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Neděle 25. 7.

Sváteční odpoledne u Staré 
tkalcovny od 14 hodin

(v okolí Staré tkalcovny)
// Cirkus Very Good // 

Všudybylky na chůdách // 
Kejklíři // Divadlo Lokvar: 

Kašpárek domek staví // 
Divadlo Loutky bez hranic: 

Tři kouzelné dary //

Krajina Horňácka od 
17:45hodin 

(v zámecké jízdárně)
// Václav Koubek band // 

Hlasy starého světa - 
horňácká muziky Petra 

Mičky a zpěváci z Horňácka 
// Hrubá hudba a Martin 

Hrbáč j.h. //

After Midnight 2/2021
Původně jsem chtěl začít ukázkou z knihy Vaklava Cílka Krajiny domova, ale když jsem 
nalistoval kapitolu Vysočina – bramborová země, došlo mně, že už jsem z ní tady jednou 
opisoval. Dopadl bych podobně jako můj kamarád Milan Šťastný, který se svěřil Eriku 
Hubcejovi, že by chtěl uspořádat hudební festival, ale kamarádi mu řekli, že už jeden 
festival má. Jmenuje se Zámostí. Takže nejprve pro ty, kteří včerejší koncert Liny & Raüla 
slyšeli: Nikomu to nenutím, ale mně se líbilo, jak do tradičních portugalských písní s 
modernistickým španělským doprovodem zapadal zpěv ptactva, cvrkání cvrčků i hlasy a 
smích dětí hrajících si v horní části parku. I takový umělec jako byl Michael Jackson, 
musel děti a zvířata do svých songů uměle domixovávat (a o cvrčky se raději ani 
nepokusil), kdežto tady v Náměšti oživuje zpěvné ptactvo živá vystoupení bez nároku na 
honorář, improvizuje do zvuků elektronických kláves i akustického klavíru, ale hlavně 
zmlkne přesně v devět ve chvíli, kdy napětí v písních vrcholí. Je to ptactvo zpěvné, 
stěhovavé a učenlivé, které při svém tahu přes Pyrenejský poloostrov pochytilo dostatek 
portugalských slovíček, aby pochopilo, kdy má přestat. Možná ale šlo jenom spát. Což 
neplatí o dětech, které nejsou jazykově vybaveny a ani spát nejdou. (To prosím není 
kritika nezodpovědných rodičů, právě naopak: Ať se děti vydovádí, než na ně zase přijde 
on line výuka, zákaz zpěvu a tělocviku). Chybu udělal Michael Jackson, že pohrdl 
Folkovkami. Teď už to nedožene. Nyní pro ty, kteří Linu neslyšeli ani neviděli: Nasvícení 
na pódiu možná klamalo, ale zkuste si představit Markétu Lazarovou jako tmavovlásku v 
černém školnickém plášti střihnutém Cohenovou slavnou modrou pláštěnkou neboli 
Famous Blue Raincoat obutou do čínských kecek, kterým se teď říká americké konversky. 
Ale proč to vysvětluju: Když se teď dívám na titulní stranu včerejšího Plátku, tak je to 
stejný plášť, jaký má na fotografii na sobě Raül. Jen s tím rozdílem, že on ho má zapnutý 
až ke krku jako listonoš Péťa v Dobře placené procházce. Tak vidíte, jak pěkně souvisí 
hudba z Pyrenejského poloostrova se zásadní dvojicí české historie: Markétou Lazarovou 
a listonošem Péťou. Škoda, že včera nepřišel pan režisér Vláčil. A na závěr krátce k 
ústřednímu tématu letošního ročníku, které zní „O Ukrajině“. Jako kluci jsme si rádi 
přeříkávali zprávu z tisku: „Na Ukrajině oral sovětský traktor. Přiletěla stíhačka a zahájila 
na něj palbu. Traktor střelbu opětoval a posléze se vznesl.“ Vždycky jsem si představoval, 
jak traktor oral uprostřed nedozírných žírných rodných lánů, co byly krásné na vše strany, 
ale pak jsem si přečetl dílo ukrajinologa  J.R.R. Tolkiena a zjistil jsem, že krajina této 
historické země vypadala úplně jinak: „Po čase překročili západně od Hobitína po úzkém 
plaňkovém mostě Vodu. Říčka se tu podobala úzké černé stužce vroubené shrbenými 
olšemi. Pár mil jižněji překročili silnici od Brandyvínského mostu: octli se v Bralsku a 
zahnuli na jihovýchod směrem k Zeleným kopečkům. Když zlézali jejich 1. svahy, ohlédli 
se a spatřili hobitínské lampy mrkat v dálce v mírném Povodském údolí.“ Co dodat? Že je 
ta Ukrajina pěkná Vysočina a že by mě zajímala ta řeka Brandyvína. Škoda, že se Folkové 
prázdniny nepořádají tam: Vaklav Cílek by připsal kapitolu Vysočina – brandyvínová 
země a já bych si při vymýšlení After Midnight pro příští číslo Plátku, které by mělo 
vínovou barvu, mohl otevřít nejen červené víno, ale i láhev brandy prastaré, z které bych 
nalil bernardýnovi Jiřího Jelínka, kníračovi Josefa Kainara, jezevčíkovi Karla Plíhala, 
Frodovi Pytlíkovi i Vaklavu Havlovi a všichni by potvrdili, že ta brandy byla výtečná …

Milan Zeibert
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Pondělí 26. 7.

Krajina Bluegrass
(od 17.30 hod.)

Radim Zenkl & Ondra Kozák 

Robert Křesťan & Druhá tráva 

Curly Strings (Estonsko) 

Biograf v Tkalcovně krajině
ve 12 hodin 

Jak žije básník
Dokumentární TV film z roku 1969 o Bohuslavu 

Reynkovi. V hlavní roli Radovan Lukavský, režie Josef 
Protiva.

Open scéna
kaple sv. Anny ve Špitálku od 13.30 hod.

Marké.T
Pětník

Poslechovka o krajině
Stará tkalcovna od 14.30 hod.

O krajinách skutečných, fiktivních i imaginárních
s Petrem Dorůžkou 

Oranžová scéna
bílý stan v zámeckém parku 
o přestávkách hlavní scény

Divadlo Elf: Jezinky Bezinky, Epydemye

Noční koncert
Stará tkalcovna

Arsen Petrosyan Quartet (Arménie)
Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Výstava fotografií dokumentující minulý ročník Folkových 
prázdnin a loňské Připomínky Folkových prázdnin – koncerty, 
dílny i zákulisí
24. 7. –31. 7. 2021, otevřeno denně, vždy 1 hodinu před 
hlavním programem a o přestávkách v hlavním programu

Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka, cestovatelka. Žije v jihočeské Blatné, v 
Praze a v Indii. Studovala knihovnictví a institut výtvarné 
fotografie. Fotografuje černobíle, barevně, klasikou i digitálem. 
Její fotografie vycházejí z dobré znalosti prostředí, citlivého 
přístupu k fotografovanému objektu a čisté brilantní kompozice.

Zámek v Náměšti nad Oslavou
Pavel Tasovský /kovové objekty/
Léčba železem a ohněm
27. 6.–29. 8. 2021
Výstava je volně přístupná v parku a v nádvořích zámku ve 
dnech úterý–neděle v čase 9–17 hodin.

Stará tkalcovna, areál Habitatu, Náměšť nad Oslavou
Tkalcovna krajina
25. 7.–31. 7. 2021
Otevřeno: 9–17 hod. (kromě neděle 25. 7. 13–17 hod. a soboty 
31. 7. 9–13 hod.)

Pondělní poslechovka s Petrem Dorůžkou, která se 
uskuteční od 14:30 - 15:15 hod. ve Staré tkalcovně - biografu
Poslechovka o krajině
O krajinách skutečných, fiktivních i imaginárních. 
Zazní hudba pevně ukotvená v zemském reliéfu i kulturních 
tradicích. Začneme s marimbami na pacifickém pobřeží 
Kolumbie, přesuneme se do Mongolska kde k typickým žánrům 
patří long song, dlouhá vláčná melodie, která jakoby kopíruje 
pozvolné horské hřebeny zvedající se na obzoru. Průvodcem 
vysušenou Saharou nám bude Ali Farka Toure, horské 
halekačky zazpívá i vysvětlí Mirjana Laušević ze Sarajeva, v 
závěru uslyšíme Terchovskou Muziku v osvícené remixové 
verzi maďarského skladatele Karoly Cserepese. Mimochodem, i 
v žánru hudebních krajin byl průkopníkem John Cage, když v 
letech 1939-1952 zkomponoval sérii pěti skladeb nazvaných 
Imaginary Landscape.

`
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Program Open scény 
každý den v kapli sv. 
Anny ve Špitálku vždy od 
13.30 hodin:

Pondělí 26. 7.
Marké.T
Zpěvačka a písničkářka 
Markéta Tulisová se na 
Folkových prázdninách 
neobjevuje poprvé. Má 
hlas, který jde slyšet a 
slova jejích písní jde cítit 
až kdesi v břiše. Její 
tvorba je založená na 
jednoduchých věcech - 
lidskosti a upřímnosti. I 
tyhle vlastnosti se ovšem 
neobejdou bez trochy 
nadhledu a vtipu. 
Markéta se naštěstí 
nebojí kombinovat 
melancholické s 
prostopášným. Když se k 
tomu přidá ještě zajímavá 
práce s hlasem a pár 
profi spoluhráčů, mohlo 
by z toho být velmi 
příjemné odpoledne...
 
Pětník
Jsou jednou z nejdéle 
fungujících acapelových 
skupin (zpěv bez 
doprovodu hudebních 
nástrojů) v ČR, v 
letošním červenci oslaví 
už 22 let od založení. 
Začínali jako leckdo se 
spirituály, lidovkami a 
snadnými sborovými 
dílky, postupně začali 
sami upravovat známé i 
méně známé písně z 

lodičku z kůry, z rákosí 
chrám.
Každou cestou já dojdu 
tam,
kde prostě vím, že svůj 
domov mám.

A jedno je, jestli tam a 
nebo tam,
kde pravda vítězí, tam 
svůj domov mám.
Kam netrefí podrazák ani 
srab,
čím dřív, tím líp, kdo na 
to káp´.                    Ivana

Internet
V době Folkových 
prázdnin je pro 
návštěvníky volně 
přístupné wifi připojení k 
internetu. Jde o prostor v 
blízkém okolí 
informačního centra na 
Masarykově náměstí, 
kempu za Špitálkem, 
Staré tkalcovny, ale také 
o zámecký park. V něm se 
můžete připojit po dobu 
Folkových prázdnin od 
pódia až po oranžový a 
bílý stan neomezeně.



Výstavy
Nedílnou součástí Folkových prázdnin jsou i výstavy, které je 
možno navštívit v průběhu celého festivalu. Letos je jich pro vás 
připraveno opět několik.

Galerie na Staré radnici, Masarykovo nám. 100
Jarmil Pavlát
Malá vonička vzpomínek na Folkové prázdniny
Grafické vzpomínky tichého & plachého souputníka Folkových 
prázdnin. 
24. 7.–31. 7. 2021, otevřeno: po–pá 9–12 a 13–16 hod., so: 9–11 
a ne 14–16 hod.

Jarmil Pavlát
Jarmil Pavlát je dlouholetý citlivý, plachý a pozorný pozorovatel 
dějů okolo sebe, což mu umožňuje jeho povolání obecního 
pohodného. Svá pozorování posléze přetavuje ve stejně citlivá 
filozoficko kreativní výtvarná dílka, která svou senzibilitou a 
kosmopolitní srdnatostí překračují hranice minulého i 
současného výtvarného dění. Svoje dílka ovšem ve své plachosti 
a nesmělé ostýchavosti (někdy hraničící až s obsedantně obsesní 
nutkavostí), málokdy vystavuje na veřejnosti a většinou je po 
nějakém čase zničí úplně. Tato výstava je patrně na dlouhou 
dobu příslovečná výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Galerie 12, Kaštanová 12
Kamila Berndorffová: Pod sluncem
Fotografie souboru Pod sluncem byly pořízeny během několika 
cest do Indie, Ománu, Izraele, Japonska, Kambodže, Skotska, 
Nepálu a Spojených arabských emirátů.

Galerie 12 – Stodola
Kamila Berndorffová: Čísi svět 
Vystavené fotografie jsou ze souboru, na kterém fotografka 
začala pracovat na sklonku roku 2013 při své cestě po Indii. 
Inspirací pro ni byla kniha spisovatelky Edy Kriseové Čísi svět, 
od níž se jí dostalo laskavého svolení použít tohoto názvu i pro 
fotografický soubor.
Obě výstavy 18. 7. –15. 8. 2021, úterý–neděle 13–17 hod.
V úterý 27. 7. v 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka 
výstavy s autorkou fotografií Kamilou Berndorffovou.

Kavec u zámecké jízdárny
Kamila Berndorffová
Ohlédnutí za Folkovými prázdninami 2019 a Připomínkami 
2020 Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Na dnešní scéně...
Václav Koubek band
Písničkář, pábitel, komediant, herec, filmař, spisovatel, 
pohádkář a tulák 
Chodec mezi lidmi, bavící je tím, co 
se od nich dozvěděl, který se prý už 
v tramvaji nemusí ohlížet přes rameno 
po revizorovi. 
Písničkář, pábitel, komediant, herec, 
filmař, spisovatel, pohádkář a tulák. 
Chodec mezi lidmi, bavící je tím, co 
se od nich dozvěděl, který se prý už v 
tramvaji nemusí ohlížet přes rameno 
po revizorovi. Říká se tomu 
důchodový věk, ale kam s ním na 
Václava. V jihočeských Chotěmicích 
dál provozuje svůj Vesnický klub, kam zve vyznavače 
nekomerční hudby a co to jde, cestuje po světě. Což na druhou 
stranu vede k tomu, že alby a knihami dost šetří. Vynahrazuje 
nám to proto koncerty a nejrůznějšími překvapeními. Na 
Folkovkách se tak představí sice v oblíbeném triu s kytaristou 
Janem Ponocným a saxofonistou Jaroslavem Jeřábkem, 
nicméně zcela nově také s bubeníkem Davidem Landštofem. 
Takže to vypadá, že se máme fakt na co těšit.

Hlasy starého světa
Horňácká muzika Petra Mičky a zpěváci Horňácka
Nejautentičtější podoba horňáckého hudebního folklóru v 
podání Horňácké muziky Petra Mičky a zpěváků z Horňácka.

Hrubá Hudba a Martin Hrbáč j.h.
Horňácké písně umocněné doteky elektroniky 
Muzikant, skladatel a producent Jiří Hradil vede rozpravu s 
primášem Petrem Mičkou, členy jeho Horňácké muziky a 
zpěváckými legendami zemitého regionu, v čele s Martinem 
Hrbáčem 
Muzikant, skladatel a producent Jiří Hradil vede v Hrubé 
hudbě rozpravu s primášem Petrem Mičkou, členy jeho 
Horňácké muziky a zpěváckými legendami zemitého regionu. 
Do horňáckých lánů tím pádem zafoukal elektronický vítr.
Nevyhnutelně to přijít muselo, jen je s podivem, že to trvalo 
tak dlouho a pokud bychom měli zvolit pro Hrubou Hudbu 
ústřední slovo, asi by to byla ozvěna. Ta přírodní, jak se o ní 
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folku, rocku, popu, 
swingu a jazzu. Několik 
vlastních písní a českých 
textů na zahraniční hity 
dodal kapelník Honza, 
jejich hlavní autorský 
vklad jsou originální 
aranže. Snaží se 
publikum spíše pobavit a 
zaujmout než ohromit. 
Mají 3 řadová alba, z 
významných ocenění 
diváckou Portu 2010 a 
Krtečka 2001 z festivalu 
Zahrada. 
Jana Soukupová-
Perníková - soprán
Alena Čápová - alt
Standa Kneifl - tenor
Jan Hučín - baryton
Michal Tvrdý - bas

Rubrička 
Studenočumáková 
tchýně (cyklus 
Liborových postřehů)

Zeptala se mě tchyně…
„Kmocháčku drahý, 
copak byste rád v neděli k 
obědu?!
„Vás paní matko!“
„Já pro vás furt jenom to 
nejlepší, a vy takhle!“ 
Zaštkala, načež zmizela 

Kouření v době 
koncertů
Doba je složitá a my vám 
ji nechceme dělat ještě 
složitější. Pravdou však 
je, že je taky doba, kdy 
bychom k sobě mohli být 
ohleduplnější, a tím si tu 
složitou dobu tak nějak 
udělat lehčí. Na co tak 
dlouhý úvod? Chtěli 
bychom požádat všechny 
kuřáky, aby nekouřili v 
hledišti, ani pod pódiem, 
ale sdružovali se v námi 
zřízených kuřáckých 
útulnách – označených 
místech s popelníky. 
Děkujeme! O vlivu 
cigaretového kouře na 
dvoumetrové rozestupy 
zatím žádná studie není 
známa…

Domov můj
Já jsem všude doma tam,
kde mlha stoupá k 
modravým horám.
Kde domov můj už se 
neptám,
prostě to vím, že jsem 
doma tam.

I tam, kde suchá zem
prosí o déšť, aby přišel 
sem.
Hladový rok v kraji 
úrodném,
tam doma jsem v dobrém 
i čase zlém.

U břehů řek, tam domov 
mám,



mluví v dokumentárním filmu, zachycujícím zrod projektu, a 
pak ta hudební, ve které doznívá střet dvou naprosto odlišných 
světu: tradičního a moderního elektronického.
Oba odkrylo album, vlastně dvě: to druhé zahrnuje tradiční 
horňácké písně, tím víc autentičtější, že nazpívané v 
přirozeném prostředí domovů, kostela a mezi kopci. Slyšíme 
na něm také hlas věhlasné legendy Horňácké lidové hudby, 
Martina Hrbáče z Hrubé Vrbky. Kluci mu neřeknou jinak než 
maestro a pokud si s nimi na Folkovky přijíždí zahrát a 
zazpívat, dává to takový krásný horňácký smysl.
 „Když má člověk kořeny tak toho moc už nepotřebuje, nemusí 
nic hledat,“ tvrdí Jiří Hradil, k čemuž lze dodat: a nemusíte 
přitom prokazovat, že jim dokáže zůstat věrný. Přístup člena 
skupin Tata Bojs, Kafka Band nebo Lesní zvěř, kdy do 
autentického horňáckého základu vstupuje formou vzájemného 
dialogu, nepozbývá upřímnosti: takhle zkrátka on sám cítí fúzi 
Horňácka s elektronikou, soudobou vážnou hudbou, hip 
hopem, popem, ambientem a zvukovými experimenty.
Leoš Janáček z Horňácka čerpal s vírou v jedinečnost tamních 
hudců, s jejich unikátním harmonickým cítěním, vedením 
melodií a frázováním při zpěvu sedláckých písní. Uhranula ho 
zkrátka hudba drsného, do značné míry izolovaného kraje s 
osobitým dialektem, která se podle profesora Miloše Štědroně 
nedá naučit, tu prý jde jen obdivovat. Primáš Petr Mička, 
pocházející ze starého muzikantského rodu, ji se svou 
cimbálovkou hraje  syrově a s kuráží, tak jak je v kraji zvykem. 
Takže nad vším tím mohutným chlapáckým zpěvem a 
cifrováním houslistů skoro ustrnete. „To jsou normálně Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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ve svý komnatě.
Jenomže já to tentokrát 
myslel upřímně, jen jsem 
se snad neobratně 
vyjádřil. Co je mi po 
nějakém hovězím vývaru, 
římským salátu nebo 
koprovce, když není od 
srdce. Teprve ruka 
umělkyně u sporáku 
dokáže z běžných surovin 
vytvořit pravý koncert, 
vrcholné číslo svého 
oboru. I mistr se tu a tam 
utne. Jako tuhle. Tchýně 
zásadně vaří po paměti, 
kdepak nějaké měření a 
počítání, všechno od oka. 
Ve své kuchyni se 
orientuje i po slepu, a tak 
vůbec nevadí, že se jí 
občas orosí brýle. Tuhle 
zahušťovala 
bramboračku a přidala  
pořádnou hrst sušených 
hříbků. Jak jinak, bez 
brýlí. Takže doteď neví, 
že polívka byla jeden 
červ. Krátkozraká rodina 
s odloženou optikou (do 
pusy lžící trefím), se 
cpala bílkovinou jako o 
závod. Chvíli jsem váhal, 
ale převážil poklid 
rodinného kruhu. Co by 
za takovou pochoutku 
dali snědí kluci v 
Mogadišu?



Lina a Raul na včerejší scéně...

Hnízdo múz v pondělí 26. 7. 
9:00 - 17:00 Utkaná krajina
9:00 - 17:00 Grafická dílna
9:00 - 17:00 Dřevěný námořníček a selfie ve vlnách
9:00 - 17:00 Omalovaná dílna 
10:00 - 11:00 Cirkusová škola „Zase spolu”
dle domluvy cca 3 hodiny Orchestr Folkových prázdnin
9:00 Pohádky z půdy
9:30 - 12:00 Smalty na vařič
9:30 - 12:30 Malované půl-mandaly + spirograf
10:00 - 11:30 Na okraj - dílna tvůrčího psaní
10:00 - 12:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
10:00 - 12:30 Šperk šitý z korálků
10:00 - 12:30 Keramika- točení na kruhu
10:00 - 13:00 Hrajeme si s dětmi 
10:00 - 13:00 Výroba pastýřských píšťal z černého bezu
10:00 - 15:00 Ateliér plenérové a figurální kresby a malby 
11:00 - 12:00 Tančírna - argentinské tango
13:00 - 15:30 Smalty na vařič
13:00 - 15:30 Enkaustika 
13:00 - 16:00 Lapače snů
13:15 - 16:00 Věnečky z krepáku
13:15 - 16:00 Savování na textil
13:30 - 14:30 Tančírna - Milonga
13:30 - 15:30 Keramika- točení na kruhu
13:30 - 16:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
14:00 - 16:00 Žonglování a kejklování
15:30 - 16:30 Cirkusová škola „Zase spolu” Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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moravští černoši,“ prohlásil o Mičkovcích kdysi na 
Folkovkách Jiří Plocek, odkrývajíc vokální neobyčejnost 
vzdálenou od všeho, co lze jinde na Moravě slyšet.
Elektro trad-moderna, jak se té hudbě dnes ve světě občas říká, 
se zařadila k nejspolehlivějším způsobům, jak přenést minulost 
do budoucnosti a k dávným hudebním tradicím, jejichž 
platnost nikdo nezpochybňoval, se ke všemu podařilo nalákat 
mladou generaci, jinak u nich spolehlivě nudou usínající. 
Forma tradiční hudby není daná, s dobou se přece po staletí 
mění, to je prostě fakt, ale mělo by se k ní přistupovat s úctou a 
měla by se hrát  tak, jako byste k tomu měli důvod. 
Zatímco ve světě je propojení autentických tradic s 
elektronikou běžné, u nás k tomu, snad ze strachu z nepřijetí, 
našlo zatím odvahu jen minimum tvůrců. Na Hrubé Hudbě je 
nejsympatičtější, že jakkoliv jde v základu o úpravy starých 
horňáckých písní, vyšly z toho moderní kompozice, autorský 
počin, kdy k nebi vystoupala hudba krásná jako předtím, jen 
poprvé a naprosto úžasně umocněná doteky elektroniky.
Přemýšleli jste dopředu o tom, že namísto stokrát 
přezpívaných a folkrockově převzatých písniček lidem 
nabídnete hudbu ve formě umění, hudbu spíš s 
duchovnějším rozměrem?  
Jiří Hradil: Už dlouho jsem cítil potřebu se pokusit nějakým 
způsobem horňáckou hudbu uchopit a pochopit. Jít po 
vlastním pocitu, který mě vede. Splnil jsem si sen, na který 
jsem před tím musel pořád myslet. Pochyboval jsem o sobě, 
jestli to co chci vyzkoušet, nebude blábol milovníka Horňácka, 
který nemá soudnost. Chtěl jsem skládat účty sobě samému a 
Horňákům. Neomezovat se a snažit se jít k podstatě 
horňáckých písní. Horňácká hudba je hluboká a živá. Ten kdo 
jí naslouchá, je obdarován její sílou. Být poblíž těchto velkých 
mistrů i prostých lidí je pro mě pocta. Mám vůči jejich kultuře 
velký respekt, protože žijí v živé tradici. Jejich život je tak 
naplněn již od dětství. Chtěl jsem také o trochu víc seznámit s 
Horňáckem širší kulturní veřejnost, kterou by potěšilo zjištění, 
že tu máme ještě něco, co žije, na co můžeme být hrdí, co 
můžeme rozvíjet a čím se inspirovat. Oslovit lidi z jiných 
kulturních bublin, kteří o existenci horňácké hudby neměli 
potuchy. Silná kultura je kultura, která své kořeny rozvíjí ve 
všech možných směrech a to my u nás chybí. Jestli v tomto 
směru Hrubá Hudba někoho pobídne jet na Horňácko a nechat 
se jím inspirovat, tak budu rád.
Petr Mička: Pochopitelně, na počátku byla velká nejistota a 
respekt k hudebnímu dědictví, ale zároveň na tom bylo krásné 

021021

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronzTomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz

V Pohodičce 
pohoda…
Představte si, představte 
si, co jsem měl dnes k 
snídani… Míchaná vejce 
na cibulce, obložený 
chléb, buchty, kávu, 
džus… A to všechno v 
kavárně Pohodička každý 
festivalový den od 7,30 
hodin. Kde ji hledat ví 
každý, i to, že tak trochu 
jiná obsluha je vlastně 
bonus, který vám pomůže 
rozjasnit den. 
A i když zde nemají 
pochutiny jako např. 
knedlíky se zelím 
(kyselým), něco v rosolu, 
kapustu vařenou (s 
Mařenou, posléze bez

Mařeny) z té proslavené 
písně pana Šlitra, můžete 
tak trochu kromě výborné 
kávy nasát tu pohodičku, 
kterou si dali do názvu.
To koukáté, to koukáté, co 
jsem měl dnes k snídani! 

-já-

Náměšť
ta umí slavit
Náměstí se vlní
v rytmech světa
ze zámeckého parku
a v noci naslouchá
zvonkohře hvězd

Michal K.

Milí návštěvníci 
festivalu, Folkové 
prázdniny v roce 2021 
budou dodržovat všechna 
opatření proti nemoci 
Covid-19, která jsme 
povinni dodržovat. 
Doufáme, že vám tyto 
nepříjemnosti nebudou 
na překážku vnímání 
hudebních zážitků, které 
jsme pro vás letos 
připravili.
Nabízíme vám stan s 
možností antigenních 
testů pro návštěvníky 
festivalu (s platnou 
vstupenkou nebo 
festivalovým náramkem)
od neděle 25.7. do soboty 
31.7. od 9:00 do 10:00 ve 
stanu za Špitálkem 
(kemp)



jakési dobrodružství, hledání cesty, kam nás to vlastně zavede, 
jaký bude výsledek a jak na něj budou reagovat na jedné straně 
zarytí folkloristé a posluchači hudebních přesahů. Ale tak jako 
tak, předem jsme si nic nemalovali, chtěli jsme zkrátka 
nabídnout, pokud možno, to nejlepší, co cítíme a jsme schopni 
předat. 
Ve spojitosti s vaší elektro-trad fúzí se dost mluví o odvaze. 
Vypadá to ale, že ve vašem případě nešlo ani tak o odvahu, 
jako spíš o vnitřní pocit, že na formě vlastně vůbec nesejde, 
důležité bylo, aby zůstala zachována duše horňácké hudby. 
Mýlíme se?
Petr Mička: Cítíte to správně. Rozhodně nešlo o něco, čím 
bychom chtěli principiálně prorazit. Vždyť my jsme z počátku 
v podstatě netušili, jakou cestou nás to vlastně povede. To 
pojetí, spolupráce a snad i ten výsledek vzešel z nějakých 
vnitřních pohnutek, které nás samovolně vedly. A mám za to, 
že Jura to do výsledné podoby zpracoval velmi intuitivně, 
vkusně, s respektem, ale zároveň nebojácně. 
Jiří Hradil: Jeden Petrův kamarád z Horňácka napsal: 
„Všechno je jinak, ale působí to, jako by to tak mělo být.“

Noční koncert
Noční koncerty se již staly nedílnou součástí Folkových 
prázdnin. Umožňují zvláště těm dychtivým a nenasyceným 
užít si kouzlo nočního setkání s hudbou. Dramaturgie vybírá 
komornější místa, která jsou k takovému poslechu 
nejpříhodnější, letos to bude Stará tkalcovna a Galerie 12. 
Koncerty začínají zpravidla cca 30 minut po skončení hlavního 
programu.

Pondělí 26. 7.
Arsen Petrosyan Quartet (Arménie)
Arménský duduk – hudba mimo kategorie 
Mistrovský hráč na starodávný dechový nástroj duduk, jehož 
zvuk prý evokuje symfonii lidské duše. 
„Nemít duduk, nebyli by Arméni ničím,“ tvrdil vždy legendární 
hráč Djivan Gasparyan, zodpovědný za proměnu hoboji 
příbuzné lidové flétny z meruňkového dřeva v jeden z 
nejpozoruhodnějších světových nástrojů, z toho důvodu 
zařazený na seznam kulturního dědictví UNESCO.  V 
naříkavém, teskně melancholickém a k lidskému hlasu 
přirovnávanému zvuku duduku se prý navíc odráží arménský 
osud. Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Arménská legenda vypravuje, že když Bůh přiděloval lidem 
místa k žití, obrátil se na Armény se slovy: „Promiňte, na vás 
zbyla už jen tahle hromada kamení“. Údělem podkarpatské 
země, která v roce 301 jako první na světě přijala křesťanství, 
se však stal exil a genocida spáchaná Tureckem během první 
světové války, které systematicky vyvraždilo přes jeden a půl 
milionu Arménů a zabralo rozsáhlé území, včetně národního 
symbolu Araratu – místa přistání Noemovy bájné archy. A je 
víc než symbolické, že první mezinárodní album I Will Not Be 
Sad in This World vydal Gasparyan po roce 1988, kdy zemi 
postihlo ničivé zemětřesení. Duduk se postupně objevil na
nahrávkách Petera Gabriela, Kronos Quartetu, Ludovico 
Einaudiho nebo Briana Ena a nezapomenutelně zní ve filmech 
Gladiátor nebo Poslední pokušení Krista. Arsen Petrosyan 
nové album Hokin Janapar (My Souls Journey) dokončil loni, 
kdy se znovu rozpoutal krvavý arménsko-ázerbájdžánský 
konflikt. A protože se říká, že nejkrásnější zvuk vydá duduk 
tehdy, když do něho vložíte svou duši, posloucháme hudbu 
mimo běžné kategorie. Petrosyan čerpá z děl významných 
arménských skladatelů i vesnických tradic, ale také ze 
sousedních zemí, takže ho doprovází ho hráčka na citeru 
quanun Astghik Snetsunts, perkusista Avetis Keoseyan a 
virtuóz na cimbal santur Vladimir Papikyan. Přes své mládí – 
je ročník 1994 – si Petrosyan už dávno získal pozornost po 
celém světě. Vystudoval konzervatoř, kde měl za učitele 
slavného mistra Gevorga Dabaghyana, stal se sólistou státního 
ansámblu arménské tradiční hudby, vedle svých souborů 
proslul také v mezinárodním AGA Triu a je považován za 
nejvýraznějšího  hráče své generace. 
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v sobotu 24.7. od 18:30 
do 20:30 před areálem 
festivalu (zámecký park)
od neděle 25.7. do soboty 
31.7. od 16:30 do 18:30 
před areálem festivalu 
(zámecký park). Test 
zdarma se řídí informací 
z ISIN o nepřekročení 
příslušného limitu 
(antigenní test zdarma se 
smí provést 1x za 7 dní, 
mezitím jsou placené - 
cca 200 Kč).
Na testy se neobjednává.

Oranžová scéna 
Program Oranžové scény 
nabízí ve stanech v 
zámeckém parku od 
pondělí do pátku 
divadelní a hudební 
produkce vždy v 
přestávkách koncertu na 
hlavní scéně. Divadelní 
představení je součástí 
první přestávky hlavní 
scény a hudební 
vystoupení se odehrává v 
přestávce druhé. 

Letkyně Holektiv
Dnes ve druhé přestávce 
v šapitó v zámeckém 
parku...
Tři odhodlané letkyně 
sestrojí své letadlo a vy 
jistě uvěříte, že vzlétne! 
Letkyně jsou pouliční 
představení, ve kterém 
diváci zažijí romantickou 
atmosféru prvních 
aeroplánů, kdy létání 
bylo něco zcela nového a 
zázračného. Holektiv, 
fungující od roku 2016 ve 
složení Karolína 
Křížková, Eva Stará, 
Andrea Vykysalá 
propojuje ve svých 
projektech žánry 
současného tance, 
divadla a nového cirkusu. 
Letkyně jsou poetickou 
sondou do světa letectví, 
kde výšiny, lety a pády 
působí také jako analogie 
světa novocirkusového 
umělce.
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