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TELEVIZE CMS
ZPRAVODAJSTVÍ • SPORT • REKLAMA

www.cms-tv.cz

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

Újezdské babí léto podporuje
Český rozhlas Pardubice – mediální partner
dobrých projektů ve východních Čechách.
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PÁTEK 21. SRPNA 2015 OD 19:00 HODIN

SOBOTA 22. SRPNA 2015 OD 13:00 HODIN

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
PROGRAM XXIII. ROCNÍKU FESTIVALU ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO

Slovem provází Jirka Malý, Wabi Daněk, Václav Souček a Vladimír Chromeček
Dobrý zvuk zajišťuje Láďa Holek Uvedené časy jsou pouze orientačníV

19.00 - 19.  0  POUTA
19.  0 - 20.  0
20.  0 - 21.30
2  .45 - 22.  5

4
5 3    FÍCI
4 EPYDEMYE (křest CD)

1 4    FRANTIŠEK NEDVĚD a TIEBREAK
22.50 - 02.00  HB COUNTRY - COUNTRY BÁL

13.0 - 13.
13. - 14. 0

WABI DANĚK a MILOŠ DVOŘÁČEK

0 35  A. M. ÚLET
45 3 SAKRAPES

14.40 - 15.45
15.55 - 17.00  JANA RYCHTEROVÁ a spol.
17.15 - 18.20  COP
18.35 - 19.40 ŽALMAN a spol.
19.50 - 20.30  překvapení (křtiny)
20.40 - 21 20 JAN NEDVĚD
21.30 - 21.50 BOHOUŠ JOSEF
22.00 - 23.00 ROMAN HORKÝ a KAMELOT

(host BOHOUŠ JOSEF)

VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA ( BŮČEK - 20 LET)†
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inženýrská a dodavatelská společnost

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 zakou-
píte 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.

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.

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).

Dolní Újezd u  Litomyšle
tel.:461 352 111, fax: 461 631 138

www.du.lit.cz

• velkoobchod s kořením •
• dovoz potravin •

• balení luštěnin a rýže •

Okružní 34

ČESKÉ BUDĚJOVICE

www.essacb.eu

tel.: 386 116 722
e-mail: obchodni essacb.eu@

Sokolovská 113,
Litomy l
570 01

tel.: 461 616 034

š

Vlastimil FLACH
56961Dolní Újezd 16

e-mail: v.flach@seznam.cz
tel.: 603 935 169

www.velo-sport.cz

ELEKTROMONT LTS s.r.o.
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ŽIVOTOPIS SKUPINY FÍCI

Skupina vznikla v roce 1991 v malebném městečku
v Železných horách jménem Třemošnice. Ve slo-
žení David Brom, Radim Čejka a Marcel Nosek hráli
nejen převzaté songy známých kolegů, ale tvořili
i vlastní písně. V roce 1993 Marcela vystřídal zpě-
vák a kytarista Miloš Lehký a již o rok později Fíci
vystupovali zhruba rok jako předkapela brněn-
ského Kamelotu. Zde načerpali bohaté zkušenosti
s koncertováním a vznikl i kamarádský vztah se
slavnými kolegy. Pochopitelně i s Radkem Bůčkem
Michalem, jehož brzký odchod do hudebního
nebe nás všechny zasáhl.
V roce 1996 do kapely přišel bubeník Václav Zima,
který dnes vystupuje s kapelou Blue Efekt. S Vaškem
také natočili dvě desky s názvem Zen hříchů a Tro-
chu jinak. Toho v současnosti nahradil bubeník
Jaroslav Rojar. Několik let ve skupině také působil

POUTA

Přátelé, kamarádi!

NOVÉ CD POUT „MOZAIKA“

PÍSNIČKA „ČTYŘICETILETÁ“ REALITOU

Když jsme před dvěma lety měli tu čest zavítat na
festival Újezdské babí léto, zcela plánovaně jsme
slavili 10. výročí kapely. Naopak zcela neplánovaně
jsme navíc slavili narození druhorozené dcery ka-
pelníka, který dorazil do Dolního Újezdu rovnou
z porodnice. Od té doby jsme tedy krom jiného o
dva roky starší, a co se za tu dobu událo a jaká je
situace nyní, by se dalo shrnout do několika bodů:

Zprvu to vypadalo, že bychom mohli natočit
„dvojCD“. Od první desky „POUTA...v nás“ uply-
nuly 4 roky a postupně se nahromadily písničky,
které bylo možné hrát a nahrát na nové CD
„Mozaika“. Po prvotní selekci, kdy už vypadalo vše
jasně připravené, se ale stala zásadní věc, dá se říci
v životě kapely. Po letitých míjeních se na pódiích a
u stánků s lihovými nápoji světových značek jsme
se konečně blíž potkali a poznali s Míšou Röhri-
chem z Plzně. Během jednoho odpoledne u něj
doma bylo jasné, že se bude repertoár, nejen na
novou desku, ubírat jiným směrem. A v tu chvíli už
bylo vcelku jasné, co se bude točit, jak se to bude
točit, s kým a kde, kdo bude nové CD míchat –
prostě jsme z gruntu změnili „produkci“ a já jen
doufám a přeji si, aby nám to vydrželo i dál.

V kapele se objevil nový fenomén – čtyřicítka.
Slavíme průběžně už od loňského roku, kdy epi-
demie 40. narozenin zasáhla Pouta a nadále trvá.
Odstartovala to....., ale to se prý říkat nesluší, no

a letošní rok přibyl do rozrůstající se party
jedoucích „pátý gumy“ David Brom. Nese to
velice těžce, proto prosíme mluvit s ním na toto
téma velice citlivě, neostýchat se milosrdných lží.
Ostatní v kapele jsou naopak díky Davidovi ve
velice dobrém psychickém stavu dle hesla
„neštěstí jednotlivce – štěstí kolektivu“.

Už jsem zmiňoval, že před 2 lety slavili Pouta 10
let. Nejlepším prubířským kamenem života-
schopnosti kapely do dalších let je rozšířit soubor
o zpěvačku (ryze pánská umělecká sdružení typu
Lokálka či Kabát nevěřícně kroutí hlavou). Ajka
Troníčková s námi oslavila a odzpívala jubilejní rok
a od té doby setrvala dodnes, přičemž společně
navazujeme na další a další oslavy přicházejících
událostí – a nejde to zastavit... Další rozmno-
žování rozhodně není v plánu, a to i stran rozmno-
žování ve smyslu plození budoucích generací
muzikantů - máme zatím stop-stav. Poměr po-
tomstva 8:2 ve prospěch ženského pohlaví mluví
za vše. Tedy dokud se pánové nenaučí vyrábět
kluky, zůstává vše tak, jak je. Přísný zákaz má navíc
Ivan, kterému se při narození již třetí dcery začala
automaticky spouštět laktace.

To vše je samozřejmě jen zlomek událostí, ale další
už případně osobně v pátek na Újezdském babím
létu, případně na www.pouta.info – těšíme se na
Vás na startu letošního ročníku festivalu!

2 ZPĚVAČKY – SETRVALÝ STAV

Za POUTA Radek Novák

VZPOMÍNKA
NA KAMARÁDA

RADKA „BŮČKA” MICHALA
ANEB

AHÓJ OSADO

Byl zakládajícím členem Kamelotu, vynikajícím
zpěvákem a kytaristou. Narodil se v Brně o váno-
cích a to se právě psal rok 1963. Potkal jsem se
s ním spíš dílem náhody a jsem rád, že se z nás
stali přátelé. Díky tomu Radek poznal mé rodné
město Pardubice a pár mých přátel a známých
muzikantů. Těm všem a mne nevyjímaje, tak
nějak mimoděk, ovlivnil životy. Někdy to byly jen
maličkosti, ale ještě dnes se potěšeně usmívám,
když si představím Bůčka , jak stojí přede dveřmi
v každé ruce jednu tašku a haleká : Ahój osado,
tak kde je moje „betla“ !? Když si přejmenoval
Pardubice na Pardóbky, tak hodně dlouho ně-
kterým Kameloťákům unikalo, kam že to vlastně
jezdí. Od té doby se mockrát přistihnu, jak mně
ty Pardóbky v hlavě zní a taky čókolóm…….

Byl a je náš kamarád. Zúčastnil se s Kamelotem
všech tří zahajovacích ročníků Újezdského
babího léta v letech 1993,1994 a 1995. Žil
naplno a jak kdysi řekl Jeho „parťák“ Roman
Horký: Jeho velké a široké srdce to nezvládlo.
Odešel na vrcholu 30. listopadu 1995. Ještě
nedlouho před tím se mnou hovořil o své sólové
desce.
Letošní ročník Újezdského babího léta má
nepsaný podtitul „Bůčkoviny“. Ty jsem uvedl
v život v roce 1998, kdy jsem si do svého pořadu
Country - folkový večírek na radiu Life, pozval
tehdejší členy Kamelotu a vzpomínali jsme zve-
sela na Bůčka. Pořad byl odvysílán 30 listopadu
a nazval jsem jej Country folkový večírek speciál
aneb BŮČKOVINY s Jirkou Malým. Něco podob-
ného se odehraje i zde.
Ke společné moderaci jsem si pozval historicky
prvního basáka Kamelotu Laďu Chromečka
a budeme vzpomínat na kamaráda.

Tož vítejte u nás a mějte se tu dobře.

Za přátele dobré hudby
„pardubák“ Jirka Malý

kytarista Miloš Panchartek, známý z kapely Kantoři.
Dnes už tolik aktivně Fíci nevystupují, ale párkrát
do roka se rádi sejdou, odehrají pár koncertů a s jis-
totou se dá říci, že jejich společné setkání na pódiu
vždy stojí za to. Tak přejeme příjemný poslech.

Fíci
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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

DS DELTA s.r.o.
Lubná 183,

569 63 Lubná

Tel.: 608 971 605

Ing. SEJKORA PETR
Obchod se dřevem
a služby v lesnictví

569 61 Dolní Újezd 380
mob.: 777 550 748

email. sejkora.p@atlas.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

Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto

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

www.projektypo.cz



A.M.Úlet
- tato hudební formace fungující od roku 1994 hraje autorskou muzičku,
kterou trefně nazvala dřevěný rock s přesahem od folku po blues až poprock.
Během existence vystoupila na mnoha hudebních festivalech nejen v Česku,
ale také v zahraničí (Polsku, Slovensku, Chorvatsku, Francii, Anglii i Tu-
recku….). Z hudebních soutěží si přivezla za svou netradiční hudbu mnoho
ocenění.
V roce 2013 a 2015 odehrála úspěšné turné se skupinou JARRET a můžete je
v současnosti vidět na mnoha prestižních hudebních akcích.
A.M.Úlet je kapelou tisíce tváří, od akustické verze od vernisáží, komorních
akcí po verzi Nahlas, kde publíkum tančí a vrtí se v rytmu jeho chytlavé muziky
s pěknými texty z pera kapelníka Janka Adamce.
V roce 2013 vydává ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc Výběrové CD
Country folk aréna – to nejlepší ze Střední Moravy mapující hudební scénu
okolí Olomouce.

Janek Adamec - akustické kytary, kapelník
Blanka Adamcová - klasické a elektrické housle
Jan Dobiáš – 5 strunná baskytara

1996 A.M.Úlet - Bez bubnů a bez trumpet
1999 A.M.Úlet - Kamkoli
2007 A.M.Úlet - Meziproudy (maxisingl)
2008 Madalen - Na barvách…. (7 písní z dílny A.M.Úletu)
2011 Silvie Forsyth a A.M.Úlet - Forget-Me-Not

A.M.Úlet hraje v akustické verzi:

Diskografie:

KAPELY Z KONKURZU 2015

Našeho předního a nejznámějšího českého folkového a trampského písničkáře jistě netřeba představovat, vždyť
jeho písně se učí v čítankách i děti ve školách.
Letos oslaví Honza 50 let na pódiu. Hrál v různých formacích a i různé žánry, než se ustálil ve své typické
písničkářské poloze, kterou znají všichni, kteří se alespoň občas setkají se svými přáteli v lese, na trempu, potlachu,
nebo jen tak při nějakém muzicírování. Za tu dobu vydal přes 20 desek.
Střídal své účinkování v kapelách Brontosauři, Spirituál kvintet, samostatně, či se svým bratrem Františkem.
S ním také hrál od roku 2008 do roku 2013, kdy ukončil svojí uměleckou dráhu.
Po dvou letech odmlky, kdy se věnoval především skládání a odpočinku, se však rozhodl znovu se postavit na
„prkna“ a vyslyšet přání svých fanoušků. Na podzim plánuje nové CD a s ním i spojené turné po České i Slovenské
republice. Práce a zkoušení s kapelou je v plném proudu a Honza se těší na své diváky.

hh.

HONZA NEDVĚD SE PO TÉMĚŘ DVOULETÉ PŘESTÁVCE VRACÍ NA PÓDIUM!!!

Kapela Sakrapes vznikla koncem r. 2004 a tvoří ji pětice zkušených hráčů s
mnohaletou praxí ve věhlasných brněnských kapelách, jakými byli Uhlák,
Vědro, Poutníci a v dávné minulosti i Classic Bourbon Sextet, Konečná stanice,
nebo dokonce Smutňáci či první kapela Roberta Křesťana Trapeři. To se už
dostáváme téměř do doby bronzové.

Zvuk kapely Sakrapes je dán, s výjimkou baskytary, akustickými nástroji
klasického bluegrassového obsazení, čistým vícehlasým vokálem, nechy-
bějícím drivem a pevným rytmickým doprovodem.

Sakrapes má ve svém repertoáru především melodické písně jmenovaných
kapel. Brilantní instrumentálky pro banjo, dobro, mandolínu a sólovou kytaru
doplňují repertoár, stejně jako známé skladby a evergreeny převzaté od
interpretů americké a české country hudby a bluegrassu.

Kapela Sakrapes vystupuje v klubových pořadech, na přehlídkách, festivalech,
tanečních zábavách a country bálech, na kulturních a sportovních akcích
a rautech, zkrátka všude tam, kde je vyžadován styl country& bluegrass a s tím
i dobrá nálada a pohoda. Ty kapela vozí s sebou a šíří dokola.

Obsazení kapely z roku 2004:
Jiří Pařez - zpěv, kytara
Pavel Petržela - zpěv, mandolína
Vladimír Povolný - zpěv, banjo
Vlastimil Smutný - zpěv, dobro
Miroslav Svoboda - baskytara

Kapela vydala v roce 2007 CD u FT Records s názvem: Sakrapes:
Bluegrass….Před námi i po nás. Sleeve-note napsal Robert Křesťan – Sakrapes
– Brněnský Bluegrass. Lze použít text sleevenotu.

Tvorba zachycená na CD vychází z tvorby zaniklých brněnských kapel Vědro,
Uhlák a Kaktus, ze kterých členové kapely přišli. V repertoáru se objevují
i písně z ranné tvorby Roberta Křesťana a Traperů.
V této sestavě kapela funguje do roku 2010, kdy na vlastní žádost odchází
banjista Vladimír Laco Povolný s baskytaristou Mirkem Svobodou. Tyto borce
nahrazuje banjista Milan Bzuk Škaroupka, dříve Jewelci a nyní i Sešup, ze
Znojma a u basy si předávají žezlo Zdenda Mařík a Jíra Meisner z DT
a Kamelotu a posléze i z kapely Jirky Pařeza – Pozdní sběr.
Pozdní sběr však byl Jirkovou kapelou číslo jedna, Sakrapes začal stagnovat,
tak otěže vzal do svých rukou Páca Petržela a po domluvě byl proveden
kardinální řez v sestavě.
Do kapely na jaře 2013 přišel kytarista a zpěvák Jirka Skryja, dříve Bumbálkův
Kvintet a současně Corrall a excelentní hráč na kontrabas Petr „Pedro“ Surý
(ex Druhá Tráva a ex Kamelot). Z původní sestavy v kapele zůstal Vlastík
Smutný (dobro + tenor voc), Pavel „Páca“ Petržela (mandolína, baryton voc)
a i banjista Milan „Bzuk“ Škaroupka, který jezdí ze Znojma a kterého můžete
vidět i v kapele Sešup. Toho občas střídá Bob Vaněk a Sváťa Kotas.

2012 A.M.Úlet – Malé Velikosti
2013 Country Folk Arena - aneb to nejlepší ze střední Moravy (sampler šesti kapel)

www.amulet.ic.cz, www.bandzone.cz/amulet,
www.facebook.com/jan.adamec.79
Jan Adamec, organizace koncertů, +420 605 420 038 a.m.ulet@seznam.cz

kontakt:
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Vítáme Vás v Dolním Újezdě chlebem a solí

Těší mě, že Vás mohu po roce opět jménem obce a jejich občanů i jménem
svým přivítat u nás v Dolním Újezdě a nabídnou Vám jako spolupořadatel
„ÚJEZDSKÉHO BABÍHO LÉTA“ pestrou paletu hudebních zážitků a letní zába-
vy. Letos již pořádáme 23. ročník a cítím, že to bude opět jízda. Držte si tedy
klobouky a všechno, o co byste ve víru tance a festivalové zábavy mohli přijít.
A jedeme! Nejprve vám ale naši obec trochu představím.

Za devatero horami a desatero řekami možná leží spousta vesnic jako z kra-
jáče malovaných, ale naše obec Dolní Újezd zato leží asi 8 km jihozápadně od
města Litomyšl. Pro mořeplavce je sem možnost dopravy přímo z Baltského
moře přes Labe a Loučnou až do řeky Desinky, právě kolem které byly vysta-
věny první domky naší vesnice. Legendy hovoří o tom, že Dolní Újezd byl zalo-
žen na místě, kde praotec Čech našel první strdí. Tomu ale dnes už málokdo
věří a tak za věrohodnější historický zdroj pokládáme listinu krále Vladislava
a rok 1167. V roce 1167 ještě nebyla elektřina, doktor ani zubařka, dokonce
ani folkový festival Újezdské babí léto a tak se měli v následujících tisíci letech
starostové co proto ohánět, aby občané Dolního Újezda mohli všech těchto
aplikací využívat.

Rok 1659 byl prvním rokem, kdy se u nás začali rozdávat první pětky a jed-
ničky a že jich bylo. Budova školy je určitě jednou z největších dominant obce.
Má hodiny a to je dobře. Jinak se jedná o secesní parádu. Hned vedle stojí
budova sokolovny, vystavěné také v secesním slohu. V ní se po spoustu let
trénovali sokoli podle Tyršova kníru. Je to místo spousty báječných kulturních
akcí, jako jsou taneční zábavy, masopust, důležitá i méně důležitá zasedání
vesnických spolků nebo zemědělského družstva. Mimochodem, tento stánek
si sokolové vystavěli vlastníma rukama.
Jako je Praha stověžatá, tak je Újezd čtyřvěžatý a ta nejvyšší z věží patří koste-
lu, který je zasvěcen svatému Martinovi. Ostatně možná právě proto byla od
nepaměti újezdská svatomartinská husa ta nejvypečenější široko daleko.
K původně románské stavbě ze 13. století byl ve 14. století přistavěn gotický
presbytář. V bohaté výzdobě kostela najdeme i vzor pro obecní znak.

Dnešní podoba obecního úřadu se rodila již od počátku 19. století. Původně
budova sloužila jako škola a pracoviště České spořitelny. Dnes se zde nachází
obecní úřad, pošta a knihovna. Kdyby měl někdo z místních obdržet státní
vyznamenání za zásluhy, byl by to asi Lukáš Pakosta, vůdce selského povstání
na Litomyšlsku. Proto mu zde před školou postavili i sochu. Dodnes tento
chasník se zaťatou pěstí sleduje dění kolem sebe a občas to vypadá, že má
chuť znovu povstat a ukázat vrchnosti zač je toho loket.
Zdejší Muzeum vesnice bylo otevřené v roce 2004. Jeho chod zajišťuje spolek
s názvem Klub oživení historie obce. V muzeum vesnice je umístěno více jak
1200 exponátů od špendlíků z období eneolitu až po vzácný fofr.
Je toho zde ještě hodně, co místním možná už tak trochu zevšednělo, ale
hosty upoutá a je pro ně zajímavé, neřku-li, líbí se jim. Budete-li tedy mít chuť
a najdete dnes, zítra nebo někdy příště chvilku, projděte se naší obcí a poko-
chejte se jejími krásami. Stojí to za to.
Ať se Vám u nás líbí a vracíte se do svých domovů s lepším pocitem, než jste
sem přišli.

Stanislav Hladík, starosta obce

PUŤÁK COUNTRYTÝPKA 2015
Country Radio připravilo pro své posluchače letní akce pod názvem
PUŤÁK COUNTRYTÝPKA.
Až do konce září budeme každou sobotu a neděli s naším Countrytýpkem
putovat do vybraných měst a pro naše posluchače uspořádáme nevída-
nou týpígrilovačku, kterou spláchneme pivem a limonádou.
Pod grilem zažehneme pravidelně ve 12.00 hodin a veškeré pohoštění
bude ZDARMA.Posluchači se během akce setkají se svým oblíbeným
moderátorem, popovídají si s ním a dostanou nějaký pěkný dárek.

15.8. Strakonice OD Maxim , ul. Bezděkovská
16.8. České Budějovice Beach Park, Na Dlouhé louce 12 u Sportovní haly
29.8. Znojmo + Dačice Kaufland Jarošova ul. - Znojmo30.8.Náchod
5.9. Děčín
6.9. Rokycany

12.9. Most
13.9. Kladno
19.9. Karlovy Vary
20.9. Ostrava + Třinec Forum Nová Karolína Ostrava + Tesco Třinec
26.9. Plzeň

Lokality, kde se uvidíme:
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569 61 Dolní Újezd
tel.: 603 256 204

Toulovcovo nám. 1163
570 01 Litomyšl
tel.: 603 533 082

Toulovcovo nám. 512
570 01 Litomyšl
tel. 461 611 058

e-mail: spitalek@lit.cz

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY www.agrosebranice.cz
PRODEJ RANNÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR

tel.: 461 745 287
mobil: 605 929 961

www.skhsebranice.cz

prodej a servis malé zemědělské techniky

SEBRANICE

Tel.: 602 346 267

Tel.: 608  467 472
Jana Palacha 571 - vedle Jatka Č.B. - Rabitt

LITOMYŠL s.r.o.

561 18 NĚMČICE 160
tel.: 461 618 580

461 614 582
VODNÍ GRIL - SKLENÍKY

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

OBEC
DOLNÍ ÚJEZD
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ŽALMAN A SPOL

O ROK STARŠÍ 12.
Pravidelní návštěvníci Újezdského Babího léta vědí, že ve festivalovém zpravo-
daji vždycky najdou stručný report ze života kapely Žalman & Spol. Tahle tra-
dice trvá už řadu let a byla přerušena jenom předloni, kdy jsme hráli na coun-
try festivalu ve Lhotce u Mělníka. Letošní souhrn má číslo 12, ale může to být i
jiné číslo (záleží na metodice počítání).
Žalman na koncertech s oblibou vypráví, že jsme mladá začínající kapela, což
je určitě pravdivá informace, ovšem sluší se k ní doplnit i dodatečný údaj, že
dohromady je nám 222, a to nám ještě Míša výrazně kazí průměr. Ale je prav-
da, že jako kapela se letos skutečně návštěvníkům ÚBL představíme ve věku
3 a půl roku, což znamená, že jsme právě opustili batolecí etapu vývoje
a postoupili do předškolního věku.
Sami svůj věk vnímáme jako idylické období, kdy jako kolektivní bytost umíme
skoro celou abecedu, bez problémů počítáme do třiceti (+ DPH), i přes občas-
nou nehodu už chodíme na hrnec, když nám přistrčíte štokrle, sami si vyčis-
tíme zuby, umíme pít z lahve a začínáme si vybírat oblečení na estetické úrovni
odpovídající věku (typicky pyžamo se Spidermanem, šatičky a kabelka Hallo
Kitty a podobné líbeznosti). Ve školce nejraději chodíme domů „po o“, pro-
tože nás nebaví povinné spaní s pohádkou, když doma přece máme vlastní
tablet. Máme splněna všechna očkování, za dva roky nás čeká přeočkování
proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Ještě si nepřipouštíme žádnou z okol-
ností, které budou náš společný život utvářet, až začněme být dospělí. Vše
je zatím poměrně nové a neotřelé, všechny emocionální výkyvy v pubertě
a školní průšvihy máme teprve před sebou.
Za uplynulý rok jsme dokončili definitivní rozmístění po glóbusu, pročež dnes
se trvale rozprostíráme v rozích takového zvláštního šišoidu, který má vrcholy
v Náchodě, Českém Dubu, Písku, Praze, Českých Budějovicích a Tišnově. Tam
všude bydlíme, což se kapelám z jednoho města může jevit jako čiré donki-
chotství, ale zvládáme to a ještě nikdy nikdo nechyběl, a to i navzdory skuteč-
nosti, že ročně dohromady zhruba třikrát objedeme zeměkouli (to vše po
českých okreskách, mezi něž počítáme i D1, kde lze při troše štěstí dosáhnout
průměrné rychlosti i přes 50 kilometrů za hodinu - máme osobně vyzkouše-
no). Naštěstí většina náročných přejezdů (např. Brno - Kraslice, Poprad - České
Budějovice, Náchod - Uherský Brod a mnoho takových) se zázračně obešla
bez uzavírek, kolon a podobných radovánek. Jeden zásadní nás ještě čeká za
týden (Kynšperk nad Ohří - Piešťany, s mezipřistáním v Mohelnici), pak už
o hrůzách kolem Brna budeme slýchat jenom ve zpravodajství. Naposledy byla
proslulá obydlená zatáčka na cestě do Vídně takhle důkladně obléhána Švédy
na konci třicetileté války, a to měli na své straně ještě morovou epidemii, ale až
ŘSD dokázalo letos v létě město dokonale obklíčit, vyhladovět a zcela paraly-
zovat. Ale zpátky k něčemu veselejšímu, třeba k Žalmanovi.
Průběžně pokračujeme na přípravách Žalmanových sedmdesátin, ke kterým
směřuje většina snah a plánů pro příští rok. Kromě série narozeninových kon-
certů vydáme k jubileu nové album, vyjde kniha Honzy Hlaváče a ve hře je ještě
několik dalších počinů, které prozatím tajíme. Hlavní koncerty se odehrají ve
dvou vlnách - na jaře a na podzim - a seznam obsahuje třeba pražskou Lucer-
nu, brněnské SONO CENTRUM, Ostravu, Bratislavu, České Budějovice
a spoustu dalších. Na hlavních koncertech vždy budeme mít kromě rozšířené
kapely i nějakého hosta. Kromě toho budou Žalmanovi zasvěceny některé

letní festivaly, mimo jiné i tento.
Vypíchnout několik příhod, které by vyčerpávajícím způsobem reprezentovaly
všechno, co se nám za rok stalo, je skoro nemožné, takže jsem nechal rozhod-
nout los. Napřed to méně šťastné:
Půl roku dopředu jsme plánovali celokapelní výpravu na společný koncert
Paula Simona se Stingem, každý večer před spaním jsme hladili vstupenky
a počítali zbývající dny, a oni nám je nakonec týden před termínem zrušili,
protože Sting dostal chřipečku. Jejich koncert jsme kvůli tomu propásli bez
opravného pokusu, protože dohromady už se nikdy nesejdeme, pokud za
nimi nepoletíme třeba na Island.
Oproti ambicióznímu plánu se nám za minulý rok povedlo zrealizovat vlast-
ními silami pouze jeden videoklip. Jmenuje se Na holý zemi a najdete ho třeba
na mediálním serveru Ty rouro (Youtube).
Nechci se pořád opakovat, proto nebudu znovu vyjmenovávat letní festivaly,
kde nám bylo dobře - ten seznam se prakticky nemění a můžete si ho dohle-
dat ve starších zpravodajích. Raději zmíním dva netradiční eventy (z mnoha),
které se nám udělaly.
V polovině května jsme byli pozváni na výroční oheň TGC Veľká Biela voda
v kouzelném údolí Slovenského ráje. I když to bylo trochu z ruky a doba
pobytu byla zhruba poloviční oproti času strávenému na cestě, nelitujeme
a vděčně vzpomínáme.
Asi dva týdny na to jsme na letišti v Praze Letňanech zahajovali hudební
doprovod k megaakci s názvem Den Policie ČR a zdravotní pojišťovny minis-
terstva vnitra. Dokud nad letištěm v Letňanech kroužily vrtulníky, houkaly
sirény policie a hasičů a speciální zásahové jednotky předváděly, jak se zachra-
ňují rukojmí ze spárů zločinců, vypadalo to, že se sešla půlka Prahy. Když ale
skončila "silová" část programu, do vrabců jako když střelí, takže hudební
program sledovalo pár desítek lidí. Asi v televizi začínal nějaký důležitý seriál
s policejní tématikou. Ale za tu možnost zahrát si na velkém pódiu vykrme-
ném nejlepší myslitelnou technikou to stálo.
Mezi citově neutrální bych zařadil informaci, že po složitém vyjednávání se
nám podařilo uzavřít smlouvu na vysílání našich videí na kanálu Country No.1.
Stanice následně procházela nejrůznějšími programovými turbulencemi
a nakonec zmizela z pozemního vysílání, takže dnes ani pořádně nevíme, kdo
to vidí, jestli jsme tam dál a jestli je to pořád ještě country kanál a hlavní
hvězdou se nestal třeba Horst Fuchs.
Letošní ročník ÚBL je věnovaný vzpomínce na Radka „Bůčka“ Michala. Mrzí
mě, že jsme se nestihli blíž poznat, protože když zemřel, byl jsem dosud folko-
vým panicem a v žánrovém rybníčku jsem se teprve rozplavával. Vím ale, že
v rozporu s poněkud nespoutaným zjevem to byl laskavý člověk, který by neu-
blížil ani kuřeti, pokud by ovšem to kuře nebylo grilované - v takovém případě
se neovládl. Jednou jsem v Mohelně stál za Radkem ve frontě u grilu a vyslechl
následující stručný rozhovor:
prodavač: „Chcete křídlo nebo stehno?“
Bůček: „Celé! A co by stál ten gril?“
Tolik letošní Žalmanovo poselství k baboletním národům. Užívejte si sluníčka
a molových septakordů (protože ty jsou krásné) a, dá-li Manitou, zase za rok.

Petr Novotný - nebavič
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INFORMACE NEBOLI M.A.S.H.

OSTRAHA FESTIVALU

Celý areál, včetně přilehlého parkoviště,
je pod stálým dohledem naší ostrahy.
V případě problému vyžadujícího si
jejich přítomnost, se dostavte na Infor-
mace a nechte si ostrahu festivalu přivo-
lat. 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.

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 festiva-
lu za Vaše věci neručí a preventivně
doporučují, abyste nikde nic neodkláda-
li a měli svoje věci vždy pod kontrolou.

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. Místo-
přísežně prohlašujeme: Psy máme rádi,
nevadí nám, jen si myslíme, že na festi-
val nepatří a tak je jim vstup do areálu
zakázán!

Vstup do kempu nemůžete minout.
Po dobu konání festivalu je kemp
zřízen na koupališti a to najdete cca.
200 metrů před hlavní branou do areá-
lu. 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.

PARKOVIŠTĚ A RŮZNÉ VĚCI

Toto velice důležité místo se nachází po
pravé straně za hlavním vstupem do are-
álu. Kromě informací M.A.S.H. nabízí:
pohlednice, známky, upomínkové před-
měty, poštovní schránku a oražení prak-
ticky čehokoliv příležitostným razítkem
s vyznačeným ročníkem a logem Újezd-
ského babího léta. Právě zde možná
najdete, co jste ztratili, a nebo odevzdá-
te to, co jste našli. Informace neboli
M.A.S.H. jsou místem první pomoci!

PSÍ POZNÁMKA

KEMP S KOUPALIŠTĚM

INFORMAČNÍ SERVIS ÚJEZDSKÉHO BABÍHO LÉTA

Neděle 23. 8.
Autobus ČSAD
Dolní Újezd - Litomyšl

Autobus ČSAD
Litomyšl -Česká Třebová

Autobus ČSAD
Litomyšl -Choceň

Vlak ČD
Litomyšl - Choceň

6:02 - 6:14
8:07 - 8:19
9:40 - 9:52

12:07 - 12:19
14:10 - 14:22
16:07 - 16:19
18:10 - 18:22

8:30 - 8:58
10:30 - 10:58
12:30 - 12:58
14:30 - 14:58
16:30 - 16:58
17:50 - 18:15
18:30 - 18:58

(* přestup V. Mýto)

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 06:15 - 6:43
15 8   0

53
18:24

> 16:05 - 16:20*

7: - :1

07:00 - 07:42
09:53 - 10:24
13: - 14:24
17:53 -

07:20 - 07:50 > 08:05 - 08:20*
09:31 - 10:01 > 10:05 - 10:20*
12:31 - 13:01 > 13:05 - 13:20*
15:32 - 16:02
17:31 - 18:20
19:32 - 20:20

Pátek 21. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd

Sobota 22. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd

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

7:40 - 7:52
9:40 - 9:52

11:40 - 11:52
13:35 - 13:46
15:40 - 15:52
17:40 - 17:52
19:40 - 19:50

0 0
0 0

ODJEZDY DLE INFORMAČNÍ TABULE NA AUTO-
BUSOVÉM NÁDRAŽÍ LITOMYŠL!

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA
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Dal í mo nosti předprodejů v sítích Ticketportal.cz,
Ticketportal.sk) www.smsticket.cz a na www.babi-leto.wz.cz

š ž
(

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.

P

• Brno

• Česká Třebová
• Dolní Ujezd
• Hlinsko
•
• Hradec Králové

• Choceň
• Chrudim
• Kutná Hora
• Lanškroun
• Litomyšl
• Moravská Třebová

• Nové Město na Moravě
• Pardubice

• Polička

• Praha
• Skuteč
• Svitavy
• Svratka
• Ústí n. Orlicí
• Vysoké Mýto

• Žamberk
• Žďár n. Sázavou

- Vobchůdek Kudrna, odjezdový podchod hl. vlakového nádraží Brno, tel.: 542 210 660, Indies, Poštovská 2,
tel.: 542 218 382

- Music, Hýblova 63, tel.: 465 534 793
- Drogerie Teta, D. Újezd 14, tel.: 731 108 409

- Turistické informační centrum, Betlém 561, tel.: 469 312 349

- Informační centrum, Gočárova tř. 1225, tel.: 495 534 482,

- Informační centrum, Tyršovo nám. 301, tel.: 465 461 949
- Informační centrum, Reslovo nám. 1, tel./fax: 469 645 821, 469 622 959

- Informační centrum, Palackého nám. 377/5,Vnitřní Město (Sankturynovský dům), tel.: 327 512 378
, Městské informační centrum, Boženy Němcové 124, tel.: 465 320 007

- Informanční centrum, Smetanovo nám. 72, tel.: 461 612 161
- Informační centrum, nám. T.G. Masaryka 33, tel.: 461 315 794

- Informační centrum, Vratislavovo nám. 114, tel.: 566 598 750
- Informační středisko u Zelené brány, Nám. Republiky 1, tel.: 466 768 390,

Prodejna „Perníček z Pardubic”, hala hlavního vlakového nádraží, tel.: 731 509 835
- Knihkupectví - Antikvariát, Tyršova 174, tel.: 461 724 679,

Informační centrum, Palackého nám. 160, tel.: 461 724 326
- Hudební nástroje Radek Bubrle, Náprstkova 10, Praha 1, tel.: 222 221 100
- Cyklo Jožák, Palackého nám. 247, tel.: 469 350 551
- Městské infor. centrum, nám. Míru 48, tel.: 461 534 300
- Infor. centrum - cukrárna, nám. 9. května 51, tel.: 564 034 240

- Městské informační centrum, O. Sychrova 16, tel.: 465 514 271-2
- Levné knihy, Tůmova 102, tel.: 604 643 091,

Infocentrum, tel.: 465 466 112
- Starožitnictví, Kostelní 73, tel.: 607 836 046

- Hudební nástroje ANDANTE, Strojírenská 4, tel.: 566 626 043,Informační turistické centrum;
CK Santini tour, Nám. Republiky 24, tel.: 566 625 808, 56

Hořice

• Nasavrky

- Městské informační centrum, Nám. Jiřího z Poděbrad 3, tel.: 492 105 432

Knihkupectví U katedrály, Velké náměstí 36, tel.: 731 402 355

- Turistické informační centrum, Náměstí 1, 469 677 566

nám. Přemysla Otakara II. 96,

6 628 539
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PÍSNÍČKÁŘKA JANA RYCHTEROVÁ SE VYZNAČUJE NĚKOLIKA ZVLÁŠTNOSTMI

EPYDEMYE

Tenhle text by měl být o kapele Epydemye. My
bychom ho ale mnohem raději věnovali Vám,
návštěvníkům Babího léta. Letošní rok pro Vás
zahrajeme počtvrté, dalo by se tedy říci, že už
jsme téměř dobří známí. Hráli jsme pro Vás
v poledne za obrovského parna i pozdě večer
na nasvíceném pódiu. Hráli jsme Vám jako duo
i v plné kapelní sestavě ve čtyřech. Za ty čtyři
roky se Epydemye měnila. Co ale zůstává stále
stejné, jste vy. Pokaždé nás přivítáte s otevře-
nou náručí. Dokážete na festivalu vytvořit neví-
danou atmosféru. Chvíli si s Vámi připadáme
jako hvězdy na rockové akci, o chvíli později
pozorně posloucháte klidnou píseň. Po kaž-
dém koncertu nám naše desky mizely pod
rukama a často jsme díky Vám přišly o všechny
přivezené zásoby. To je až neuvěřitelné. Vaší
přízně si vážíme a děkujeme za ni. Když jsme
před dvěma měsíci vydali nové CD, věděli jsme,
že s oficiálním křtem počkáme až do 21. srpna,
že počkáme na Vás a Babí léto. Dnes tady
během koncertu představíme a pokřtíme CD

Kotlina, které je pro nás trochu splněným snem.
Kotlina, to je jedenáct písní, jedenáct silných
příběhů. Osudy komunistických obětí, odbojá-
řů, výsadkářů a nezdolných idealistů. Mezi nimi

najdete příběh Jana Palacha, Milady Horákové,
Artura Londona nebo Adolfa Opálky. Moc se
na to těšíme.

Lucka, Míra a Honza

V posledních třech letech přišla na svět tři CD. První s názvem Tak hraj
vydala Jana Rychterová jako písničkářka s kapelou. Na druhém,
pojmenovaném Crazy Classic, uslyšíte onu bláznivou klasiku v podání
Two Voices. A to třetí CD vzniklo jen tak mimochodem s dětskými
písničkami. Letos prý Jana Rychterová odpočívá. Ale to nikdy netrvá
dlouho.

Honza

V jejích textech je kromě poezie a niterných citových hnutí také humor
u písničkářek často nevídaný. V civilním životě věčně rozesmátá dlou-
hovláska se na pódiu proměňuje v proudu svých písní do mnoha podob.
Zpívá klidně i o chlastu, ale s noblesou. Také jídlo je jejím oblíbeným
tématem. A život vůbec. Nestor českého šansonu Milan Jíra tvrdí o Janě,
že je „samoobslužná zpěvačka“: „Skládá si hudbu i melodii, slova i text.
A ještě si to sama zazpívá a doprovodí.“
Na co si však pořadatelé koncertů museli zvyknout, že tuhle písničkářku,
pokud přijíždí bez kapely, ohlašuje burácení dvouválce jejího motocyklu.
Má dokonce motorkářskou skládací kytaru. Světe div se, ten nástroj se
složí a hraje jako víno.
Kromě svého sólového vystupování koncertuje i se svou kapelou Two
Voices. Dva ženské hlasy v doprovodu kytary a houslí zpívají slavné
maličkosti velkých klasiků, jako je Bach, Beethoven, Dvořák či Cha-
čaturjan. Spojovacím prvkem jsou Janiny texty – většinou humorné, často
správně potrhlé. Koho by napadlo zpívat Šavlový tanec o krádežích,
Beethovenovu Osudovou o lásce k betonu či Kankán s úsměvným textem
o plastických operacích?
Po těchto informacích už člověka asi nepřekvapí, že je tu ještě další
pracovní rozměr, a to je práce v dětském Rádiu Junior, což je mladá
stanice Českého Rozhlasu. Zde působí jako moderátorka a redaktorka.
Zřejmě se zde zúročuje Janino dávné pedagogické působení, přičemž
ona sama se tím netají.



ATLANTIS

LITOMYŠL

Smetanovo nám. 77, 570 01 Litomyšl
461tel./fax: 614 881, mobil: 603 492 698

e-mail: atlantis@lit.cz, www.atlantis.lit.cz
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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

569 61
Tel : + 420 461 631 790 Fax  + 420 461 631 698. :

Horní Újezd 164

E-mail: taurus@taurustrans.cz www.taurustrans.cz•

DROGERIE TETA
Dolní Újezd 14

tel.: 731 108 409
email: drogeriedu@centrum.cz

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
FINANČNĚ PODPORUJE



e-mail: babi-leto@volny.cz                www.babi-leto.wz.cz

-15-

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 hud-
by, Kabatoves 169, 569 61 DOLNÍ ÚJEZD. Do zprávy pro příjemce napište
podle tabulky velké písmeno typu vstupenky a číslici podle počtu požado-
vaných vstupenek. Příklad: A2, B4, C6, nebo C8, D1, atp.

Následující ročník Újezdského babího léta se uskuteční
ve dnech 19. a 20. srpna 2016. Do té doby se mějte moc
a moc pěkně.

Za přízeň děkují
Jirka Malý a Jan „Jack“ Švec

Nashledanou v roce 2016!

Adresa redakce

Grafická úprava a tisk: ,autor ilustrací: autoři fotografií:

: 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 31. 7. 2016.

Tiskárna, Osík , tel.:461 618 111 Jan Bureš, Jiří Pírko, Ivan Krejza a Jiří Plaček

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

Každý rok nabízíme možnost účinkování
v programu Újezdského babího léta, všem
méně známým, nebo začínajícím kapelám
a jednotlivcům. Konkurz je vyhlášen za ná-
sledujících podmínek:
Přihlášky s názvem skupiny nebo jednotlivce,
s adresou a telefonním číslem na zastupující
osobu, zasílejte

na adresu: Jirka Malý, Devotyho
1737, 530 02 Pardubice. Do levého spod-
ního 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

nejpozději do konce
května

KONKURZ
Újezdského babího léta 2016

Vstupenka: druh a den Předprodejní cena typ vstupenky
Pátek 19. 8. 0 Kč15 A
Pátek 19 děti do 15 let a ZTP. 8. 0 Kč7 B
Sobota 20. 8. 240 Kč C
Sobota 20 dětí do 15 let a ZTP. 8. 0 Kč10 D
Pernamentka pátek-sobota 19-20. 8. 0 Kč35 E
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