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ÚJEZDSKÉ
BABÍ LÉTO

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 2016

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

BÁČA

bacabeton.cz
Výrobce nejširšího sortimentu
kamenných koberců v ČR
Jedlová u Poličky
tel. 605 541 746

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
FINANČNĚ PODPORUJE

OBEC
DOLNÍ ÚJEZD
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PROGRAM XXIV. ROCNÍKU FESTIVALU ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
PÁTEK 19. SRPNA 2016 OD 19:00 HODIN

19.00 - 19.30
19.40 - 20.30
20.45 - 21.35
21.45 - 22.45
22.55 - 02.00

PROTEĎ
IVO JAHELKA
POUTNÍCI
JAROSLAV SAMSON LENK
HB COUNTRY - COUNTRY BÁL

SOBOTA 20. SRPNA 2016 OD 13:00 HODIN
13.00 - 13.30
13.40 - 14.30
14.40 - 15.30
15.40 - 16.40
16.50 - 17.40
17.50 - 18.30
18.45 - 19.45
20.00 - 21 00
21.10 - 22.25

CHOROŠI
SOVA & SLAMÁK
KOPYTO
NEŘEŽ (ex NEREZ)
FLASHBACK
LOKÁLKA
VĚRA MARTINOVÁ
EPYDEMYE
ŽALMAN a spol.

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

Vlastimil FLACH

ELEKTROMONT LTS s.r.o.

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

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

www.velo-sport.cz

OBEC
VIDLATÁ SEČ

Dolní Újezd u Litomyšle
tel.:461 352 111, fax: 461 631 138
www.du.lit.cz
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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ČTVRTSTOLETÍ
ANEB
NEJENOM ŽIVOTNÍ JUBILEA
Někdy a nemusím ani spát, úplně jasně slyším,
jak něco nekompromisního uhlodává čas. Tu
z varné konvice, tam z auta a z našeho domu,
z
l a v i č k y
v parku, ze stromů, mne pochopitelně nevyjímaje. No prostě ze všeho. Onehdy jsem
dokonce slyšel, jak to něco ohlodává i náš
festival a vzpomněl jsem si na jednu zajímavou věc. V roce 1997 jsme
s kolegou Janem „Jackem“ Švecem říkali,
jaká že to dlouhá doba uběhla od prvního
ročníku Újezdského babího léta, který jsme
tehdy začali spolu pořádat. A to uběhlo pouhých pět let! Ode dneška přesně za rok
budeme pořádat dvacátý pátý ročník a oba
jsme shodně prohlásili: Že to festivalové čtvrtstoletí nějak moc rychle uteklo !
Nu je to vážení a milí návštěvníci tak. Újezdské babí léto se v roce 2017 dožívá 25 let a
bez Vás to samozřejmě nepůjde. Proto mám
jednu prosbu. Napište mi na jura.babileto@volny.cz, koho byste chtěli na dvacátém
pátém Újezdském babím létě vidět a slyšet.
Přednost dostane zajímavý tip a kdo bude
nejvíc požadován! Na druhou stranu, já už
minimálně o dvou účinkujících vím. Svá
životní jubilea společně s tím naším oslaví
W a b i
D a n ě k
a Vojta Kid´ák Tomáško.
Co nás čeká příště už víte. O čem to bude letos
je víc než jasné. Samozřejmě, že také o oslavách. Životní jubilea si budou připomínat a
n
á
l
e
ž
i
t
ě
je s námi oslaví Pavel Žalman Lohonka, Jaroslav Samson Lenk a Václav Souček. Každý z
oslavenců je nějakým způsobem s Újezdským
babím létem spojen. Jeden sem jezdí nejčastěji a nejdéle. Ten druhý má také zajímavé
skóre a svého času tvrdil, že za Babí léto bude
vždycky kopat. No a třetí, tak tomu se tady asi
moc líbí. Ostatně koho zdejší údolí neočaro-

PŘEDSTAVUJEME KAPELY Z KONKURZU
PROTEĎ
Proteď je sdružení muzikantů, hrajících písničky Petra Rouzka na základě jeho textů,
které jsou jim velmi blízké. Společně účinkují
od roku 2013. Nicméně hudba není to jediné,
co je pojí. Důležité jsou pro ně vzájemné
vztahy a společná životní filosofie. Jak sami o
sobě říkají, stylem asi nejlépe pasujeme do
kategorie městský folk a folk – rock. V naší
muzice ale najdete prvky blues i raegae. Vloni
jsme natočili klip a promo CD a v příštím roce
bychom rádi vydali první oficiální CD. Těší nás,

CHOROŠI

že jsme dostali pozvánku na Újezdské babí
léto, máme rádi letní festivaly a těšíme se na
nové publikum.
V současné době hrají v tomto složení: Petr
Rousek (kapelník) – kytara, zpěv, Milena
Zachrdlová – housle, zpěv, Jaroslav Kobylinský – kytara, perkuse, klávesy, Saša Kovář –
basová kytara a Martin Ježek – cajon, perkuse. Až na manažerku, která je z Valašského
Meziříčí, převážná část kapely pochází z Brna
a jeho okolí. Kontakt na manažerku:
Milena Zachrdová - 736 675 943,
zachrdlova@volny.cz

Aleš Rogalewicz – zpěv, kytara, Petr Ovsenák – zpěv, kytara, struhadlo
a Tomáš Doug Machalík – zpěv, rezobas. Hrdě se hlásí k folkové a
trampské hudbě. Snaží se jí obohacovat vlastními písněmi v nichž
vyprávějí příběhy, které napsal sám život, popřípadě mu při psaní trochu pomohla bujná choroší fantazie. Za jeden z významných úspěchů
považují to, že se po více než roce existence všichni tři členové nakonec
přece jen dokázali shodnout na názvu kapely. Za další úspěchy lze
považovat:
- V prosinci 2013 nahráli živě své první krátké demo (live demo 2014)
obsahující 4 písničky
- V roce 2014 vydali zpěvník prvních dvaceti písní
- Na podzim 2015 nahráli své druhé demo (demo 2016) obsahující pět

Tvrdí o sobě, že jsou akustickou skupinou pocházející ze středních
Čech, balancující na hranici mezi folkem a trampskou hudbou. Od
svého založení na přelomu let 2012 a 2013 hrají v nezměněné sestavě:

KONKURZ
Újezdského babího léta 2016
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 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
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DS DELTA s.r.o.
Lubná 183,
569 63 Lubná
Tel.: 608 971 605

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

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

Ing. SEJKORA PETR
Obchod se dřevem
a služby v lesnictví
569 61 Dolní Újezd 380
mob.: 777 550 748
email. sejkora.p@atlas.cz
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MÁLEM ANDĚLSKÝ VZKAZ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY BABÍHO LÉTA

NĚCO MÁLO
O „VELKÝCH” POUTNÍCÍCH

V loňském roce jsme společně s vámi pokřtili CD Kotlina. Tohle album,
plné příběhů z naší české historie, pro nás byl splněný sen. Měli jsme
radost, že se písně líbí i vám. Možná vám udělá radost, že během roku
tohle album nasbíralo další fanoušky a obdivovatele a také obdrželo
několik cen. Kotlina se stala albem roku 2015 v anketě rádia Proglas,
získala druhé místo v anketě Jihočeská kulturní událost roku a ocenění
největší jsme si přebrali osobně v přímém televizním přenosu, žánrovou cenu Anděl (viz. foto). Moc se těšíme, až vám letos znovu zahrajeme. Koncert na tomto festivalu a s vámi pro nás bývá vrcholem letní
sezóny.
Vaše Epydemye

Poutníci hrají už od roku 1970 a jsou známí svým osobitým přístupem k
písním ve stylu bluegrassu a country a také svými vlastními skladbami,
které přesáhly rámec těchto stylů a některé z nich u nás, dá se říct, již
zlidověly. Poutníci doposud vydali 14 hudebních nosičů a to jak LP, tak
CD.
Skupinou prošlo za její dlouhou historii spoustu předních českých
hráčů na bluegrassové nástroje. Za všechny jmenujme Roberta
K ř e s ť a n a ,
z p ě v á k a
a skladatele, bendžistu Luboše Malinu, Svaťu Kotase či Petra Brandejse
a nebo perfektního zpěváka a mandolinistu Jiřího Macha.
Poutníci hrají v současnosti v této sestavě: kapelník, basista a zpěvák
Jiří Karas Pola, mandolinista a zpěvák Jan Máca, kytarista a zpěvák
J a k u b
B í l ý
a bendžista a dobrista Peter Mečiar.
Přehled vydaných titulů:
Poutníci (1987 Supraphon), Wayfaring Strangers (1989 Supraphon)
Chromí koně (1990 Supraphon), The Days Of Auld Lang Syne (1991
Supraphon), Poutníci Live (1991 Supraphon), Je to v nás (1992 GZ
Loděnice), Písně brněnských kovbojů (1994 UMG Country Records), Co
už je pryč (1997 GZ Loděnice), Krajní meze (1998 GZ Loděnice),
Vzpomínky (1999 GZ Loděnice), Pláč a smích (2003 Ji-Ho Music),
Poutníci 2006 (2006 Jiří Mach), Poutníci slaví 40 live (2011 Jiří Pola ),
Country vánoce ( 2013 Jiří Pola)
Napsali o skupině Poutníci:
„ ... Poutníci jsou skupina z České Republiky, která používá bluegrassové
nástroje jako prostředek k vyjádření svých vlastních hudebních myšlenek.
Hudba zde nahraná není bluegrass, ačkoliv se mu přibližuje v některých
skladbách, kde posluchač ucítí silný newgrassový vliv.”
Bluegrass Unlimited USA květen 1999
„ ... Takto rovnou a bez skrupulí vás nejnovější CD Poutníků uchvátí
a navnadí…”
Miloš Keller, Folk&Country
„ ... Poutníci patří k naší …grassové špičce a musím přiznat, že se mi album
velmi líbilo....”
Jiří Moravský Brabec, Folk & Country

Pozvánka pro návštěvníky „Babího léta“

do Regionálního muzea
vesnice „U Adamů“ č. 76
Kromě stálé expozice
je zde výstava
„Staré mapy a mapy na pohlednicích“
Otevřeno bude
v sobotu 20. srpna od 9:00
do 12:00 hodin
Srdečně zve výbor Klubu oživení historie

SOVA A SLAMÁK PŘEKVAPUJÍ!
Ostravskou folkovou formaci Sova & Slamák tvoří Milan Sova (*1969, Ostrava) a Kuba Slamák
(vl. jm. Jakub Slomiany, *1976, Nový Jičín).
Sova & Slamák úspěšně navazují 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.
Seznámili se někdy v roce 2004 a první společnou akcí, na které hráli sice ještě samostatně, bylo
krajské kolo Porty 2004, v němž Sova zvítězil a Slamák si domů odvezl cenu diváků. Pravděpodobně už tady se začínalo schylovat k budoucí spolupráci.
„Dvojici samostatných písničkářů společně hrajících“, jak se tehdy nazývali, spojovala idea, že
dobrý textař se nesmí bát škrtat. Proto si hned zpočátku vzájemně proškrtali, co se dalo. Tu se
škrtlo slovo, tu rým či sloka, nezřídka i celá píseň. S tím, co zbylo, zvítězili v prestižní soutěži písničkářů na festivalu Zahrada 2010.
Deska Nad Řípem se blýská…, která je završením jejich desetileté společné tvůrčí činnosti, byla
nominována na Cenu Anděl 2015 v kategorii Folk & country. CD bylo natočeno a smícháno ve
studiu V ve Zlíně.
www.sovaslamak.cz
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Přišli, viděli a ocenili.
Ptáte se, o čem bude řeč? Ti kdo tuší, že se tento příspěvek bude asi týkat
nějakého soutěžení, mají pravdu. Obec Dolní Újezd se totiž letos po krátké
odmlce opět zapojila do soutěže o Vesnici roku ČR. Čas od času je dobré si
o v ě ř i t ,
j a k
n a t o m
j s m e
v porovnání s ostatními, co se týče vzhledu i atmosféry v obci. Přitom není
určitě od věci si také důkladněji uklidit obec. Do krajského kola této soutěže
jsme se přihlásili i přesto, že jsme dopředu věděli, že nevyhrajeme. Ne proto,
že bychom předem házeli flintu do žita a nevěřili si. Tento fakt vyplynul z
pravidel soutěže, která praví, že obec může opakovaně získat zlatou stuhu –
tedy zvítězit v hlavní kategorii nejdříve po uplynutí pěti let od posledního
vítězství. A protože naše obec vyhrála krajské kolo soutěže o vesnici roku v
roce 2013, může další vítězství „utrpět“ nejdříve v roce 2018. Tolik pravidla
soutěže. Protože se však kromě zlaté stuhy pro absolutního vítěze v této
soutěži udělují i další stuhy za dílčí vítězství, pro která tato omezení neplatí,
byla šance, že bychom mohli uspět alespoň v některé podkategorii.
A to se také povedlo. Za dobré výsledky partnerství obce a zemědělských
subjektů při obnově vesnice a obnově venkova jsme získali Oranžovou stuhu
Pardubického kraje 2016. Krajskou hodnotitelskou komisi přesvědčil
zejména fakt, že pro zemědělské podnikání v naší obci je charakteristické
o d p o v ě d n é
h o s p o d a ř e n í
s
p ů d o u
a jeho historie i tradice. Zemědělské subjekty spolupracují s obcí na celé řadě
projektů, aktivně přistupují k eliminaci negativních dopadů ze své činnosti,
zejména používáním správných osevních postupů, výsadbou a údržbou
krajinné zeleně, údržbou cest a výsadbou ochranné zeleně kolem svých
středisek. Nadregionálně významným subjektem v této oblasti je Zemědělské družstvo Dolní Újezd, které bylo v roce 2015 společně s obcí také spolupořadatelem krajského i celostátního kola Mistrovství ČR v orbě. Při této
příležitosti proběhla v obci i připomínka 335. výročí selských bouří na Litomyšlsku. V obci dále působí čtyři soukromí zemědělci, kteří se věnují tradičnímu způsobu hospodaření a pěstování plodin. Pestrý obraz zemědělského
charakteru obce doplňuje Regionální muzeum vesnice i bohatá spolková
činnost místních svazů chovatelů, myslivců, zahrádkářů, včelařů a houbařů.
A jak naše soutěžení a návštěva hodnotitelské komise v naší obci tentokrát
vypadala? Bylo to ve středu 23. června, atmosféra byla trochu komornější a
nebylo kolem toho toliká „humbuku“ jako před třemi roky. Nicméně komisaři si určitě i tentokrát přišli na své. Podívali se totiž do našeho muzea vesnice, projeli se po obci žebřiňákem, prohlédli si naši obec z ptačí perspektivy,
kterou nabízí újezdská rozhledna (přesněji řečeno obilní sila zemědělského
d r u ž s t v a ) , o c h u t n a l i m a s o v é p r o d u k t y
v jídelně zemědělského družstva a na závěr, jako třešničku - jahodu na dortu
ochutnali i čerstvě natrhané jahody na farmě pana Drahoše. Přitom všem
ještě stihli u základní školy odstartovat olympijský běh míru a zahájit provoz
na místním koupališti. Takový byl tedy v krátkosti průběh dvouhodinové
návštěvy.
„Nesmírně nás těší, že naše obec letos získala oranžovou stuhu Pardubického kraje. Bylo podtrženo a oceněno to, co je pro naši obec charakteristické a to těsné sepětí se zemědělstvím a snaha o souznění se zemědělským
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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

VLADIMÍR JIRÁŇ
elektroinstalační práce, elektrorevize

Moravská 35, Litomyšl
Tel.: 602 475 390

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

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

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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O ROK STARŠÍ 13
ANEB ŽALMAN & SPOL. POTŘINÁCTÉ VE ZPRAVODAJI ÚBL
Letošní report ze života naší výrobně hospodářské jednotky by klidně
mohl mít titulek „O jubilejní rok starší“, protože o to jubileum (podle
vzoru linoleum) tu celý letošní rok především běží.
K sedmdesátému výročí VBŽP (Velkého Březnového Žalmanova Parturienta) se upínaly veškeré naše aktivity už dlouho dopředu a všechno bylo
v
y
m
y
š
l
e
n
o
a naplánováno tak, aby na neděli 20. března, kromě narozeninového
koncertu v pražské Lucerně, připadlo i vydání nového cédéčka Cestující
muž, představení nové knihy 70 jar, písniček a povídání a otevření prvních lahví s vínem Мускат Оттонель (pro náš účel přímo pojmenovaném
Žalmanův Muškát Ottonel).
To vše (a ještě mnoho dalšího) se stalo toho památného dne, kdy jsme
dokázali vyprodat Lucernu, na jedno pódium sezvat množství gratulantů (Miroslav Donutil, Václav Neckář, Xindl X, Robert Křesťan, Wabi
Daněk, Aleš Brichta, kolemjdoucí Roman Horký a Samson, který celý
v e č e r
ř í d i l
a
m o d e r o v a l )
a sami zahrát rozšířeni o dechovou sekci, buben a piáno. Zážitek to byl
s
i
l
n
ý
a většinou jsme se z něj už vzpamatovali.
I astrologicky byl letošní 20. březen hudbě velmi nakloněný - Venuše
právě dostihla na své pouti ekliptikou planetu mystiků, umělců a
duchovních jedinců Neptuna ve znamení Ryb, což je ideální konstelace
jak pro meditace či pro rozjímání, tak pro poslech krásné a harmonické
hudby (citace z astroserveru).
V Lucerně jsme byli zase po několika letech a je pořád stejně sympaticky
otlučená, sbor uvaděčů v silonových pláštích stejně omšelý a neochotný,
akustika v sále stejně strašidelná a počet rozvrzaných židlí stejně nekon e č n ý ,
j a k o
za časů Miloše Havla. Ale bez kuráže poprat se s tímhle vším by žádný
muzikant neměl být prohlášený za dospělého.
Pamětihodný byl i koncert v českobudějovickém Metropolu, kde si
první půlku večera rozebrali bývalí členové Spolu, takže diváci mohli,
mimo jiné, vidět pohromadě model z roku 1994 (mezi odchodem
basisty Kováře a příchodem zpěvačky Krmíčkové) ve složení Matějů Slabá - Zícha - Novotný.
Zvýšené hemžení ostatně zažíváme celý letošní rok. Po dlouhé době
přesáhne roční suma koncertů a vystoupení stovku a všude, kam se vrtn
e
m
e
,
je Žalman zahrnován novými a novými gratulacemi, dárky, oslavnými
články, nabídkami k sňatku, nejrůznějšími lahvemi, katalogy cestovek a
společnými selfíčky. V Bánovcích nad Bebravou dokonce dostal sochu
kytary z dubového dřeva v životní velikosti (tzv. real massive, vážila asi
třicet kilo).
Důkladnější zmínku si zaslouží naše letošní velká kapela. Spolu s námi ji
tvoří pět pánů z Českých Budějovic a okolí, kteří představují páteř místní
jazzové komunity, ale jejich věhlas mnohdy sahá za hranice regionu.
Například saxofonista a flétnista Marek Buble působil v orchestru
d o p r o v á z e j í c í m
K a r l a
G o t t a
a v kapele Laura a její tygři.
Nemají to s námi vůbec jednoduché - nejenže se musejí popasovat s
našimi rovnými folkovými beaty, ale často se pohybují v tóninách, o
kterých jim na konzervatoři vyprávěli až po vyučování (jestli máte chuť,
spočítejte si, jaké předznamenání má altsaxofon ve znějícím H dur).
Prozatím jsme spolu odehráli tři koncerty a festival Folkové chvojení, na
podzim nás ještě čeká společný zájezd do Brna, Ostravy a Plzně. Příští
rok na jaře, po derniéře v Hradci Králové, se rozejdeme na ubikace.

Hostující sekci vede pianista Radim Sládek, učitel klavíru na dvou školách, korepetitor a člen asi sedmi jazzových kapel. Protože je skladnější
a logisticky jednodušší, než kompletní rytmicko-dechová parta, zveme
s i
h o
s a m o s t a t n ě
i na vybrané další koncerty a některé festivaly (Folkaliště, Prázdniny v
Telči, Mohelnický dostavník) a máme radost, jak mezi nás tiše a nenápadně zapadl.
Radim byl i aranžérem bonusové písně Oblázky na desce Cestující muž,
kterou kompletně (a živě) natočili českobudějovičtí jazzmani a Žalman
ji jen nazpíval. Nebojte, pořád je to krotká česká písnička, jenom má
trochu nečekaný zvuk. Tenhle song naznačuje, kterým směrem se pravděpodobně obrátíme pro příští album.
V letošním kalendáři žádné výstřelky, jako loňský Den Policie ČR a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, nebo přejezdy typu Poprad - České
Budějovice, nezažíváme, takže jenom poctivě objíždíme vlast (a divíme
se, kde všude už jsme dlouho nebyli).
Ale válka s mnohahlavou hydrou ŘSD/MD/SFDI stále pokračuje na všech
frontách. Loni bylo uzavírkami obklíčeno a vyhladověno Brno, letos je
problém celoplošný, takže se nedá cílevědomě dostat prakticky odnikud nikam, aniž by cestou nečekala nějaká záludnost s následným
d o p r a v n í m
k o l a p s e m .
U ž
j s m e
i uvažovali, že budeme vyjíždět v některých případech o den dřív, protože nepřijet včas si prostě nemůžeme dovolit a dokonce byl na jaře
učiněn pokus dostat se na koncert na druhém konci republiky vlakem,
protože přece „auta stojí, vlaky jedou“. Jenže u Březové nad Svitavou
někdo skočil pod rychlík (nebo na někoho skočil rychlík?) a hlavní trať z
východu na západ se zastavila. Následná záchranná akce zaměstnala na
několik hodin většinu kapely a potěšení bylo na straně mobilních operátorů, kterým jsme přitom trochu prohnali bezdráty. Takže ani tudy
cesta nevede a začínáme střádat do prasátka na vrtulník. Nebo aspoň
na dron, a tu řízenou střelu pak pošleme do okna kanceláře pana ministra opravy.
Doufáme, že jinde v Evropě je trochu líp, protože na začátku října
máme naplánovanou cestu do nizozemského Haagu, kde v plážovém
letovisku Beachclub People, přímo na břehu moře, bude jednodenní
festival s lakonickým názvem Zalmanfest. Těch dvanáct set kilometrů,
navíc v pátek, by v českých podmínkách představovalo cca tři dny nepřetržité jízdy (nepřetržitého stání), a to bychom se mohli, vzhledem k
tomu, že cesta má být třídenní, u Würzburgu zase otočit a jet (stát)
domů.
Po zájezdu do Bruselu v březnu 2013 bude cesta do Haagu další misie do
kapitalistické ciziny a v osobním volnu bychom rádi, kromě návštěvy
některého coffee shopu, zjistili, jestli pořád ještě platí prvotní haagské
úmluvy, protože řada pravidel se nás už brzy zase bude týkat - například
ochrana civilistů a soukromého majetku v době války.
Ale zpátky k něčemu veselejšímu, třeba k Žalmanovi
Od příznivců z bývalého fanklubu dostal Žalman k narozeninám skotský
kilt, když pořád všude vypráví, jak má rád skotskou, promiňte - jak má
rád Skotsko. Následně mu kapela přidala týdenní zájezd do Skotska na
příští jaro, aby nemusel v tom kiltu běhat po Českých Budějovicích,
neboť to by se pravděpodobně daleko od domova nedostal. Protože to
bude až skoro za rok, není jasné, do jaké země vlastně pojede - jestli
třeba nebude potřebovat devizový příslib a jestli jako občan EU bude
mít volný pohyb, tak mu přejeme, ať výlet proběhne bez komplikací.
My si od té cesty slibujeme, že konečně někdo s definitivní platností
potvrdí nebo vyvrátí existenci lochnesské nestvůry, o které TV Noha
tvrdí, že uhynula. Ovšem záleží, jestli vědecký výzkum bude proveden
před nebo po návštěvě palírny na břehu jezera - možná bude světu
p o d á n i d ů k a z , ž e p ř í š e r a e x i s t u j e
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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 19. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd

Neděle 21. 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
18:02 - 18:14

13:45 - 13:58
14:45 - 15:00
14:55 - 15:05
15:10 - 15:23
15:40 - 15:53
16:00 - 16:13
16:10 - 16:23
16:40 - 16:53
17:20 - 17:30
17:40 - 17:53
18:50 - 19:03
20:40 - 20:53

Autobus ČSAD
Litomyšl -Česká Třebová

Sobota 20. 8.
Autobus ČSAD
Litomyšl - Dolní Újezd

06:15 - 06:43
07:15 - 08:10
08:22 - 08:50
10:22 - 10:50
12:22 - 12:50
14:22 - 14:50
16:22 - 16:50
16:35 - 17:40
16:50 - 17:12
18:22 - 18:50

Autobus ČSAD
Litomyšl -Choceň

07:40 - 07:52
09:40 - 09:52
11:40 - 11:52
13:35 - 13:46
15:40 - 15:53
17:50 - 18:02
19:40 - 19:50

07:00 - 07:42
10:20 - 10:55
13:40 - 14:15
17:40 - 18:17

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

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA

07:19 - 07:49 > 08:05 - 08:20*
09:31 - 10:01 > 10:05 - 10:20*
12:31 - 13:01 > 13:05 - 13:20*
15:32 - 16:02 > 16:05 - 16:20*
17:31 - 18:20
19:32 - 20:20

• 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, tel.: 465 534 793
• Dolní Ujezd - Drogerie Teta, D. Újezd 14, tel.: 731 108 409
• Hlinsko - Turistické informační centrum, Betlém 561, tel.: 469 312 349
• Hradec Králové - Informační centrum, Eliščino nábřeží 626, tel.: 495 453, 270,
Knihkupectví U katedrály, Velké náměstí 36, tel.: 731 402 355
• 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.: 465 385 207
• Litomyšl - Informanční centrum, Smetanovo nám. 72, tel.: 461 612 161
• Moravská Třebová - Informační centrum, nám. T.G. Masaryka 33, tel.: 461 315 794
• Nasavrky - Turistické informační centrum, Náměstí 1, 469 677 566
• 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 informační centrum, O. Sychrova 16, tel.: 465 514 271-2
• Vysoké Mýto - Levné knihy, Tůmova 102, tel.: 604 643 091,
Infocentrum, nám. Přemysla Otakara II. 96, 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

Další možnosti předprodejů v sítích Ticketportal.cz,
www.smsticket.cz a na www.babi-leto.wz.cz
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Tato předprodejní místa platí i pro příští rok

INFORMACE NEBOLI M.A.S.H.

PŘÁTELÉ, KAMARÁDI, PŘÍZNIVCI I ODPŮRCI KRÁLOVEHRADECKÉ KAPELY LOKÁLKA

Rok 2016 je pro Lokálku rokem plným oslav. Vašek Souček vše odstartoval na začátku roku svými 75. narozeninami, v závěsu oslavil Láďa
H ü b e l b a u e r
6 0 .
A aby toho nebylo málo, Franta Zapadlo se konečně dočkal vytoužen
é
h
o
a celý svůj produktivní život netrpělivě vyhlíženého regulérního
d
ů
c
h
o
d
u
.
A ještě jedna událost...

Je nám velkým potěšením oznámit Vám a pochlubit se – nové CD
Lokálky je po několika letech příprav a po téměř 10 letech od poslední
řadové desky NA SVĚTĚ! CD se jmenuje na motivy již dávného všetečného přání a představy kapelníka Ládi Straky „Svět(l)u vstříc“ a najdete
na něm téměř 60 minut písniček z převážně „Stračího péra“. Písničky,
nahrané současnou sestavou Lokálky v květnu 2015 živě na koncertě v
divadle Jesličky v Hradci Králové, písničky staré dobré, staré dobré
dosud nenahrané, či zcela nové z vrchovatého šuplíku kapelníka a dnes
nehrajícího kapitána.
Nové CD je odrazem pestrého složení Lokálky ve svém 42. roce hudebně-destrukční činnosti, sestavy, která je zjednodušeně dělitelná na
legendy – Franta Zapadlo, Vašek Souček, Láďa Hübelbauer, také muzikantské zálohy - Jirka Gregora a Jirka Pirner – a mladší gardu – Přemek
D o l a n ,
R a d e k
N o v á k
a Ivan Šmejda.
Pro zájemce a zvědavce „co všechno to zase Lokálka hudebně zneuctila“ je nejjednodušší cestou k CD navštívit webové stránky Lokálky na
www.lokalka . webnode.cz – tam je možné najít informace o CD
samotném, kde je možné CD sehnat, případně pomocí jednoduchého
objednávkového formuláře si ho rovnou objednat (případně svým
blízkým, přátelům a nepřátelům, které chcete pořádně naštvat...).
Anebo se za Lokálkou stavit teď, na Újezdském babím létu 2016.
Každopádně máme velkou radost, že se nám povedlo něco, v co už

CO NOVÉHO U NEŘEŽ S POZVÁNKOU
OD ZDENKA VŘEŠŤÁLA A VÍTA SÁZAVSKÉHO

JAROSLAV SAMSON LENK
A JEHO NAROZENINOVÉ
KONCERTY
Začátkem letošního roku vydal nové DVD, které si s Hop Tropem
n
a
d
ě
l
i
l
i
k 35. výročí na folkové scéně. Před pár dny, 12.srpna, oslavil krásné
60. narozeniny. Koncerty, které se k narozeninám připravují, budou
v říjnu toho roku v brněnském Semilassu, plzeňském Lionu v Černicích a v pražské Lucerně. Mezi gratulanty budou například Vlasta
Redl, Karel Plíhal, Aleš Háma a další...
Samson pro své posluchače připravuje na podzim letošního roku
sólové TROJ - CD, které bude obsahovat 60 písniček, a to od těch už
zapomenutých přes oblíbené až po ty nejnovější.
Více informací ohledně koncertů na www.samsonlenk.cz

Kapela Neřež vydala nedávno novou studiovou desku Jen blázni
překročí svůj stín a členové Neřež napsali hudbu k první i druhé řadě
seriálu Vinaři. Neřež již více než 15 let doprovází zpěvačku Marii
Rottrovou. S touto zpěvačkou vystoupí 20.prosince v pražské O2 aréně
při příležitosti 75.narozenin Marie Rottrové. Přijedˇte se podívat.
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... klidné rádio do neklidné doby

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

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

TIS
ATLAN ŠL
Y
M
O
LIT

569 61 Dolní Újezd 9
Telefon: + 420 461 631 790
E-mail: taurus@taurustrans.cz • www.penziontaurus.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
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ohrady
kurýr
tropický strom
hl. město
příkaz
jutový obal
rouška
pohyblivá část
motoru
nádoba
na smažení
činnost konání
podpora
legrace

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

domácí šelma
lodní vybavení
černý pták
část nákl. vozu
velká nádoba
části kostry
hábit
pohybový aparát
náboj
pomluvy
dívčí jméno
školní potřeba

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 19. 8.
Pátek 19. 8. děti do 15 let a ZTP
Sobota 20. 8.
Sobota 20. 8. dětí do 15 let a ZTP
Pernamentka pátek-sobota 19-20. 8.

Předprodejní cena
170 Kč
80 Kč
260 Kč
110 Kč
390 Kč

typ vstupenky
A
B
C
D
E

Nashledanou v roce 2017!

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.

Dvacátý pátý ročník Újezdského babího léta se uskuteční ve dnech 18. a 19. srpna 2017. Do té doby se mějte co
nejlépe a těšte se!

e-mail: babi-leto@volny.cz

Za přízeň děkují
Jirka Malý a Jan „Jack“ Švec

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 31. 7. 2017.
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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