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Trvalo nám to přesně rok, než jsme se vzpamatovali....
Pravda, průběžně jsme to přetloukali jinými akcemi, zážitky a událostmi, ale pořád mám před
očima podivný lustr, výkvět socialistického designu, na které mé pomačkané oko hledělo onoho
rána po prozpívané noci, když jsem se probudil na zemi v šatně porotců a ptal se, jestli se mi to
nezdálo. Pardubická folková noc aneb první letní festival nabrala loni zajímavé grády. Většina
soutěžících na východočeském kole Porty, které noci předcházelo, se v průběhu večera
transformovala na pozorné publikum a hlavně zdatné přicmrndávače sessionu a kdyby nám ve
vestibulu ABC klubu dovolili rozdělat oheň, moc by se to atmosférou nelišilo od Trampského
širáku nebo Mohelnického dostavníku. Byl to báječný večírek.

Pravda, při tom ranním pohledu na to světlo v šatně se mi chtělo říci něco ve smyslu, že Folk
sice žije, ale s takovýmhle přístupem moc dlouhou nevydrží..., jenže mě vzápětí napadalo, že to
v internetové diskuzi o krizi žánru na FOLKtimu nějaký chytrák jako téma rozvine do hloubky a
použije proti nám. A musíme přeci jen trošku dbát na svou pověst, vzhledem k tomu, že se o
naší partě kolem projektu Folk Žije! začalo šuškat, že jsme buď mafie, peroucí někomu peníze
a nebo nesvéprávní šílenci, páchající na kulturním pozadí ekonomickou sebevraždu... Přátelé,
sami nevíme... Ale nefňukáme, píšeme, organizujeme, sháníme, žádáme a pořádáme... A
diváci – světe div se – chodí.
No, kdyby jste se o tom chtěli sami přesvědčit, přijeďte. Rádi vás uvidíme a uslyšíme.
ABC Klub v Pardubicích na Olšinkách se tuhle sobotu 10. března opět stane dějištěm Folkové
noci a východočeského oblastního kola Porty. Věříme, že se bude na co koukat už od 11 hodin
dopoledne, protože jsme se rozhodli soutěž divácky zatraktivnit a porotci po vzoru populárních
TV soutěží budou pranýřovat soutěžící ihned po jejich vystoupeních. V porotě zasednou Jarda
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Moravec (Duo Ťuk), Petr Novotný (Žalman a spol., Žalozpěv a další), Víťa Troníček (Marien,
Český rozhlas), Petr Michal (sound engineer, studio MK production), Veronika Stráníková
(Stráníci). Od 18 hodin začne vlastní koncert – tentokrát ve společnosti divých lesních mužů z F
alešné karty
, slovenských „Brontosaurů“ alias
Rolniček
z Bratislavy, vystoupí též dobrosrdeční
Stráníci
s
Mírou Ošancem
, který celý den bude i moderovat, pak zahrají hostitelští
Marieni
a vrcholem bude nepochybně dodatečná oslavička pětašedesátin
Wabi Daňka
. Potom se všichni přesuneme do báru, kde budeme hrát na kytáru až do veselého ranního
kuropění....
Tak pokud vám je zima dlouhá a po festivalech smutno, doražte. Lístků dost, ten sál se
jmenuje klub ABC, ale je dost velký, jídlo tu je taky k sehnání, spát je možno ve spacácích v
tělocvičně nebo na sále, prostě pohoda...
Rezervace míst ke spaní nebo vstupenek možná na folkzije@folkzije.cz, nebo
info@prvmiletnifestival.cz
Za všechny z party kolem projektu FOLK ŽIJE!
Víťa Troníček
Pardubická folková noc aneb první letní festival
ABC klub na Olšinkách v Pardubicích 10.3.2012
od 11 hodin – Východočeské oblastní kolo Porty
od 18:00 – Pardubická folková noc
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