením hudebních fórků, je i silným
protihráčem Jany, glosátorem situací a tvoří osvěžující kombinaci se silnou
ženskou energií.
Společně právě natočili nové CD, které by mělo vyjít do konce tohoto roku,
přičemž dosud Jana Rychterová vydala už tři šansonová CD – Po cestách soumraku, To je život a Mrak.
Co se týče dalších hudebních aktivit Jany Rychterové, je také vedoucí osobností formace Two Voices, která je známá především interpretací slavných
melodií vážné hudby s jejími texty. Do povědomí se zapsalo např. jejich
pěvecké pojetí Chačaturjanova Šavlového tance o krádežích. Loni vydali CD
CRAZY CLASSIC (obsahuje bláznivě pojatou klasiku, např. Bachovu Badinerii
na téma cestování s navigací, Beethovenovu Osudovou o betonu či Straussův
valčík O jídle sním).
Styl Two Voices je založen na kombinaci „normálního“ a klasicky školeného
hlasu (tím druhým disponuje Dája Šimíčková, dříve v Sestrách Havelkových,
v alternaci s Gabrielou Pešinovou ze Státní opery). Součástí Two Voices je
neodmyslitelně i houslista V. I. Pecháček
Jana Rychterová, která kdysi začínala jako učitelka na základní škole, se stále
věnuje i dětem, v současné době pro ně chystá druhé CD s názvem Zpívací
písničky.
A co zazní na Újezdském Babím létě? Jana říká: „Nikdy nevím dopředu, co
se bude hodit. Já si to sice pečlivě naplánuju, ale pak se podívám na lidi pod
pódiem a třeba mě ovládne úplně jiná nálada, všechno to zpřeházím
a změním. Doufám ale, že bude příležitost zahrát pár mých oblíbených, třeba
Zumbu, Povolenou (při které se Vladimír Iljič strašně stydí, protože je úplně
blbá, ale já ji miluju), nebo Jak čas šel.“

SOVA & SLAMÁK
Dvojice samostatných písničkářů společně hrajících...
Ostravská folková formace úspěšně navazující na to nejlepší, co v oblasti písničkářství přinesla česká folková scéna poslední čtvrtiny minulého století.
Jejich osobitý písničkářský styl, léty vybroušený k nejvyšší kvalitě, je charakteristický chytlavými melodiemi a chytře vypointovanými texty zdařile balancujícími na hraně lehké ironie a vtipné hloubavosti. Taková je společná tvorba
dvou zajímavých autorských osobností Milana Sovy a Kuby Slamáka.
Duo Sova & Slamák, které vzniklo v roce 2005 a o pět let později se stalo držitelem písničkářského Krtka na festivalu Zahrada v Náměšti na Hané, se na
festivalová pódia vrací po roční přestávce způsobené zdravotními problémy
„nejlepšího českého revmatického folkového kytaristy“, jak Sovu nazývá
Slamák. Jejich hudba ovšem rozhodně nepokulhává za standardem, na nějž
byli jejich fanoušci zvyklí, ba právě naopak. V reakci na společensko-politické
dění v České republice před nedávnem dokončili svou nejnovější píseň nazvanou Nad Řípem se blýská, kterou, najdou-li dosti odvahy, premiérově představí právě na Újezdském babím létě a která se zcela nepochybně objeví na
jejich připravovaném stejnojmenném debutovém albu…
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DOLNÍ ÚJEZD
VESNICE PARDUBICKÉHO KRAJE ROKU 2013
O prestižní titul Vesnice Pardubického kraje roku 2013 se tentokrát ucházelo
devatenáct obcí. Tradiční symbol pro vítěze v podobě Zlaté stuhy však mohla
získat jen jedna z nich. U odborné poroty tentokrát nejvíce zabodoval Dolní
Újezd, zejména unikátním představením života v obci při zapojení všech
obyvatel a subjektů. Postupuje tak do celostátního kola.

CO JE NOVÉHO
V COUNTRY RADIU V ROCE 2013?
V letošním roce jsme se rozhodli být našim posluchačům blíž a bavit je
přímo ve městech, ze kterých vysíláme. Proto jsme připravili několik
zajímavých akcí, ze kterých mají naši posluchači evidentně radost. První
velkou letní akcí Country Radia je PUŤÁK COUNTRYTÝPKA.
S naším Countrytýpkem putujeme do vybraných měst a pro naše
posluchače uspořádáváme nevídané týpígrilovačky, které vždy
spláchnou pivem a limonádou.
Posluchači se během akce setkávají se svým oblíbeným moderátorem,
popovídají si s ním a dostanou od něj pěkný dárek.

Podpořte Dolní Újezd v hlasování o nejsympatičtější projek EON
Energy Globe Award ČR 2013.
Náš projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd“ nominován mezi
tří nejlepší projekty ČR v kategorii Obec. Soutěž EON Energy, Globe Award
ČR, která je často nazývána také jako udělování „Ekologických Oskarů má
v České republice čtyři soutěžní kategorie. Obec, Kutil, Firma a Mládež.
Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a také
možnost účastnit se světového finále soutěže zaměřené na úspory a ochrany
životního prostředí.
Letošní novinkou je vedle nového uspořádání kategorií také vyhlášení
nejsympatičtějšího projektu z 12 nominovaných, a to pomocí SMS, či
internetového hlasování na webových stránkách (z každého čísla a jedné IP
adresy lze hlasovat pouze 5x). Svůj hlas mohou zájemci odevzdat jednomu
z projektů v době od 1. srpna do konce září 2013. Podrobnosti na:
http://www.energyglobe.com/hlasovani/index/project/2/

Další velkou zábavnou akcí pro naše posluchače je letní hudební parník
Country Radia, který vyplouvá během prázdnin 2x týdně na krásnou
čtyřhodinovou romantickou plavbu výletní lodí z Poděbrad do Kolína
a zpět.
Po dobu celé plavby bavíme návštěvníky nejlepšími country písničkami
a jedním z moderátorů Country Radia.
Jelikož o plavbu je velký zájem, rozhodli jsme se, že se budeme plavit
celoročně a to vždy poslední čtvrtek v měsíci.

Country Fontána 2013
V letošním roce jsme z důvodu povodní museli přesunout každoroční,
již 21. v pořadí, Country Fontánu. Vystoupilo zde mnoho muzikantů
zvučných jmen, především z řad členů Country Radia. Narozeninovou
Country Fontánu zahájil vítěz soutěže TALENT COUNTRY RADIA 2013
skupina Twisted Timber.
Pomoc obci Křešice postižené záplavami
Zastupitelstvo obce Dolní Újezd schválilo 5. 8. 2013 poskytnutí dotace obci
Křešice ve výši 100.000,- na odstranění škod způsobených povodní v červnu
2013 v objektech základní a mateřské školy.
Zároveň je vyhlášena veřejná sbírka pro občany, ke které se připojují
i pořadatelé Újezdského babího léta s výzvou pro všechny účastníky festivalu.
Obec Křešice spadá do oblasti labského úvalu. Polabská rovina zde začíná
přecházet do zvlněné krajiny, navazující již na České středohoří. Územím
podél řeky Labe prochází komunikace II. třídy a železniční trať č. 072 Děčín –
Ústí n. Labem. Na území obce přitékají do Labe tři potoky a to Luční, Blatenský
a Úštěcký.

Co se týká vysílání je velkou novinkou Vodácké zpravodajství, které
vysíláme pravidelně během celých prázdnin ve čtvrtek v 10.30 s
reprízou v 16.30 a v pátek v 11.30. Posluchači získají nejaktuálnější
informace o stavu vody na českých tocích, dobrou radu a pozvánku na
nějaké zajímavé místo poblíž řek. Oblíbené speciální pořady jako
Country Time, Ozvěny osadních ohňů Tonyho Linharta, Hudba jako
křen, Bluegrassová kolekce Zbyňka Bureše , Country je všechno, co se
mi líbí Petra Novotného, Sklípek Yvonny Přenosilové a další zůstávají na
svých pozicích.
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Toulovcovo nám. 512
570 01 Litomyšl
tel. 461 611 058
e-mail: spitalek@lit.cz
PRODEJ RANNÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR
www.agrosebranice.cz

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Občanské a bytové stavby,stavby pro zdravotnictví,
potravinářský průmysl, vodohospodářské
a inženýrské stavby.

Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 654 811, 461 654 830, fax: 461 612 271
E-mail: kip@lit.cz, http://www.kip.cz

LITOMYŠL s.r.o.

561 18 NĚMČICE 160
tel.: 461 618 580
461 614 582
VODNÍ GRIL - SKLENÍKY

569 61 Dolní Újezd
tel.: 603 256 204

TISKÁRNA OSÍK

SEBRANICE

tel.: 461 618 111
e-mail: tiskarnaosik@email.cz
www.tiskarnaosik.cz

prodej a servis
malé zemědělské techniky
tel.: 461 745 287
mobil: 605 929 961
www.skhsebranice.cz

Toulovcovo nám. 1163
570 01 Litomyšl
tel.: 461 612 172

Tel.: 602 346 267
Jana Palacha 571 - vedle Jatka Č.B. - Rabitt
Tel.: 608 467 472
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CO NOVÉHO U FOLK TEAMU A FT RECORDS…

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
očima Adély Jonášové aneb co se děje v zákulisí

Jako horkou novinku představuje vydavatelství FT Records CD „Nekončící cesta Písně Wabiho Ryvoly“. Dvacet písní Wabiho Ryvoly v podání Mikyho Ryvoly
a přátel, Žalmana & Spol., Přístavu, Karabiny, T.E.Bandu, Katů, Monsunu, F.T.Primu,Chrpy a také dvě písně v podání samotného Wabiho, svědčící o hluboké
stopě, kterou tento trampský písničkář zanechal nejen u posluchačů, ale i u jeho
následníků. Kompilaci z archivních koncertních nahrávek připravil Pavel Čiča
Jelínek.

Vidět nás na pódiu tedy musí být zážitek – samé ženské. Já bych k tomu dodala
jen to, že nám to náramně vyhovuje. Muži říkají, že ženská do kapely nepatří.
Moje maminka to za těch 30 let, co hrála většinou výhradně s muži, pochopila po
svém a pokud zrovna nehraje s Jardou Matějem Matějů, který tvoří mezi
mužskými muzikanty vzácnou výjimku (jelikož je to sluníčko), doprovázím ji já,
Šany a občas Romča. Nejvíce času spolu trávíme v autě. To dá rozum, že ty hodiny
a hodiny přejíždění z jednoho města do druhého vyplňujeme tak, že klábosíme.
Častými tématy našich rozhovorů jsou muži a hudba. Přestože jsou obě tyto
oblasti součástí našeho života, nedají se skloubit, to by mi děvčata zaručeně
potvrdila. Hudba je naší svatyní, kam mají muži vstup zakázán.
Petra Šany Šanclová je mým hudebním vzorem. Její svatyně hudby má mnoho
věží, jelikož je multiinstrumentalistkou, jež skládá fantastické písně a zpívá
úžasně. Několik let předtím, než jsem ji osobně poznala, jsem na ni nefalšovaně
žárlila, jelikož maminka často říkala: „To Šany, to je fakt borec.“ Pak jsem
poznala, že k tomu, že je borec, je také praštěná a budeme si dobře rozumět. Je
důkazem, že žena může hrát jako ďábel, ačkoli vypadá jako anděl (snažíc se to
zamaskovat metalovými tričky).

Folk Team (kromě toho, že hraje na letních festivalech a představuje své aktuální
CD s názvem „Folk Team – Nebudu“) se připravuje na oslavu svých „kulatin“.
Sérii koncertů v letošním roce začne v Brně 27. listopadu v Semilassu a příští rok
se chystá na výroční koncerty v rámci festivalů pod heslem: „40 je nejlepší věk
nejen pro muže, ale i pro kapelu“. Bližší info na www.ftrecords.cz a www.folkteam.cz.

POŽITKY A RADOSTI
Život bez požitku není žádný život. Naučily mne tomu vinařské degustace, prima
koníček pokročilého věku. Nemusíte pít jako žíznivý v Kalahari, máte šanci ochutnávat, koštovat. Poutě za muzikou člověka naučí témuž. Připlete-li se k tomu role
nájemného mluvky ( průvodce, moderátora, spíkra ), má se to jako s příslušností
k angažmá: Když se podniku vede, je to nádherná služba dobré věci. Když se
nevede, deptá vás úděl nemilé posluhy. Volba je na vás, výsledek nejistý. Jednou
požitek, jindy pachuť. A pak jsou u muziky chvíle, kdy kumštování spojí, sdruží.
Ještě po letech dá vzpomenout na slastný pocit společné radosti jeviště a hlediště. Tak sdílená radost zrodí požitek.
Vašek Souček

Romča Tomášková je neskutečně nadaná, neboť ona na tu basu zahraje
všechno. Všechno to, co vymyslel nějaký šílenec a nikdo to nezahraje, jenom
Romča a hraje to tak, že se o ní říká, že hraje jako chlap. To je pochvala, víte, ale je
ženou a to moc milou a sympatickou, která rovněž skládá písně. Z těchto žen
hraji s Pavlínou Jíšovou nejdéle já, již pátým rokem. Sotva mi bylo 18 let,
přistoupila na přímluvu svého spoluhráče, abych ji doprovázela nejen v životě, ale
také na pódiích. Ona sama s tím pochopitelně váhala, neboť nepovažovala za
moudré hrát se svou dcerou. Nakonec to dopadlo dobře, vidíte, hrajeme spolu
dodnes. Neptejte se, jaké je to hrát s maminkou. Zbožňuji její písně odmalička,
obdivuji ji, ale pořád je to moje maminka a proto se stále učíme být v kapele
kolegyněmi. Jde nám to stále lépe. A když je nás holek víc, táhne se nám to ještě
lépe. Cítí to i naši diváci, kteří stále častěji přicházejí s dotazem na naší společnou
desku. Takové CD 4 bab. My jsme se tedy rozhodly, že ho natočíme. Z písní, které
se nám líbí a chceme je natočit tak, jak je umíme zahrát jen my – 4 holky, ať se
tento originál jednou provždy zaznamená. Pavlína Jíšová a její přítelkyně, neboli
Bababand, jak mamka s oblibou říká, to bude počin, který nás v nejbližších
měsících čeká a těšíme se na něj. Těšte se i vy a přijďte si nás poslechnout. Moc se
na vás těšíme.

Romana Tomášková
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INFORMAČNÍ SERVIS ÚJEZDSKÉHO BABÍHO LÉTA
nfo

Toto velice důležité místo se nachází po
pravé straně za hlavním vstupem do areálu. Kromě informací M.A.S.H. nabízí:
Pohlednice, známky, upomínkové předměty, poštovní schránku a oražení prakticky čehokoliv příležitostným razítkem
s vyznačeným ročníkem a logem Újezdského babího léta. Právě zde možná
najdete co jste ztratili, a nebo odevzdáte
to, co jste našli. Informace neboli
M.A.S.H. jsou místem první pomoci!
OSTRAHA FESTIVALU

Celý areál, včetně přilehlého parkoviště,
je pod stálým dohledem naší ostrahy.
V případě problému vyžadujícího si
jejich přítomnost, se dostavte na Informace a nechte si ostrahu festivalu přivolat. Po ukončení pátečního programu
a po odchodu posledního návštěvníka je
areál uzamčen a zodpovědnost za celý
prostor přebírá ostraha. Areál bude
návštěvníkům opět přístupný v sobotu
ráno od desáté hodiny.
PARKOVIŠTĚ A RŮZNÉ VĚCI

P

Nezapomeňte, že vaše auto není
výkladní skříň. Nenechávejte ve vozidle
nic, co by zavdalo příčinu ke krádeži.
Všichni moc dobře víme, že příležitost
dělá zloděje. Pořadatelé tohoto festivalu za Vaše věci neručí a preventivně
doporučují, abyste nikde nic neodkládali a měli svoje věci vždy pod kontrolou.
PSÍ POZNÁMKA

Nikdy nevíte, jak bude pes reagovat
mezi tolika lidmi. Stejně tak nemůžete
odhadnout, který z účinkujících vašeho
psa dokonale otráví. V neposlední řadě
v areálu nejsou psí toalety. Místopřísežně prohlašujeme: Psy máme rádi,
nevadí nám, jen si myslíme, že na festival nepatří a tak je jim vstup do areálu
zakázán!
KEMP S KOUPALIŠTĚM

Vstup do kempu nemůžete minout.
Po dobu konání festivalu je kemp
zřízen na koupališti a to najdete cca.
200 metrů před hlavní branou do areálu. Kromě bazénu tento prostor nabízí
pískový kurt pro plážový volejbal a malý
fotbal, sociální zařízení, místo pro stan,
a nebo zde můžete přespat jen tak pod
širákem. Platí zde zákaz rozdělávání
ohňů. Koupaliště provozuje SOKOL
Dolní Újezd.

AUTOBUSY ČSAD + VLAKY
Pokud pojedete na Babí léto vlakem nebo autobusem, mohou vám pomoci časy odjezdů z autobusového
a vlakového nádraží v Litomyšli a nedělní odjezdy z Dolního Újezda ze zastávky zvané NA ROVINCE.

Pátek 16. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd

Neděle 18. 8.
Autobus ČSAD
Dolní Újezd - Litomyšl
06:10 - 06:25
08:10 - 08:22
09:40 - 09:52
12:10 - 12:22
14:10 - 14:22
16:10 - 16:22
18:10 - 18:22

13:40 - 13:53
14:35 - 14:48
14:45 - 15:00
15:40 - 15:53
16:10 - 16:23
16:40 - 16:53
17:40 - 17:53
18:40 - 18:53

Autobus ČSAD
Litomyšl -Česká Třebová

Sobota 17. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd
07:36 - 07:48
09:40 - 09:51
11:36 - 11:48
13:35 - 13:48
15:36 - 15:48
17:40 - 17:52
19:40 - 19:50
20:40 - 20:53
22:20 - 22:33

06:30 - 06:58
06:45 - 07:40
08:30 - 08:58
10:30 - 10:58
12:30 - 12:58
14:30 - 14:58
16:30 - 16:58
18:30 - 18:58

Autobus ČSAD
Litomyšl -Choceň
09:53 - 10:24
13:53 - 14:24
17:53 - 18:24

Vlak ČD
Litomyšl - Choceň (* přestup V. Mýto)
ODJEZDY DLE INFORMAČNÍ TABULE NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ LITOMYŠL!

07:14 - 07:49 > 07:51 - 08:06*
12:26 - 12:56 > 13:05 - 13:20*
15:46 - 16:16 > 16:19 - 16:34*
17:33 - 18:20
19:33 - 20:21

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA
• Brno - Vobchůdek Kudrna, odjezdový podchod hl. vlakového nádraží Brno, tel.: 542 210 660
Indies, Poštovská 2, tel.: 542 218 382
• Česká Třebová - MUSIC, Hýblova 63, 465 534 793
• Dolní Ujezd - Drogerie TETA, Újezd 14, tel.: 731 108 409
• Hlinsko - Turistické informační centrum, Betlém 561, tel.: 469 312 349
• Hradec Králové - Informační centrum, Gočárova tř. 1225, tel.: 495 534 482
• Choceň - Informační centrum, Tyršovo nám. 301, tel.: 465 461 949
• Chrudim - MUSIC SHOP, Čs. partyzánů 12, tel.: 602 476 024,
Informační centrum, Reslovo nám. 1, tel./fax: 469 645 821, 469 622 959
• Kutná Hora - Informační centrum, Palackého nám. 377/5,Vnitřní Město (Sankturynovský dům), tel.: 327 512 378
• Lanškroun - Městské informační centrum, Boženy Němcové 124, tel.: 465 320 007
• Litomyšl - Informační centrum, Smetanovo nám. 72, tel.: 461 612 161
• Moravská Třebová - Informační centrum, nám. T.G. Masaryka 33, tel.: 461 315 794
• Nové Město na Moravě - Informační centrum, Vratislavovo nám. 114, tel.: 566 598 750
• Pardubice - Informační středisko u Zelené brány, Nám. Republiky 1, tel.:466 768 390
• Polička - Knihkupectví - Antikvariát, Tyršova 174, tel.: 461 724 679,
Informační centrum, Palackého nám. 160, tel.: 461 724 326
• Praha - Hudební nástroje Radek Bubrle, Náprstkova 10, Praha 1, tel.: 222 221 100
• Skuteč - CYKLO JOŽÁK, Palackého nám. 247, tel.: 469 350 551
• Svitavy - Městské infor. centrum, nám. Míru 48, tel.: 461 534 300
• Svratka - Infor. centrum - cukrárna, nám. 9. května 51, tel.: 564 034 240
• Ústí n. Orlicí - Městské infor. centrum, O. Sychrova 16, tel.: 465 514 271-2
• Vysoké Mýto - LEVNÉ KNIHY, Tůmova 102, tel.: 604 643 091,
Infocentrum, B. Smetany 92, tel.: 465 466 112
• Žamberk - Starožitnictví, Kostelní 73, tel.: 607 836 046
• Žďár n. Sázavou - Hudební nástroje ANDANTE, Strojírenská 4, tel.: 566 626 043
Informační turistické centrum; CK Santini tour, Nám. Republiky 24, tel.: 566 625 808, 566 628 539

Tato předprodejní místa platí i pro příští rok

INFORMACE NEBOLI M.A.S.H.

Další možnosti předprodejů v sítích Ticketportal.cz,
(Ticketportal.sk) www.smsticket.cz a na www.babi-leto.wz.cz
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TWISTED TIMBER

SPIRITUÁL KVINTET PŘINÁŠÍ ČERSTVÝ VÍTR

Twosted Timber je ambiciózní kapela s mladou duší a chutí experimentovat
s hudebními žánry a aranžemi, přesto se drží hranic akustické muziky. Kapela má
bluegrassové nástrojové obsazení a z bluegrassové hudby rovněž vychází.
Muzikanti se dali dohromady v roce 2009 jako parta přátel navštěvující pražské
bluegrassové jamy. Frontman kapely je sympatický blonďák Matthew, který
do Čech přicestoval z USA za svou ženou Ivou a již zde zůstal. Díky Mattovu
americkému původu tak může kapela psát vlastní písničky v angličtině, aniž by
měla obavy z toho, že bude mít problémy s výslovností. V poslední době však
rozšiřuje svůj repertoár i o několik původních českých skladeb, nebo českých
skladeb přeložených z originálů napsaných členy kapely. Je to proto, aby potěšila
i tu část publika, které zatím zůstaly skryty taje anglického jazyka. Co bychom
o nich mohli ještě napsat zajímavého?
Přestože Tweisted Timber je považována za pražskou kapelu, tak z Prahy vlastně
není nikdo z nich. Matt je z USA, houslista Honza je z Litoměřic, basista Petr
z Neratovic a Zuzka je z Vestce… scházejí se ale každý týden v Praze. Další
zajímavostí je, že za tu dobu, co kapela existuje se jednotlivým členům narodilo
celkem 7 dětí. Posledním přírůstkem je malý Toník, který se narodil Zuzce letos
v červnu a jezdí s ní od té doby na všechna vystoupení. Nejnovějším úspěchem
kapely je nečekané vítězství v soutěži Talent na Country rádiu, které všechny
členy kapely velmi potěšilo a motivovalo k další činnosti.
Krásný den. Za Twisted Timber Petr Šolc tel. 724 174 369

VLASTA REDL S NOVOU KAPELOU
Vlasta Redl, hudební skladatel, multi-instrumentalista a písničkář svou novou
kapelu představil již v roce 2011 pod názvem „Naše nová kapela“. Nejedná se
ovšem o žádné hudební nováčky, jak by mohl evokovat název, nýbrž o přední
hudebníky domácí a zahraniční scény. K živelnosti, která jednotlivé koncerty
provází, přispívají zřejmě i různé alternace jednotlivých umělců, na jejichž výkonu
je zcela evidentní radost ze společného muzicírování. Vlasta Redl nezůstal jenom
u svého muzikantství a velmi úspěšně vstoupil do vod literatury.
Po své knize „My tři a já“, která je první části trilogie autorů Redl, Janoušek, Lenk,
připravuje novou knihu, která by měla vyjít ještě v letošním roce.
Přehled koncertních vystoupení naleznete na www.redl.cz

Po dvou letech se Spirituál kvintet rád vrací na Újezdské babí léto. A vrací se
s aktuální deskou Čerstvý vítr, jejíž název není jenom odkazem na jednu z písní
tohoto alba, ale také pojmenováním stavu, ve kterém se tato legendární skupina
nachází. V neuvěřitelném třiapadesátém roce aktivního hraní vystupuje Spirituál
kvintet v novém složení, obohacen o kontrabasistu Pavla Peroutku, a s novým
koncertním programem, ve kterém ale samozřejmě nechybějí ani ohlédnutí za
časy dávno minulými. I na Újezdském babím létě tedy máte možnost poslechnout si znovu písně již téměř zlidovělé, jako například Širý proud, Mlýny, Twelve
Gates To The City nebo Trudova žena vedle novinek, které ovšem nezapřou
dobře známý charakteristický zvuk Spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří Holoubek a Pavel Peroutka. To je Spirituál kvintet roku 2013. Čerstvý vítr v jeho podání zavane i na letošním Újezdském babím létě.
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Družstvo STAVOPROJEKT
Projekty staveb obytných, občanských,
průmyslových, dopravních
Územní plány a generely
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice
tel. 464 646 339
e-mail: barta@stvp.cz
www.stvp.cz

PRVNÍ LITOMYŠLSKÁ STAVEBNÍ a.s.
Havlíčkova 1118, Litomyšl • tel.: 461618408, E-mail: pls@pls.cz
www.pls.cz

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
FINANČNĚ PODPORUJE

569 61 Horní Újezd 164
Tel.: + 420 461 631 790 Fax: + 420 461 631 698
E-mail: taurus@taurustrans.cz • www.taurustrans.cz

JAROSLAV KÁRSKÝ

TRUHLÁŘSTVÍ

Stavební truhlářství,
výroba oken, EURO oken a obklady schodišť, zhotovení krovů
569 61 Dolní Újezd 131
mob.: 603 150 290

TIS
ATLAN ŠL
Y
LITOM

Smetanovo nám. 57, 570 01 Litomyšl
tel./fax: 461 614 881, mobil: 603 492 698
e-mail: atlantis@lit.cz, www.atlantis.lit.cz

DROGERIE TETA
Dolní Újezd 14
tel.: 731 108 409
email: drogeriedu@centrum.cz

Jsme tu pro Vás již 20 let!
Hálkova 1598, Hlinsko
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RADIO PROGLAS:

příběhy o hudbě

Že si hudbu nejlépe vychutnáme naživo, ví samozřejmě každý návštěvník
Újezdského babího léta. Ten moment, kdy společně posloucháme Folk Team,
Spirituál kvintet, Wabiho Daňka nebo Nezmary, nám hudebním fanouškům
máloco vynahradí. A protože si na Radiu Proglas uvědomujeme, že takový
bezprostřední zážitek nabídnout nemůžeme, snažíme se přinést k hudbě,
kterou pouštíme, něco navíc.
Tím něčím navíc jsou příběhy, které se k muzice vážou. Snažíme se, aby naše
hudební rozhovory nebyly jen holým výčtem faktů: „Kdy vaše skupina vznikla?
Kolik má členů? Pracujete na novém albu?“ Ptáme se muzikantů na jejich kořeny, na inspirace a hudební lásky. Zajímá nás hudba jako emoce i píseň jako
odraz životního příběhu. Jde nám o způsob, jakým členové kapely komunikují
mezi sebou. Ptáme se, jestli tvůrci považují hudební album pouze za mozaiku
jednotlivých písní, nebo za koncepční celek. V době internetové se ptáme také
na smysl vydávání hudby na CD, zajímá nás práce na obalech desek.
Pokud se i vy o hudbu zajímáte do hloubky a kladete si podobné otázky jako
my, nalaďte si od pondělí do pátku na Radiu Proglas pořad Jak se vám líbí.
V něm si povídáme s muzikanty, s písničkáři, s vydavateli, s pořadateli festivalů
a dalšími zajímavými osobnostmi. Kromě rozhovorů se můžete těšit na písně
našich hostů. A v některých případech (nepravidelně, přibližně jednou týdně)
hrají naši hosté živě přímo ve studiu.
Podrobnosti k jednotlivým pořadům najdete na našem zeleném webu
http://hudba.proglas.cz. Na Facebooku najdete naši stránku Hudba na Radiu
Proglas.
Milan Tesař (tesar@proglas.cz)

Předprodej vstupenek složenkou.

Pokud nemáte některý z našich předprodejů po ruce, nic se neděje.
Vstupenky za předprodejní cenu si můžete zajistit odesláním patřičné
finanční částky poštovní poukázkou typu C na adresu: Přátelé dobré
hudby, Kabatoves 169, 569 61 DOLNÍ ÚJEZD. Do zprávy pro příjemce
napište podle tabulky velké písmeno typu vstupenky a číslici podle
počtu požadovaných vstupenek. Příklad: A2, B4, C6, nebo C8, D1, atp.
Vstupenka: druh a den
Pátek 22. 8.
Pátek 22. 8. děti do 15 let a ZTP
Sobota 23. 8.
Sobota 23. 8. dětí do 15 let a ZTP
Pernamentka pátek-sobota 22-23. 8.

Předprodejní cena
150 Kč
70 Kč
200 Kč
90 Kč
320 Kč

typ vstupenky
A
B
C
D
E

Po předložení podacího lístku poštovní poukázky v kase u hlavního
vchodu do areálu, vám budou objednané vstupenky vydány. Údaje uvedené v tabulce jsou platné pro příští rok.

KONKURZ Újezdského babího léta 2014
Nabízíme opět možnost účinkování v pátečním i sobotním programu všem
začínajícím a méně známým kapelám či jednotlivcům. Konkurz se týká
interpretů jak z Česka tak ze Slovenska. Zaručujeme postup minimálně dvěma účastníkům konkurzu a proplacení cestovních výloh. Přihlášky s názvem skupiny nebo jednotlivce, s adresou a telefonním číslem na zastupující osobu, zasílejte nejpozději do konce května 2014 na adresu: Jirka Malý,
Devotyho 1737, 530 02 Pardubice. Do levého spodního rohu napište KONKURZ. K přihlášce nezapomeňte přidat CD, obsahující minimálně tři nepřevzaté skladby a také podrobnosti ze své historie a současnosti. Máte-li,
uveďte E-mail adresu. Podrobnosti o konkurzu, stejně jako přehled časů
a účinkujících, najdete na www.babi-leto.wz.cz

Nashledanou v roce 2014!
Další ročník Újezdského babího léta se uskuteční ve dnech 22. a 23. srpna 2014. Přejeme vám všem hezký zbytek léta a vůbec super celý rok.
Za přízeň děkují

Jirka Malý a Jan Jack Švec

e-mail: babi-leto@volny.cz

www.babi-leto.wz.cz

Adresa redakce: Jiří Malý, Devotyho 1737, 530 02 Pardubice, tel: 604 457 401. Redakční rada: Jiří Malý, Vlaďka a Pavel Padyáskovi,
Jan Jack Švec, Monika Svatoňová (křížovka a sudoku). Případné příspěvky jsou vítány. Uzávěrka zpravodaje nejpozději do 20. 7. 2014.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna, Osík , tel.: 461 618 111, autor ilustrací: Jan Bureš, autoři fotografií: Jiří Pírko, Ivan Krejza a Jiří Plaček
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