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Sobota 31. 7.

Oslava krajiny
(od 17:30 hod.)

Orchestr Folkových 
prázdnin 

(ČR, Německo)

Justin Adams 
& Mauro Durante 

(Velká Británie, Itálie)

Rumbaristas 
(Španělsko, Belgie) 

Poděkování...
Končí 35. ročník Folkových prázdnin. Ročník, o kterém jsme dlouho nevěděli, jestli se 
bude moci uskutečnit a v jaké podobě. A jsem nesmírně vděčný tomu, že festival navzdory 
všem komplikacím, opatřením a omezením mohl proběhnout.
A teď jmenovitě děkuji:
Michalu Schmidtovi za to, že v Náměšti vytvořil Krajinu Folkových prázdnin, kde je 
každému dobře a na 8 dní zapomene na běžné a každodenní starosti. A letos speciálně za to, 
že když na základě covidových opatření odpadali vystupující, tahal další umělce z rukávu 
jak králíky, a jak jste sami viděli, nebyl to žádný B-tým.
Kmenovým pracovníkům MKS, kteří byli po celou dobu vždy tam, kde to bylo potřeba, a 
to i mnohdy na několika místech současně.
Dalším lidem, kteří na festivalu dělali celoročně za produkci a za přípravu grantů.
Oranžádám a jejich vedoucímu, že nejen odvedli svoji práci, ale svým elánem vytvářeli 
atmosféru festivalu.
Dílnařům a jejich pomocníkům.
Všem členům pořadatelského týmu, a že jich rozhodně nebylo málo.
Všem, kteří vytvářeli zajímavé a neobvyklé světy ve Staré tkalcovně.
Náměšťskému svazu žen, který vše výše uvedené živil a nenechal padnout hladem či žízní.
Zvukařům a osvětlovačům, že jste dobře slyšeli a ostře viděli!
Testovacímu stanu, že k pozitivní atmosféře festivalu přidávaly negativní výsledky testů.
Těm, kteří se podíleli na organizaci Kolokvia.
Zámeckému pánu Marku Bušovi a jeho lidem, že se nebojí pustit si návštěvníky festivalu 
do svého tak pečlivě střeženého hájemství a za velkou pomoc před, během a doufáme, že i 
po festivalu.
Představitelům města, že umožňují a podporují právě tento netuctový festival této hudby, a 
že i díky nim se mohou v Náměšti objevit opravdu globální světové hvězdy ve svém oboru.
Habitatu za poskytnutí Staré tkalcovny.
Lidem z Galerie 12 za jejich zapojení do festivalu.
Domu dětí a mládeže za poskytnutí prostor.
ZUŠ v Náměšti za prostory a zapůjčení nástrojů
ZŠ Komenského za možnost stravování ve školní kuchyni.
Kuchařkám a všem z firmy Scolarest
22. letecké základně v Náměšti nad Oslavou za zapůjčení techniky a materiálů
Farnosti Náměšť za umožnění fungování kempu.
Všem sponzorům a pomocníkům.
Z firem, které nám vytrhly trn z paty, když nějak hořelo, chci zvlášť poděkovat dopravě 
Uchytil, laboratoři Elisabeth a tiskárně Helbich.
Obyvatelům Náměště, kteří se museli rozdělit o svůj prostor s návštěvníky města, byť je to 
mohlo omezovat.
Vám, návštěvníkům festivalu, kteří festival dotváříte svou přítomností a svým pozitivním 
přístupem.
A všem ostatním, kteří se v seznamu nenašli, ale jejichž práce je pro festival 
nenahraditelná!
A moc se na vás těšíme v roce 2022!

Za MKS Luděk Strašák
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Na dnešní scéně...
Orchestr Folkových prázdnin (Německo, ČR)
Poprvé zahraje velký festivalový orchestr
Splněný sen 
Orchestr Folkových prázdnin je hudební seskupení, které (letos 
poprvé) vzniklo v průběhu festivalu. Přizvaní, oslovení, 
přihlášení i kolemjdoucí muzikanti, profesionálové i amatéři, 
virtuózní hráči, začínající nadšenci i talentované děti vytvořili 
hudební těleso, kdy 6 dní secvičovali, učili se, inspirovali se, 
aby dnes, v poslední den festivalu, zahráli společný koncert.
Festivalový orchestr byl připraven pod skvostným 
mezinárodním vedením Vivien Zeller (DE), Ursuly Suchanek 
(DE) a Martina Krajíčka (CZ), kteří se v minulosti na mnoha 
podobných projektech podíleli na nejrůznějších evropských 
worldmusic festivalech.
Repertoár orchestru je tvořen kompozicemi vycházejícími z 
lidové hudby a autorských skladeb lektorů s prostorem pro 
sóla nebo improvizace členů orchestru. 
Pevně věříme, že po týdenním zkoušení hudebníci podají svým 
vystoupením zprávu o tom, jak se mohou hudební kořeny 
vzdálených regionů proplétat a doplňovat. O překračování 
žánrů a jistě i sebe sama v mezižánrové a mezigenerační hudbě 
nebude nouze; vždyť nástrojové obsazení nebylo dopředu 
známé. Fidlerky Vivien a Ursula nám o dlouho chystaném 
projektu napsaly:
Hudba je život. Hudba je společenství. Hudba je oslava. Když 
lidé hrají a zpívají společně, vytvářejí něco jedinečného,   něco, 
co vnímají jak mezi sebou, tak je to znát navenek. Tolik let 
Folkové prázdniny vytvářejí prostor, ve kterém se to děje, 
každý den po celý týden, kde se můžete koupat v hudbě a být 
spolu a oslavovat. S „Folk Holidays Orchestra“ nyní chceme 
oslavit 35. výročí festivalu a všechny nezapomenutelné skvělé 
okamžiky, které jsme zde zažily. Mezi věrnými návštěvníky 
Folkových prázdnin je nespočetně mnoho nadaných hudebníků 
- a nyní mají šanci sejít se a zahrát si s některými z velkých 
osobností, které roky sledovali na jevišti. Tato myšlenka na 
vytvoření festivalového orchestru, který září duchem souznění 
a tvorby hudby v daném okamžiku - byla snem Jitky Šuranské, 
která vždy tak nepostradatelně obohacovala Folkové 
prázdniny svým jasem a nekonečnou krásnou muzikálností. 
Tento sen se nyní stává skutečností a Folk Holiday Orchestra 
bude žít hudbou, společenstvím a oslavami.
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Milí návštěvníci 
festivalu, stan s 
možností antigenních 
testů (s platnou 
vstupenkou nebo 
festivalovým náramkem)
až do soboty 31.7. od 
9:00 do 10:00 ve stanu za 
Špitálkem (kemp), před 
areálem festivalu v 
zámeckém parku vždy od 
16:30 do 18:30 hod. 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, 
proto nezapomeňte přijít 
na testy včas!

After Midnight 8/2021
„Dva čápi letí nad krajinou/cesta Vysočinou se kroutí,“ znělo horkým slunečným 
podvečerem zámeckým parkem. No jistě, to jsou přece ti z komína u cihelny, co zobákem 
klapou, a jak se zdá, asi jsou opravdu nesmrtelný, jak jim před lety předpověděly Radůza 
se Zuzanou Navarovou. Krásná píseň, klaune, ale použitelná jen jeden den v roce = v ten, 
kdy začaly prázdniny. Jenže my jsme právě v polovině těch velkých a na samém konci 
Folkových, takže potřebujeme něco univerzálnějšího. Což nacházíme v druhém verši a 
necháme to hezky rozvíjet Mildu Dufka: „Klikaté a od prachu šedé/cesty jsou až k soutoku 
nebe s Vysočinou.“ Tolik Plavci/Rangers, kteří ale nezapadají do příběhu o 
Hobitech/Clarinet Factory a jejich průvodci jihovýchodním okrajem Vysočiny včetně údolí 
Oslavy a Chvojnice Gandalfovi/Milanu Cimfemu, který čtyřčlennou pánskou skupinu 
podpořil jako bubeník a elektronik. Dívčí hlasy k tomu přidal sbor Grunik, který se sice 
dlouho tvářil spořádaně folklorně, v závěrečné vzpomínce na Afriku však zněl tak 
černošsky, že by se mohl přejmenovat na Ladysmith White Mambazoo jako 
středoevropská odpověď na původní Ladysmith Black Mambazo, kteří někdy v minulém 
století zpívali na albu Paul Simona Graceland. (To album bylo slavné a Paul Simon ještě 
víc.)
Sérii hudebních nástrojů znějících nad řekou Oslavou rozšířily flétny v režii Mariana 
Friedla, kterého mám rok od roku radši. Nejen pro muziku, jakou hraje, ale i pro způsob, 
jakým o ní mluví. Loni na kolokviu mě barvitým líčením, jak vznikala deska Píseň země, 
přesvědčil natolik, že jsem si ji od něj hned koupil. Letos sice nevystoupil sám, ale Milan 
Tesař citoval jeho odpověď na otázku, co pro něj znamenala cena Anděl za projekt Beránci 
a vlci. Ten jsme na Folkovkách slyšeli v živé premiéře v roce 2017 a mě vůbec nenapadlo, 
že pro Mariana dokončování studiové nahrávky znamenalo velký stres, protože hrozilo 
nebezpečí, že při nedodržení termínu bude muset vracet peníze, které už za ni utratil. 
Dodatečné ocenění projektu, kterému nikdo nevěřil, tak posílilo jeho sebedůvěru do 
dalších akcí. Poslední z nich byly Flétny nad Oslavou, na kterých se s ním podíleli 
Liselotte Rokyta, Mehdi Aminian, Petra Jelénková a muzikanti, s nimiž nahrál předchozí 
desku 11 podob lásky. Nezapřel se a svůj poctivý přístup dokázal výběrem přídavku: 
kapela znovu zahrála poslední skladbu, protože prý v ní Marian udělal chybu.
Kdyby si stačil před vystoupením přečíst v Plátku názor hudebníka, který přišel na jeviště 
po něm, byli bychom možná bez přídavku. Trumpetista Itamar Borochov se totiž řídí 
radou Milese Davise: „Nebojte se chyb. Žádné nejsou.“ Borochov se svými spoluhráči 
Robem Clearfieldem (piano), Avri Borochovem (kontrabas) a Jay Sawyerem (bicí) tak 
předvedli plnokrevný jazz s inspiracemi z obou stran oceánu a nepochybně také 
Středozemě. Lepší se na Folkovkách asi nehrál, a to přesto, že na nich vstupoval i Jiří 
Stivín. 
Čímž nám k uzavření ročníku zbývá už jen zápočet z Macháčka, který už týden přešlapuje 
na chodníku před klubem Lávka. Pro ukrácení času si pořídil padlebaoard a na zimu 
brusle, kdyby byly tuhé mrazy a Brandyvína zamrzla. Tak víte, co? Necháme ho tam čekat 
do příštího výročního vysílání písně o čápech z komína u cihelny a pak mi tu historku, 
prosím vás, někdo připomeňte. 

Milan Zeibert 



Pod vedením Martina Krajíčka, Ursuly Suchanek a Vivien 
Zeller letos vytvořilo 16 profi- i amatérských hudebníků  
Orchestr Folkových prázdnin. Účastníci od pondělí do pátku 
připravili pestrý program, který se skládá jednak z tradičních 
německých a českých melodií a písní a také z nových skladeb 
vedoucích lektorů tohoto projektu.Vznik tohoto orchestru 
podnítila Jitka Šuranská a byla také jeho velkou inspirací...

Na dnešním koncertě zazní skladby:
Maliny - moravská lidová, arr.: Jitka Šuranská trio
Pátá hora - autor: Martin Krajíček, je o snech, o dálkách
Warten im Garten - autor: U. Suchanek, trad., V. Zeller, 
německá píseň o nenaplněné lásce zarámovaná dvěma novými 
tanečními melodiemi
Kombucha - autor: Martin Krajíček, je o nápoji z houby, který 
podporuje očistu střev, ale u některých jedinců může způsobit 
poškození nervového systému
Polajka - autor: trad., Jitka Šuranská - nic není tak silné jako 
magie lásky. Aranžmá Jitčina sólového programu, původně 
vzniklého pro trio, které na dnešní koncert přepracoval Martin 
Krajíček pro orchestr
Morikóne - autor: Martin Krajíček, country parodie, byla 
napsána do divadelního představení ve westernovém městečku
Lamed Vavnik - autor: V. Zeller, elegická píseň, kterou napsala 
Vivien k Jitčinu úmrtí
Leut, Leut - autor: trad., text do češtiny přeložila Eva 
Kokešová, jihoněmecká píseň oslavující radost ze života a dvě 
polky z Polska.

Justin Adams & Mauro Durante (Velká Británie/Itálie)
Dvorní kytarista Roberta Planta s výbušným houslistou ze 
Salenta 
Co tihle dva hudební obři zahrají, asi tuší, ale jak to zahrají, 
tak to je podle všeho ve hvězdách. 
Hrát podle daných not jim totiž nikdy moc nešlo, což je pro 
nás jenom dobře, protože kdo by nestál o překvapení a 
momenty, kdy sledujeme, jak se z improvizace rodí zázrak; byť 
existující jen pro tu krátkou chvíli. Jenomže mnozí dobře vědí, 
že i takový, vpravdě nezapomenutelný, si v sobě lze uchovat 
po zbytek života.
Zatímco dvorní kytarista Roberta Planta, vyhledávaný 
producent a v podstatě renesanční umělec nebývalého 
rozhledu, celoživotně propadl gravitační mase syrového blues 
ze soutoku Nigeru a Mississippi, houslista, zpěvák a hráč na 
rámové bubny Mauro po otci zdědil skupinu Canzoniere Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Shoot
Režie: Ema Mlynarčíková
Rok výroby: 2020
Stopáž: 3 min
Synopse: Život v lese je pokoj-
ný… dokud do něj nevkročí 
amatérský lovec. Navzdory tomu, že je plně vyzbrojený, má 
problém ulovit jelena, který ani nejeví zájem o útěk.

Ve druhé přestávce následují poslední tři britské animace z 
National Film and Television School, které se ponesou v 
žánrově závažnějším a pochmurnějším duchu.

The Unknown
Režie: Stephanie Marshall
Rok výroby: 2020
Stopáž: 10 min
Synopse: Poté, co Sam zemře na cestě 
domů z práce, ho smrt vezme na cestu se-
bepoznání. Je to film o smrti, lidském spo-
jení a vyrovnávání se s koncem. Jedním z 
cílů tohoto filmu bylo, aby vypadal jako 
jeden souvislý záběr.

Cha
Režie: Gagandeep Kalirai
Rok výroby: 2020
Stopáž: 8 min
Synopse: Bibi je sužována 
vzpomínkami na minulost a její 
vnučka Simran si toho začíná 
všímat. Když se Bibi rozhodne naučit Simran, jak vyrobit Cha, 
jsou vtaženy do minulosti, do Bibiiných vzpomínek na jeden 
osudný den v Dillí, 1984.

The Song of a Lost Boy
Režie: Daniel Quirke
Rok výroby: 2020
Stopáž: 10 min
Synopse: Ben je sborista, které-
mu vypoví hlas uprostřed sóla, 
prožívá krizi víry a rozhodne se utéct. Narazí na skupinu 
nomádů, kteří ho přijmou, ačkoli Ben skrývá tajemství o tom, 
kdo ve skutečnosti je, a musí se rozhodnout, co s tím udělá.

021021
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je teď Jitka a rovněž 
věřím, že se spokojeně 
usmívala. Děkuji a 
doufám, že to nebylo 
naposledy, co se tady na 
Folkovkách něco 
takového podařilo.

Carlos

Štěbence v parku
Můj prastrýc
Ambrož
se po Mnichovu
oběsil
zůstal po něm
klarinet
krásný
nádherný
fascinující

Rozebral jsem ho
definitivně
Dodnes to nechápu

Michal K.

Na Folkovky na stáž z 
Bretaně
Folkové prázdniny berou 
ve světě vážně. Divadelní 
škola Národního 
bretaňského divadla v 
Rennes vyslala na stáž 
svoji studentku 3. ročníku, 
která se zapojila do 
výtvarných dílen a 
spolupracovala s tvůrci 
Krajina tkalcovna. Alice 
Kudlak tak strávila celý 
týden v Náměšti n/Osl.

Děkujeme SSPŠ Cultus-
Sedlec u Mikulova za 
zapůjčení hlubotisko-vého 
lisu, bez nějž by nebylo 
možné realizovat 
grafickou dílnu. Dík!



Projekce animovaných filmů v Kavecu
Dnes – první a druhá přestávka mezi koncerty hlavní scény

V první přestávce se představí čtyři úspěšné animované 
snímky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Sound Between the Crowns
Režie: Filip Diviak 
Rok výroby: 2020
Stopáž: 15 min
Synopse: Film o potulném 
muzikantovi, který svou 
hudbou okouzlil královnu, 
ta ho však nechala vyhodit 
z města poté, co spatřila je-
ho tvář. Navzdory zničenému hudebnímu nástroji se nenechal 
odradit a dal se do jeho renovace, aby hrál ještě krásnější 
hudbu než doposud. Doprovodem mu nebyl nikdo jiný než les. 

Leaf
Režie: Aliona Baranova
Rok výroby: 2020
Stopáž: 6 min
Synopse: Velký námořník 
dostává od malé dívky krásný 
podzimní list. Připomíná mu 
jeho domov. Jak dlouho byl 
pryč? Ponoří se do vzpomínek a rychle se domů vydá. Co tam 
najde?

Old Gramophones Ghostly Tones
Režie: Kryštof Ulbert, Zuzana Čupová, Martina Tomková
Rok výroby: 2021
Stopáž: 9 min
Synopse: Dva zloději vlast-
ně ani nechtějí krást, touží 
jen tančit! To se jejich zlému 
šéfovi ovšem vůbec nezam-
louvá, a oni se musí vloupat 
do opuštěného domu. Co se 
stane, když zloději narazí na 
gramofon a vypustí z něj zástupy duchů, kteří na rozdíl od šéfa 
sdílí jejich zálibu?

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Grecanico Salentino, hrající, jak dobře víme i z Folkovek, 
výbušnou a extatickou pizzicu z italského Salenta.
A když se na popud slavného skladatele Ludovica Einaudiho 
poprvé potkali, dali si tím prý navzájem nejkrásnější dárek. Po 
letech je pak napadlo, co se takhle vyvléci z doprovodu svých 
kapel, zkusit komunikovat jen mezi sebou a využít k tomu 
naprosto odlišná hudební zázemí nakonec, ale na půdorysu 
blues a pizzici stejně propojená tím, co oba milují nejvíc: 
tranzovní rytmy a jejich očistnou léčivou sílu. Však o tom 
zajímavě vyprávějí ve videoklipu zveřejněném loni, před jejich 
velmi očekávaným vystoupením na veletrhu Womex.
Když Justina s gambijským griotem Juldehem Camarou slyšel 
Robert Plant poprvé hrát, sebejistě prohlásil: „Hoďte zbytek 
fúzí do šrotu, tohle je ta správná cesta.“ Co by řekl na duo 
Justin & Mauro nevíme, ale domýšlet se můžeme.

Rumbaristas (Španělsko/Belgie)
Hudební Mestizo s výkonem na maximální doraz
Směs katalánské rumby, Ska, Tarantelly, Cumbie a Balkánu.
Hudební mestizo, v kterém možná už bylo všechno zahráno, 
ale ne všichni ho ještě slyšeli.
Určitě znáte ty vtipy, co začínají, to se takhle jednou sešli… 
přeneseno na hudbu, ne vždycky ale končí veselou pointou, 
protože u některých mezinárodních part ani po dlouhé době 
nedokážeme pochopit, proč vlastně vznikly; a co je vede k 
tomu, aby posluchačům nabízely průhledný hudební pelmel. 
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Díky tam nahoru
Mám rád tvorbu Mariana 
Friedla. Není příliš 
nápadný a všeobecně 
známý, ale múzou 
Euterpé políbený v míře 
nebývalé.
Měl jsem rád i Jitku 
Šuranskou, její hudbu, 
ale hlavně to, co 
dokázala snad jenom 
ona. To, jak dokázala 
svým nadšením spojovat 
muzikanty, kteří byli 
každý z jiné zeměpisné i 
hudební oblasti. Z jejího 
popudu vznikaly 
jedinečné a originální 
fúze, jejichž poslech byl 
vždy naprosto unikátním 
a neopakovatelným 
zážitkem. Nemenší zážitek 
to byl i pro zúčastněné 
muzikanty.
Ještě než náš Jitka 
opustila, stihla svému 
kamarádovi Marianu 
Friedlovi navrhnout, zda 
by se nechtěl jednoho 
takového spojení taky 
zhostit. Jsem rád, že 
překonal obavy z tak 
nelehkého úkolu a její 
přání splnil.
Díky tomu se mohly nad 
zámecký park vznést tóny, 
vycházející společně z 
Panovy flétny v rukou 
Liselotte Rokyty, 
Mehdiho Aminianiho 
flétny ney a jeho 
vlastních beskydských 
fléten a koncovek. Věřím, 
že doputovaly až tam, kde 



Na „docela nesmyslnou směs katalánské rumby, ska, tarantelly, 
cumbie a Balkánu“ lákají přesně takovými slovy také 
Rumbaristas, takže máme být v pozoru? Ne tak docela: za tou 
nesmyslností se skrývá radost čtveřice muzikantů a zpěváků, 
že se z ní nakonec vyklubalo mestizo k pohledání. Takové, 
jaké se svého času hrávalo v barcelonské Zoně Bastarda, když 
jí za chlapy vládl Manu Chao a ze ženské Amparo Sanchéz, v 
jejíž skupině Amparanoia držel kytaru Willy Fuego, aby od ní 
přešel k ještě větším divočákům – La Kinky Beat.
Belgickou dechovku Orchestre International du Vetex jsme na 
Folkovkách zažili, tam není co dodávat. BBC Awards for 
World Music oceněné krajany Think of One sice ne, za to si 
představte kapelu, schopnou poprat se s marockou gnawa nebo 
rytmy z Brazílie. Od nich k Fuegovi přišli bubeník Roel 
Poriau, trumpetista a akordeonista Thomas Morzewski a 
basista Tomas De Smet. S označením superskupina u 
Rumbaristas mimo terč tedy nemíříme.
Můžete si je objednat, aby vám zahráli na svatbě, 
narozeninovém večírku, v baru nebo jen tak před barákem, k 
naštvání sousedů, a když na to přijde, třeba i na pohřbu, ale bez 
záruky, že všichni hosté dostojí povinnému smutku. Jinak se na 
Rumbaristas můžete spolehnout: podají výkon na maximální 
doraz. A tančit je vyloženě doporučeno.
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Festivalový orchestr, to je velká věc. Netušíte kdo přijede, 
jak bude umět hrát, jaký bude člověk. Netušíte, jak obtížné 
skladby/ schémata připravit. Zvolil jsem přístup založený na 
improvizacích, hudební komunikaci. Stejně jako člověk 
komunikuje slovy, tak komunikuje hudbou. Ptá se, odpovídá, 
naslouchá, podporuje. Byl to nádherný týden mezi krásnými 
lidmi. Děkuji Jitce Šuranské a Michalu Schmidtovi za to, že 
jsem mohl být u toho.

Martin Krajíček

Složení Orchestru Folkových prázdnin:
nahoře zleva: Martin Krajíček (kytara, mandolína), Robert 
Bikár (housle), Jiří Michalec (housle), Martin Bzirský 
(violoncello), Pavel Dobeš (kontrabas), Květa Špániková 
(violoncello), Jarmila Jarošová (violoncello), Vivien Zeller 
(housle), Ursula Suchanek (housle)
dole zleva: Klára Sladká (flétna), Ivana Höklová (flétna), 
Andrej Kolář (perkuse), Eliška Hanáková (housle), Alžběta 
Jamborová (hoboj), Zuzana Halamíčková (housle), Markéta 
Matoušková (violoncello)
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Rubrička 
Studenočumáková 
tchýně (cyklus 
Liborových postřehů)

Zeptala se mě 
tchýně…
… koho bych letos 
nejraději viděl jako 
zlatýho slavíka.
„Frantu Nedvěda.“
„Ale ten přeci nedávno 
umřel…“
„No právě. Že by ho tam 
v nebi mohl vzít Karel do 
party, jinak mu asi ani 
ruku nepodá.“ 
„To by Kája neudělal, jen 
kvůli nějakému slavíkovi. 
Vždyť on měl lidi rád!“
„Rád, nerad, ale bez toho 
slavíka jsou to dvě 
naprosto nesouměřitelný 
kategorie. Čert ví, jestli 
je tam k sobě vůbec pustí. 
Možná tam mají 
zavedenej kastovní 
systém, jako v Indii. Jak 
jinak by se tam asi dal 
udržet pořádek?“
„Probůh, nerouhejte se 
kmocháčku. Nebe mi tu 
motáte s čertem!“
„A koho typujete vy? 
Prozraďte.“
„Mě se líbí ta Csáková a 
Horký, že se nebojí jít do 
politiky!“
„Ještěže se toho ten 
Franta nedožil. To by ho 
snad zabilo.“
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