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R O Č N Í K

ÚJEZDSKÉ
BABÍ LÉTO

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 2014

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 XXII. ROCNÍKU FESTIVALU ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
PÁTEK 22. SRPNA 2014 OD 19:00 HODIN

19.00 - 19.40
19.50 - 20.20
20.30 - 21.20
21.30 - 22.40
22.50 - 02.00

ˇ
XILT
PETR KOVAČ a PŘÁTELÉ z GML
ILON LEICHTOVÁ & BLUEGATE
HOP TROP
HB COUNTRY - COUNTRY BÁL

SOBOTA 23. SRPNA 2014 OD 13:00 HODIN
13.00 - 13.40
13.50 - 14.20
14.30 - 15.20
15.35 - 16.35
16.45 - 17.45
18.00 - 19.10
19.25 - 20.25

KOPYTO
KŘÍDLA
JINDRA KEJAK
SEMTAM
WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK
ŽALMAN a spol.
EPYDEMYE

20.40 - 22.00

ČECHOMOR

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

ELEKTROMONT LTS s.r.o.

Vlastimil FLACH

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

56961Dolní Újezd 16
e-mail: v.flach@seznam.cz
tel.: 603 935 169

www.velo-sport.cz

JAROSLAV KÁRSKÝ

TRUHLÁŘSTVÍ

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

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

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.

Okružní 34

ČESKÉ BUDĚJOVICE
• velkoobchod s kořením •
• dovoz potravin •
• balení luštěnin a rýže •
tel.: 386 116 722
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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ˇ
XILT

VÝROČÍ

ANEB
VÍTEJTE PO DVAADVACÁTÉ
Nechci, aby to vypadalo, že hledám nějaké
výročí, jen aby bylo co slavit. Nemohl jsem ale
přehlédnout fakt, že se nám pěkně vedle sebe
seřadily u počtu ročníků dvě dvojky. Pěkné číslo.
A tak jsme si s kolegou Janem Švecem (známým
pod přezdívkou Jack) řekli: „To by mohl být důvod
udělat si radost a pozvat Čechomor”. Stalo se.
Snad máte radost jako my. Když už jsme u čísel,
nemohu se nezmínit o muzikantském seskupení
Žalman a spol.. Je to neuvěřitelné, ale právě Pavel
Žalman Lohonka tímto rokem dosahuje účasti na
dvaceti ročnících Újezdského babího léta. To jednoznačně dokazuje, jak si jeho práce a umění
všichni vážíme a jsme rádi za jeho více než přátelské spojení s naším festivalem a jeho návštěvníky.

ˇ
Skupina XILT
začala zkoušet v červenci 1997.
Nejprve jako duo, ve kterém se sešli po delší době
dvě spřátelené duše: Rosťa „Žalud“ Sopoušek
(flétny, zpěv) a Míra "Mireček" Koupil (kytary,
ˇ
zpěv). Od počátku se XILT
orientoval především
na vlastní tvorbu. Výraznější posun nastal příchodem zpěvačky Dády Svobodové (dnes Koupilové)
v dubnu 1998.
ˇ natočil první CD
Na přelomu 1998 a 1999 Xilt
"Daleká cesta".
Postupně přišli a odešli: 1999-2003 Dráža Novák,
2003-2004 Zdeněk Horodyský. Další přišli a zůstali
dodnes: Míra Řehák – basová kytara, Luboš Adolf –
el.kytara, zpěv, Roman Fuchs – bicí.
Větší počet členů přinesl i větší akce: Slunovrat
Pardubice, Svojanov, NOTA ve Rtyni v Podkrkonoší, Babí léto, Smiřický hrnec a další a další, včetně
pořadů v rádiu Proglas a ČR 2. 24. prosince po

BLUEGATE o sobě

Říká se, že čas běží, letí, případně, že pádí
a utíká. Někdy člověk s překvapením zjist, jak
mnoho času uteklo například od doby, když
někde byl, něco začal dělat a nebo někoho potkal.
Proto možná mnohé z vás překvapí, že příští rok
to bude dvacet let od doby, kdy zemřel zpěvák
a kytarista Kamelotu Radek Michal, zvaný Bůček.
Pozveme pár zajímavých hostů a trošíčku na
Radka zavzpomínáme. To bude ale příště.
Hezký dvaadvacátý ročník Újezdského babího
léta, mnoho přátelských setkání a spoustu dobré
muziky přeje
Za Přátele dobré hudby Dolní Újezd
„ pardubák “ Jirka

Malý

HOP TROP

obědě se stalo tradicí v Litomyšli „Koledování
ˇ
s XILTEM“.
Prosinec 2002 přinesl 2. CD "Lolita" a v dubnu
2004 další (a zatím poslední) CD s názvem "Dřevěný svět". Materiál na další CD je, ale nějak
nejsou lidi…
ˇ
Přáním XILTU
je hrát, hrát a hrát dokud to půjde.

Jak je to dlouho, co jsme naposledy hráli na
Újezdském babím létě? Tak to víme docela
přesně, bylo to v roce 2005. Za tu dobu, jak lídr
kapely Ilon Leichtová, tak i celý BlueGate
zaznamenaly spoustu změn. Kapela se usadila
v nejlepším obsazení jaké kdy měla: Petr Šístek

kytara, Jiří Rybář mandolína, Libor Nývlt banjo
a Ilon Leichtová basa. Tato sestava byla také
historicky nejúspěšnější. Vyhráli
jsme Portu
a získali diváckou cenu Krtek na festivalu Zahrada.
Některé věci se ututlat nedají a tak musíme
přiznat, že poslední rok máme velice plodný,
neboť se doposud v kapele narodily tři dcery,
čtvrtá je na cestě a dorazí v září. Co se týče
plodnosti muzikální, začínáme zkoušet nové
písničky a chystáme desku. Za připomínku pak
určitě stojí fakt, že Ilon vydala v roce 2011 výborné
sólové album s názvem Cross Country, o kterém
sama tvrdí: „Byl to pro mě nádhernej výlet
do světa country a splnění snu. Je to kvalitní deska
a jsem ráda, že je na světě.“
Poslední informace, ty další si najděte na
www.bluegate.cz: Máme nové web stránky,
podíleli se na nich naši členové Petr a Jirka. Ilon
o těch stránkách říká, že jsou perfektní.

TANEC S HB COUNTRY

Když jsme se před téměř pětatřiceti léty prvně sešli
na zkoušce, těžko by kdo z nás předpokládal, že
spolu vydržíme tak dlouho. Láďa Kučera zvaný
Huberťák, Jaromír Vondra alias Šroub či Jára Lenk
řečený Samson, ale i zvukař Renda Cais. Čtyři
chlapi pořád spolu. Asi to v hudebním rybníčku
českého muzicírování nemá obdoby. Prostě, dožijeme-li se, oslavíme v únoru 35 let trvání sadou
čtrnácti koncertů v největších městech v Čechách
a na Slovensku. K pětatřicátinám pochopitelně
chystáme CD nových písní a koncertní turné
s velkou videoprojekcí :- Zatím si ale ještě pojďme
užít Babího léta a zazpívat si, tu starou, tu novou,
či staronovou písničku z našeho repertoáru. To, že
jsme spolu s písněmi zpívanými přivezli i písničky
natočené a nějakou tu knihu, či zpěvníček už je asi
očekávanou samozřejmostí.
Váš Hop Trop

HB Country představuje okruh muzikantů, kteří se znají a kteří s kapelou hrají, pokud mají čas. Pro příklad
nemusíme chodit daleko. Hradecká skupina Lokálka se letos vydala na koncertní šňůru u příležitosti 40 let
svého trvání a proto například v letošní sestavě HB Country nenajdete Radka Nováka, který u té slávy
nesmí chybět.
Historicky vzato, kapele HB Country prozatím žádné výročí nehrozí. Základním kamenem tohoto „tělesa“
se stali pozůstalí členové kapely Šmehydlo, která v roce 2012 ukončila svou činnost. Nová muzikantská
parta si především zakládá na dobré atmosféře, nejen na pódiu, ale hlavně na tanečním parketu. Pokud
se ptáte, co znamenají písmena HB v názvu, jde o zkratku slov „Holá beznaděj“. Ale to se téhle kapely
určitě netýká.
Pravděpodobné složení: Ivan Šmejda - klávesy, kytara a zpěv, Jiří Fuchs - el. kytara a zpěv, Michal Horký mandolína a zpěv, Jan Kašpar - basová kytara, Jaroslav Rojar - bicí, Jiří Kavalír - konga a perkuse, Kateřina
Malinská a Anna Malinská - zpěv.
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FLACH s.r.o.
Moravská 1227
570 01 Litomyšl

tel.: 461 540 746
www.flach.cz
e-mail: flach@flach.cz

SAVOS I. s.r.o
• prodej vodoinstal. a top. materiálu
• vodoinstalační práce, obklady, dlažba
Moravská 1151, tel.: 461 615 723
www.savos.cz

VODOVODY, KANALIZACE, PROJEKTY SKLÁDEK, REKULTIVACÍ,
ASANACÍ, EKOLOGISKÝCH STAVEB, PORADENSKÁ A INŽ. ČINNOST

DS DELTA s.r.o.

Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto

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

tel.: 465 423 691-2, agroprojekce@agroprojekce.cz
www.agroprojekce.cz

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

www.projektypo.cz

Design Centrum & Services

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

Ing. Petr Kopecký
Dolní Újezd 259
tel.: 469 813 040
www.dcskopecky.com
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KAPELY Z KONKURZU 2014
Folková skupina KOPYTO

KŘÍDLA

Folkové trio Křídla založil Zdeněk Tesař s Kristýnou Vydrovou na začátku
roku 2013. O několik měsíců později se k nim přidala Jana Pokorná a skupina
se stala kompletní v nástrojovém obsazení akustická kytara, příčná flétna
a akordeon.
Z hlediska aranží si Křídla zakládají na vokální stránce a nosných melodiích.
Na tvorbě písní se podílejí všichni členové kapely, i když většinu písní skládá
Zdeněk. V jejich písničkách můžete najít prvky folku, country i modernějších
stylů, ale sami by se zařadili do kategorie „pop – folk.“
V březnu 2014 měli tu čest být kmotry nového CD Pavlíny Jíšové v SD
Neratovice. Při té příležitosti si na jednom podiu zahráli několik svých písní.
O měsíc později v oblastním kole Porty v Nymburce obsadili s písničkou
"Bezvědomí" 2. místo a postoupili do celostátního kola autorské Porty v Ústí
nad Labem.
Dále hráli na festivalu Vítej léto v Brandýse nad Labem, v Kralupech nad
Vltavou na charitativní akci pro hospic sv. Václava a na konci srpna si zahrají
na Mohelnickém dostavníku v soutěži kapel.
Do budoucna by chtěli i nadále vystupovat na folk a country festivalech
a jiných podobných akcích, a pokud se zadaří, natočit v tomto roce pár
písniček v profesionálním studiu a zúčastnit se soutěže talent Country rádia.
Na jejich internetových stránkách http://kridla.wgz.cz/ můžete najít odkazy
s jejich tvorbou včetně ukázek z vystoupení.
Skupina KOPYTO pochází z Opavy a tvoří ji pět členů. Ženský prvek v kapele
zastupuje Šárka Černohorská (housle, zpěv), Lenka Weiglhoferová (zpěv)
a Hana Weiglhoferová (cajon), pánskou sekci tvoří autor hudby a textů všech
písní Pavel Machold (kytara, zpěv) a Tomáš Andrýsek (basová kytara). V tomto
složení skupina vystupuje 8 let. Za sebou má četná vystoupení na mnoha
festivalech (Mohelnický dostavník, Porta, Moravský vrabec, Muzikantské žně
atd.), z některých si odvezla ocenění (Cena diváka - Porta, vítěz soutěže
Orlovská struna, vítěz festivalu Muzikantské žně Frýdek-Místek, Cena starosty
města Mohelnice). Kopyto rovněž vystupovalo na společných koncertech
například s Robertem Křesťanem a Druhou trávou, skupinou COP či Jardou
Samsonem Lenkem.
V roce 2011 kapela ve studiu TdB Records v Ostravě natočila CD, na němž se
jako host podílel Luboš Novotný na dobro (Druhá tráva).
Prozatím posledním úspěchem skupiny je nominace mezi deset
nejúspěšnějších účastníků soutěže Talent Country radia (březen - duben
2014), vítězství v soutěži Folkové stupně Country radia (červen 2014) a také
autorská Porta v Moravskoslezském kole soutěže za píseň Žena (duben 2014).
Kopyto chystá v současné době nahrávku svého druhého CD.

Petr Kovač a Přátelé z GML

Petr Kovač se jako folkový písničkář etabloval v 80.letech minulého století a zúčastnil se mnoha tehdejších festivalů. Ve finále autorské Porty v Plzni
v roce 1988 získal se svou písní „Národ sobě” třetí místo v diváckém hlasování. Po roce 1989 nastala dlouhá odmlka způsobená především pracovními
povinnostmi (shánění peněz, pozemků a výstavba nového gymnaziálního areálu v Brně, práce na projektu bilingvních gymnázií a další „revoluční změny“), která
byla jen občas prokládána sporadickými vystoupeními především v rámci školních hudebních představení. V rámci hudebních aktivit Gymnázia Matyáše Lercha
(GML) byla natočena i deska Hudba na GML, ze které pochází i původní verze písničky Na chvíli motýli. Tato píseň se v nejdřív v původní a potom v nynější verzi
udržela v roce 2013 v hitparádě Rádia Čas osm a půl měsíce. Škola (GML) pluje nyní v klidnějších vodách, a tak se mohl ředitel této instituce Petr Kovač domluvit
se dvěma kolegy z gymnázia (Aleš Broulík a Drahoš Hlaváč) na spolupráci, která se navenek jmenuje „Petr Kovač a Přátelé z GML“. Takže jde o takové kantorské
muzicírování...
V letošním roce se objevily „první plody“ naší spolupráce. Úspěšné vystoupení v brněnském klubu na Leitnerově ulici, postup do celostátního kola autorské Porty
v Ústí nad Labem, pozvánka do soutěže Notování, pozvánka k živému vysílání rádia Proglas, účast na Festivalu slunce ve Strážnici, pozvánka
na Újezdské Babí léto...

JINDRA KEJAK – PÍSNIČKÁŘ Z CHOMUTOVA
Od roku 1996 se začíná objevovat na malých scénách
a v roce 1999 vítězí na plzeňské Portě. Následujícího roku
zahájíl spolupráci se Zdeňkem Vřešťálem, Víťou Sázavským
a jejich kapelou „Nerez“. Z této spolupráce vzejde první
oficiální Kejakovo „CD“ s názvem „To se mi líbí“ (vydalo
BMG Ariola). Po dvouleté spolupráci se Jindra Kejak
osamostatnil a začal vystupovat v klubech a na festivalech.
Dlouho to však nevydržel a vrhl se do další spolupráce.
Tentokrát s kapelou Fleret, kdy vychází asi jeho největší hit
„Vizovice“, který si zařadila skupina Fleret na své CD
„Trnkostroj“.V současné době vystupuje Jindra opět sólově
po různých klubech a festivalech po celé ČR a na Slovensku.
Za svou karieru vydal celkem sedm autorských CD a několik
CD pro děti s jinými autory. Na jaře roku 2015 by mělo
být vydáno jeho osmé autorské CD, na kterém se v současné
době pracuje. Autorská diskografie Jindry Kejaka: 1996 –
V kravatách, 1997 – Zelený ranč, 2000 – To se mi líbí, 2003 –
Holky rohatý, 2008 – 21+7, 2010 – Kdo ví, co s námi bude,
2012 – Jindra Kejak 2012.
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DOLNÍ ÚJEZD – VESNICE PARDUBICKÉHO KRAJE ROKU 2013 (ZLATÁ STUHA)
A 3. MÍSTO V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2013 (CELOSTÁTNÍ KOLO)

Obec Dolní Újezd se nachází na pomezí Čech a Moravy šest kilometrů
jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na okraji Českomoravské
vrchoviny. Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí
říčky Desné.
„Dolní Újezd si nás získal zejména unikátním představením života v obci při
zapojení všech obyvatelů a subjektů“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického
kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov.
Již na minulém 21. Ročníku našeho krásného festivalu byl vzpomenut
historický úspěch naší obce (Vesnice Pardubického kraje roku 2013 - zlatá
stuha). Sen však pokračoval dál.

Soutěžení je pro tentokrát u konce, ale život běží dál. A tak jako po létě
přichází podzim a po oslavách přichází vystřízlivění, přijměme nadcházející
období „útlumu“ s vědomím vděčnosti za to co jsme získali a co jsme mohli
prožít. Udělejme všechno pro to, aby motto „Dolní Újezd žije“, kterým jsme se
prezentovali ve finále soutěže o Vesnici roku, platilo i nadále.
Vítám Vás, milý přátelé hudebního festivalu Újezdské babí léto a přeji Vám
krásné zážitky, jak hudebního charakteru, tak při společných setkáních
s kamarády a krásným prostředím naší vesnice.
Stanislav Hladík
starosta obce

JAK JSME ZDOLALI OSMITISÍCOVKU
Tento titulek výstižně charakterizuje účast naší obce v minulém ročníku
soutěže Vesnice roku. Podařil se nám totiž husarský kousek. Jako nováček
soutěže jsme v konkurenci 273 obcí (většinou co do počtu účastí a dosud
získaných ocenění „ostřílených kozáků“) obsadili krásné třetí místo
v celostátním finále, vystoupili na bednu a získali bronzovou medaili. Završeno
tak bylo více jak čtyřměsíční překotné období příprav, očekávání, oslav
v krajském kole a nových příprav, nového očekávání a nových oslav
v celostátním kole soutěže. V tomto hektickém čase vznikly dva krátké filmy
o obci, několik oslavných a doprovodných textů, mnoho fotodokumentace a co je nejdůležitější - do paměti většiny účastníků dění kolem soutěže bylo
uloženo spousta neopakovatelných zážitků.
Nejlépe asi vystihují atmosféru tohoto období slova, která jsem pronesl
na slavnostním vyhlášení celostátního kola v Luhačovicích:

PUŤÁK COUNTRYTÝPKA

„Když se horolezce zeptáte, co prožívá po zdolání nějakého vrcholu, odpovídá
většinou, že je to nepopsatelně krásný pocit. Já jsem sice v životě žádnou
velkou horu nezdolal, ale troufnu si říci, že to, co teď prožívám a cítím, je
stejné nebo hodně podobné pocitu horolezce, který právě zdolal
osmitisícovku. Jedním dechem bych však chtěl říci, že ačkoli tady teď stojím
sám, patří sem a určitě by tady se mnou mělo stát dalších 1973 mých
současných spoluobčanů a možná i stovky nebo tisíce našich již nežijících
předků, kteří se podíleli na tom, jak dnešní Dolní Újezd vypadá a jak žije.
Jsem hrdý na to, že jsem občanem Dolního Újezda a vážím si toho,
že mohu být jeho starostou.
Děkuji za ocenění naší práce za sebe i za všechny občany Dolního Újezda.“

Country Radio připravilo pro své posluchače již pravidelné letní akce
pod názvem PUŤÁK COUNTRYTÝPKA.
Až do konce září, každou středu a čtvrtek, vyrážíme s naším Country
týpkem za našimi fanoušky do vybraných měst a připravujeme jim
nevídanou týpígrilovačku, kterou vždy spláchneme pivem a limonádou.
Pod grilem zažehneme pravidelně v 15.00 hodin a veškeré pohoštění je
ZDARMA.
Naši posluchači se během akce setkávají se svým oblíbeným moderátorem, popovídají si s ním a dostanou pěkný dárek.
Country Radio v loňském roce rozšířilo své vysílání i na Moravu
a Slezsko a proto naše grilovačky směřují i k moravským fanouškům.
Těšíme se na vás.
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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

Radek Havran
Dolní Újezd 92, tel.: 461 631 824

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

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

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

569 61 Dolní Újezd
tel.: 603 256 204

Tel.: 602 346 267
Jana Palacha 571 - vedle Jatka Č.B. - Rabitt
Tel.: 608 467 472
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ŽALMAN A SPOL
O DVA ROKY STARŠÍ
Tenhle příspěvek by se správně měl jmenovat O rok starší a měl by mít
pořadové číslo 11. Od roku 2004 se každoročně ve zpravodaji ÚBL objevoval
článek, který shrnoval právě uplynulý rok v kapele Žalman & Spol, ale vinou
naší nepřítomnosti na loňském ročníku se tato bohulibá kontinuita přerušila,
desátý článek v pořadí tudíž nebyl a dnes načínáme novou řadu.
Chápu to jako příležitost k ohlédnutí a zalovení v předchozích devíti
kronikářských záznamech. Z každého roku je ocitována část textu, bez ohledu
na informační hodnotu - šlo mi spíš o zachycení koloritu těch let. Tady jsou
ty výlovky:
2004:
(...) Sotva jsme po Vánocích odstrojili stromek, čekala nás opravdová
delikatesa – ve studiích SONO jsme natočili a smíchali desku Nápis na štítu
domu. Takhle zmáčknuté do jedné věty to vypadá jednoduše, ale byly to tři
týdny od rána do noci (na čas jsme se do studia i nastěhovali). Do toho jsme
ještě stíhali odskakovat k občasnému hraní do blízké Prahy - mimo jiné jsme
začali už šestou desítku večerů v Malostranské besedě.
Na konci května jsme do naší hudební mapy zapíchli dvoustý sedmdesátý
praporek – je u něj napsáno Záluží (u Stodu u Plzně). K tomu je třeba dodat, že
každá teritoriální značka zastupuje jedno místo, takže i Praha, přestože už
jsme v ní hráli asi stodvacetkrát, má taky jenom jeden špendlík.
2005:
(...) Poněkud rozporuplné mínění panuje v otázce angažování našeho letního
hosta, bubeníka Honzy Kirchnera, který si v kapele vysloužil přezdívku
„Kiokéna“ (podle akustické konstanty z ukolébavky Ho ho watanay).
Muzikantsky nás to určitě posunulo, ale na morálku v kapele má Kiokéna spíš
zhoubný vliv – obzvlášť při letní expedici na Vltavě se mnozí Mirkové Dušínové
v jeho společnosti změnili na Štětináče. Ale necháme si ho, protože do bubnu
mlátí opravdu inovativně.
2006:
(...) Jak už jsme jednou zmínili, bezpochyby navenek největší událostí
letošního roku byly Žalmanovy narozeniny, protože ty ostatní důležité
(natáčení nové desky) se odehrály v skrytu a jejich chvíle teprve přijde. Slavilo
se naněkolikrát: pro JST2 (Janečkova státní televize) byl o Žalmanovi natočen
pořad pro cyklus Uprostřed běhu a z narozeninového koncertu v divadle ABC
byl na ČRH1 (Český rozhlas Hrdinka) odvysílán záznam, dokonce před
půlnocí…
Velmi dojemná byla party pro zvané, kde Žalman dostal od kapely a širšího
okruhu kamarádů krásnou kytaru zn. Martin. Dojemné bylo zejména to, že se
dárek do posledního okamžiku podařilo utajit, i když se u nás všechno rozkecá
a taky to, že se přidali zcela nečekaní lidé z branže. Takový soulad a jednotu
zažila folková scéna naposledy před Velkou Listopadovou Kapitalistickou
Revolucí.
2007:
(...) V mediální oblasti jsme si za uplynulý rok trochu polepšili, protože jsme
do televizoru byli pozváni hned třikrát, z toho jeden pokus byl neplatný, a sice
záznam pořadu Pocta francouzskému šansonu, kde jsme se nevešli do
konečného sestřihu. Vedlejší efekty dvoudenního pobytu v Brně to ale bohatě
vynahradily, protože Žalman se po dvaceti letech svezl šalinou (tramvají), když
se jelo do štatlu (města) na škopek (pivo) a pak se u hotelového výtahu letmo
setkal se svým idolem. Francouzský umělec Hugues Aufray se s ním na věčnou
památku i vyfotil.
Husarský kousek se nám povedl v předvánočním čase, kdy nás pozval Miroslav
Donutil do svého tlachacího pořadu a na Štědrý večer nás viděly všechny naše
babičky, sousedky a prodavačky.
2008:
(...) Album Mezi kameny není řadová kapelní deska, protože se na ní podílelo
asi 26 lidí (plus 3 fiktivní postavy), proto je na obalu napsáno Pavel Žalman
Lohonka a hosté. Jednotícím principem celé sbírky je především Žalmanovo
autorství a není tentokrát ani hlavním interpretem. V jedné písni ho vůbec
neuslyšíte, občas jenom hraje na kytaru nebo někde vzadu zpívá.
K desce se podařilo přidat čtyři roky starý DVD záznam koncertu z Vletic, dnes
už trochu neaktuální, ale zbavili jsme se tím jednoho bolavého restu (námi
nezaviněného) a kdo si album pořídí, může si porovnat, jak jsme před čtyřmi
lety byli ještě mladí, svěží a šedin prostí.
Když nepočítáme různé reprízy, byli jsme v uplynulém roce v televizoru jenom
jednou. V listopadu 2007 nás pozvali do pořadu Hřiště 7 a nechali nás na
playback zahrát tři písně. Bylo to celkem fajn, akorát během našich vstupů
přítomné děti na pokyn režiséra ožižlávaly takové malé buřtíky - asi aby bylo
všem divákům jasné, že jsme pečbuřti.
2009:
(...) Ještě si dovolím poslední číslo, i když významem by mělo patřit mezi první.
Na konci listopadu 2008 jsme měli čtvrtmilióntou návštěvu na našem
kapelním webu. Radost jsem z toho měl hlavně já (ostatní to možná netuší
dodnes) a nijak mi ji nepokazilo vědomí, že některé internetové obchody
stejné číslo zvládnou za týden - na rozdíl od nich my nabízíme celou dobu jen
jeden produkt a akční výprodeje nevedeme
Všechna naše loňská auta se dožila i letoška, což není úplně obvyklé vzhledem
k neustále se zhoršujícímu stavu silnic. Na D1 mezi Jihlavou a Velkou Bíteší

nám pravidelně něco upadne, ale zatím to šlo vždycky nasadit zpátky. Pokud
je mi známo, máme všichni plný počet bodů, takže nás ředitelství dopravní
policie začne brzy vystavovat jako A. V. Frič indiány.
2010:
(...) Letos nám bohužel není dopřáno zůstat, poflakovat se po areálu,
poslouchat ostatní kapely a ochutnávat pečené ryby, protože hned z pódia
skáčeme do aut a testujeme na vlastních tělech, jestli se dá za dvě a půl hodiny
dojet do Zlatých Hor v Jeseníkách, kde na nás čekají zlatokopové z celého
světa, kteří si po namáhavém celodenním rýžování chtějí dopřát trochu
rozptýlení.
To, že jsme zase o rok starší, pro nás především znamená, že stále větší prostor
v našich cestovních taškách zabírá různé zdravotnické nářadí, oxidační činidla,
příruční bajpásy a všelijaká restartovátka a vylepšovátka, díky nimž jsme stále
ještě plně funkční a můžeme sloužit jako doklad paradoxu, že svěží mysl je
schopna přežívat ve vetchém těle.
2011:
(...) Za hlavní milníky života kapely v uplynulém roce (když nepočítáme
fenomenální úprk Ivety Bartošové do Itálie, triumfální návrat Petry Kvitové
z Wimbledonu a spuštění televizního kanálu Prima Love - to všechno jsme taky
hluboce prožívali) osobně považuju Žalmanovy pětašedesátiny a uspořádání
prvního ročníku festivalu Folkaliště.
Kolem narozenin zatím neproběhlo žádné velké troubení, ohňostroje
a průvody na slonech - bylo jenom jedno slavnostní zasedání v Malostranské
besedě a pár rozhovorů v novinách. Hlavní událost v podobě celovečerní show
se chystá na podzim, kdy v českobudějovickém Metropolu zahrají Spojené
jihočeské hudební cirkusy a varieté a do rána se bude vzpomínat. Kdybyste
ve čtvrtek 24. listopadu neměli do čeho píchnout, přijeďte.
2012:
(...) Symbióza Lohonka - Novotný trvá už devatenáctý rok a, ačkoli to spojení
není nikde písemně deklarováno, jeví se stabilnější než přibližně stejně stará
dohoda o Evropském hospodářském prostoru, kvůli jejíž písemné ratifikaci
se vykácelo mnoho lesů. Ale připouštíme, že naše agenda je o něco
jednodušší, například neřešíme rybolov a volný pohyb zboží. Koho to zajímá,
mohl se o našem tandemu z veřejných zdrojů dozvědět všechno, co bylo
publikovatelné.
Tolik citace. Poslední dva, zde nezahrnuté roky, byly plné pronikavých změn,
ale ty se týkaly spíš praktického provozu kapely (změna agentury, přechod
na bezdrátový in-ear monitoring tam, kde je s námi náš zvukař a další, spíš
technické záležitosti).
Zajímavý byl výlet do Bruselu loni na jaře - hráli jsme pro české úředníky
ve službách EU a na zpáteční cestě sledovali, jak to zvládají jinde, když Evropu
zasype sníh (v Belgii totálně nezvládají, v Německu postupují metodicky
od složitého k jednoduchému).
První edice záznamu koncertu, který jsme natočili živě v Telči v roce 2012
(a pojmenovali originálně Živě v Telči 2012) je skoro celá mezi lidmi, ale
pár kousků sebou určitě máme, kdyby někomu naše 2 v 1 (CD +DVD) ještě
chybělo.
Průběžně natáčíme nové album, mělo by vyjít v jubilejním roce 2016, kdy
Žalman oslaví sedmdesátku, zkušebně jsme vytvořili vlastními silami první
videoklip a rádi bychom jich měli napřesrok nastřádáno tolik, aby vydaly
na celé DVD.
Chcete-li všechny ty výše uvedené radosti sdílet s námi takříkajíc online,
podívejte se občas na www.zalman.cz - tam to všechno je vteřinu po vteřině.
Petr Novotný - nebavič, 18. 8. 2014
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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 22. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd

Neděle 24. 8.
Autobus ČSAD
Dolní Újezd - Litomyšl
06:02 - 06:14
08:07 - 08:19
09:40 - 09:52
12:07 - 12:19
14:10 - 14:22
16:07 - 16:19
18:10 - 18:22

13:45 - 13:58
14:45 - 15:00
15:10 - 15:23
15:40 - 15:53
16:10 - 16:23
16:40 - 16:53
17:00 - 17:10
17:40 - 17:53
18:50 - 19:03
20:40 - 20:53

Autobus ČSAD
Litomyšl -Česká Třebová

Sobota 23. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd
07:40 - 07:52
09:40 - 09:52
11:40 - 11:52
13:35 - 13:46
15:40 - 15:52
17:40 - 17:52
19:40 - 19:50

06:15 - 06:43
06:45 - 07:40
08:30 - 08:58
10:30 - 10:58
12:30 - 12:58
14:30 - 14:58
16:30 - 16:58
18:15 - 18:40
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!

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA

07:19 - 07:49 > 07:51 - 08:06*
09:33 - 10:03 > 10:06 - 10:21*
12:24 - 12:54 > 13:01 - 13:16*
15:24 - 15:54 > 16:01 - 16:16*
19:34 - 20:21

• 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, Dolní 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 - 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

Prodejna „ Perníček z Pardubic” hala hlavního vlakového nádraží, tel.: 731 509 835
• 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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SEMTAM

EPYDEMYE DO TŘETICE
EPYDEMYE je beatfolková kapela z Českých Budějovic, která ve folkových
vodách posbírala kdejakou cenu. V posledních letech se vrhla i na rockové
festivaly a také tam přesvědčila, že v akustickém triu dokáže svým nasazením
strhnout dav. Zvláštní pódiová chemie mezi Honzou Přesličkou (zpěv, kytary),
Mirkem Vlasákem (zpěv, kytara) a Lucií Vlasákovou (zpěv, kontrabas) Vás
přinutí poslouchat a dobrovolně se nechat nakazit. Návštěvníci Babího léta už
se o tom mohli v posledních letech přesvědčit dvakrát. Letos přijede trio
do Dolního Újezda s novými písněmi, které by koncem roku chtělo ve studiu
přenést na desku.
„Újezdské babí léto je jeden ze tří mých nejoblíbenějších folkových festivalů.
Místo s profi organizací, kde není pozvání samozřejmost. Místo, kde z nás
VŽDY lije pot. Místo, kde jsou fanoušci lační po muzice a umí to dát najevo.
Místo, kde jsme po koncertě poprvé prodali 30 CD, půl hodiny se fotili
a rozdávali podpisy. Místo, kde se to samé opakovalo i další rok. Místo, kam
jsem si poprvé vyjel s mou budoucí ženou. Místo, kam letos nepřivezme nové
album, zato vezeme našeho nového syna,“ říká Mirek Vlasák.

Kapela SEMTAM vznikla na jihu Čech v roce 1981, se záměrem hrát bluegrass
trochu jinak, než bylo v tu dobu zvykem. Od samého počátku ve skupině
působili výborní zpěváci a proto i vokální projev celé kapely byl specifický,
nenapodobitelný. Kapela toho náležitě využívá, zaměřuje se na dokonalý
vokální projev a hezké písničky. Opravdovými osobnostmi se v tu dobu stali
oba sóloví zpěváci Pavlína Jíšová a Jarda Matějů. V tomto čase dosáhla kapela
na dvojnásobné vítězství v Plzeňském finále Porty v létech 1983 a 1984.
I další období bylo úspěšné. Mnoho příznivců kapely si jistě vzpomene na
výbornou zpěvačku Pavlínu Braunovou. Následovalo velmi úspěšné období
kapely se zpěvačkami Lenkou Jakschovou – Huszárovou a Michaelou
Hálkovou. Kapela hrála pod agenturou, vydala CD Na ostří nože, objížděla
festivaly. Následný souběh událostí způsobil, že skupina v roce 1993 činnost
na delší dobu ukončila. Následovalo několik neúspěšných oživovacích
pokusů. Až v roce 2009 začala kapela hrát takřka ve stejném složení, v jakém
přestala. Oprášili staré hity, začali objíždět festivaly a koncertovat.
Bluegrassová skupina SEMTAM působí vyrovnaným projevem kvalitního
vokálu s pevným doprovodem a brilantními sóly. To vše by nefungovalo bez
hezkých písniček a těch mají dost. Jak těch slavných z historie, tak úplně
nových, které jsou i na nové desce SEMTAMu - NÁVRAT.
Současné obsazení kapely: Luboš Marek – kapelník a housle, Vojta Zícha –
banjo, Petra Želiborová – baskytara, Tomáš Berka – kytara, Pepa Pospíšilík –
zpěv a mandolína a zpěvačky Lenka Huszárová a Pavla Blažková.

Újezdské babí léto podporuje
Český rozhlas Pardubice – mediální partner
dobrých projektů ve východních Čechách.
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Družstvo STAVOPROJEKT
Projekty staveb obytných, občanských,
průmyslových, dopravních
Územní plány a generely
Hlaváčova 179
530 02 Pardubice
tel. 461 100 947
e-mail: barta@stvp.cz
www.stvp.cz

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
FINANČNĚ PODPORUJE

TIS
ATLAN ŠL
Y
M
O
LIT

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

Smetanovo nám. 77, 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

-14-

RADIO PROGLAS: Petr Kovač a další koncerty ze studia
Udělalo mi radost, když jsem se dozvěděl, že na letošním Újezdském
Babím létě vystoupí také skupina Petr Kovač a přátelé z GML.
Petr Kovač, dlouholetý ředitel brněnského Gymnázia Matyáše Lercha
(odtud zkratka GML), mě před více než dvaceti lety učil biologii.
K písničkářskému řemeslu se vrátil po delší době. V letošním jihomoravském oblastní kole Porty, kde jsem měl tu čest předsedat porotě, patřilo
toto trio brněnských kantorů k tomu nejlepšímu. Proto jsem si je pozval
i do svého pořadu Jak se vám líbí. Budete-li si je chtít poslechnout, jak
hrají živě ve studiu, nalaďte si Radio Proglas ve středu 24. září od 19.15.
Po prázdninách vám nabídneme více zajímavých koncertů z našeho
studia: Ve středu 3. září to bude písničkářka Lucie Krpalová, v pondělí
8. září brněnská skupina Tranzan, v pátek 12. září Jauvajs z Prahy.
Lee Banda z jihomoravského Adamova bude pro naše posluchače
hrát 19. září a skupina Kupodivu 23. října. Mezitím si na naší stanici
můžete poslechnout také spoustu rozhovorů prokládaných písněmi z CD
– s písničkářkou Vesnou Cáceres (22. září), s písničkářkou Eliškou
Sýkorovou (8. října), s Ivo Cicvárkem (12. října) a dalšími. Všechny tyto
pořady začínají v 19.15.
Podrobnosti a další informace najdete na našem zeleném webu
http://hudba.proglas.cz.
Milan Tesař,
Radio Proglas (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.

5 3
7
6
1 9 5
9 8
6
6
8
4
8
3
2
7
2 8
6
4 1 9
8
7

Vstupenka: druh a den
Pátek 21. 8.
Pátek 21. 8. děti do 15 let a ZTP
Sobota 22. 8.
Sobota 22. 8. dětí do 15 let a ZTP
Pernamentka pátek-sobota 21-22. 8.

Předprodejní cena
150 Kč
70 Kč
240 Kč
100 Kč
350 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.

3
1
6

KONKURZ Újezdského babího léta 2015
Každý rok nabízíme možnost účinkování v programu Újezdského babího
léta, všem méně známým, nebo začínajícím kapelám a jednotlivcům.
Konkurz je vyhlášen za následujících podmínek:
Přihlášky s názvem skupiny nebo jednotlivce, s adresou a telefonním
číslem na zastupující osobu, zasílejte nejpozději do konce května na
adresu: Jirka Malý, Devotyho 1737, 530 02 Pardubice. Do levého
spodního rohu napište aktuální rok a připojte slovo KONKURZ. Součástí
přihlášky musí být CD, obsahující minimálně tři nepřevzaté skladby. Další
informace o konkurzu, stejně jako přehled časů a účinkujících, najdete
na www.babi-leto.wz.cz

5
9

Za přízeň děkují
Jirka Malý a Jan „Jack“ Švec

e-mail: babi-leto@volny.cz

roč

23.

Následující ročník Újezdského babího léta se uskuteční
ve dnech 21. a 22. srpna 2015. Do té doby se mějte moc
a moc pěkně.

015

Nashledanou v roce 2015!
ní k - 21.- 2 2. 8.2

www.babi-leto.wz.cz
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