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Tak jsme se vážení přátelé a nadšenci tohoto hudebního žánru opět dočkali. V sobotu 18. června 2016 se již od 
13:00 hod. naší malou integrovanou vesničkou ponesou country, folk, tramp a bluegrassové tóny od skupin a hudebních 
uskupení, které tomuto žánru hudby propadli. Letošní 6. ročník se opět uskuteční na louce pod zrekonstruovaným 
víceúčelovým hřištěm, které sloužilo první tři ročníky našeho festivalu jako hlavní aréna. Toto prostředí nad rudoleckou 
roklí si všichni účastníci festivalu, kteří zde vystupovali, hodně pochvalují a někteří i trošku závidí. 

A na co se v letošním ročníku můžeme těšit?  Rozjezdem festivalu je pověřena skupina, která již prostředí 
rudoleckého festivalu dobře zná a to DRC s podtitulkem „Country of Ostrof“, stálý účastník festivalu. Po úvodní kapele se 
představí tři skupiny, které budou mít u nás premiéru. Tou první bude skupina WOPEJKAČI z Chebu a po nich se 
představí legenda, skupina ZELENÁČI z Prahy, která se pohybuje na folkové scéně již déle jak 40 let. Za tuto dobu vydala 
23 dlouhotrvajících desek. Určitě se máme na co těšit, navíc skupina vystoupí ve dvou blocích. Mezi vystoupení této 
skupiny pořadatelé vtěsnali další legendu, skupinu STAŘENKY. Název nezasvěceným asi nic moc neříká, ale složením, 
Vanda Čehovská, Daniela Smyczková, Eva Plochová a Anička Jírová. Ještě nic, tak poslední nápověda, zakladatelky další 
legendární dívčí skupiny, Schovanky. Pořadatelé v součinnosti s těmito skupinami chystají velmi milé překvapení. Po 
tomto bloku „legend“ vystoupí jedna z nejlepších skupin tohoto žánru z regionu, skupina ROHÁČI z Lokte. Již při 
posledním ročníku jste je mohli slyšet a jistě mi dáte za pravdu, že výše napsaná poznámka, má své opodstatnění. Dále 
vystoupí další nováček, skupina KAMELOT revival z Prahy, na kterou jdou jen ty nejlepší reference. Vyvrcholením tohoto 
ročníku bude dvouhodinové vystoupení skupiny MICHAL TUČNÝ revival z Plzně, která si při svém loňském účinkování 
získala srdce všech přítomných.  

Samozřejmě nebude opět chybět bohatý doprovodný program. Dají se očekávat mažoretky ze základní školy na 
Březové, koňský povoz, dětský den, prohlídka rudoleckého statku, country tance a určitě i nějaká další překvapení, která 
si letos pořadatelé přichystali ve spolupráci s plzeňskou westernovou skupinou PŠITO-OYATÉ.  
 

6. ročník COUNTRY–FOLK FESTIVALU   18. června 2016 

POHLED NA AREÁL FESTIVALU PŘES ZREKONSTRUOVANÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LOŇSKÉM ROCE 
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Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2016; číslo 15 

 

Rudolec u Březové 

Z historie festivalu  2011 - 2015 

2011 – 1. ročník 
Celá akce se zrodila v hlavě našeho pana starosty Míry Boudy 

za vydatné pomoci Pepy Zemana. Od prvního ročníku leží značná část 
příprav i vlastní organizace na bedrech občanů Rudolce. V průběhu 
akce se na pódiu vystřídalo šest country-folk kapel. Nádherná muzika 
v podání skupiny ALISON z Kraslic; klasická country v podání skupiny 
PROSTATA z Březové; příjemné vystoupení kapely DRC Ostrov s 
vlastními skladbami; výborná country muzika v podání skupiny KV 
EXPRES z Karlových Varů; co dodat ke skupině TULÁCI z Ostrova - 
zlatý hřeb večera; no a naši kamarádi ze skupiny HOW-WADA. 
 

 
 

2012 – 2. ročník 
V hlavním programu vystoupilo sedm hudebních těles. Jako 

první se opřeli do svých nástrojů VRABCI Z ČECH, trio hudebníků 
předvedlo svůj repertoár, staročeské písničky ve stylu skupiny 
Šlapeto. A poté již nastoupili skupiny s žánrem, který vévodil typu 
festivalu. Nováček na festivalu habartovští FÍCI, příjemná muzika a 
určitě si našli mezi diváky své příznivce, na Rudolci vždy vítáni 
ostrovští DRC, asi nejoblíbenější skupina ALISON z Kraslic s jejich 
hudbou s irskými motivy, výborná folková muzika v podání skupiny 
SPEKTRUM z Horního Slavkova, nenapodobitelní TULÁCI z Ostrova a 
závěr festivalu obstarala skupina ULICE z Rotavy. 
 

 
 

2013 – 3. ročník 
I v tomto ročníku se na pódiu vystřídalo sedm kapel. Jako 

první začínala festival country skupina KV EXPRES. Poté Habartovští 
FÍCI a následoval hlavní bod festivalu, což bylo vystoupení Jana 
Vančury a skupiny PLAVCI, toto vystoupení sklidilo zasloužené ovace 
a bylo skutečným vrcholem festivalu. Mile překvapila i skupina 
BODLO. Tradiční a vítaný host festivalového dění, skupina ALISON z 
Kraslic, a  vždy bezvadní TULÁCI z Ostrova. Potom již  následovaly 
taneční kreace účastníků, až do  pozdních večerních hodin, které 
doprovázela skupina ULICE z Rotavy, uctívající folk-rock. 
 

 
 

2014 – 4. ročník 
Rekordní ročník co do počtu kapel i návštěvnosti. Festival, 

zahájila skupina DRC z Ostrova, následovalo dívčí uskupení OD 
PLOTNY SKOK z Litoměřic. Klasika v podání KV EXPRES, která opět 
nezklamala, hřeb večera a legendární plzeňská skupina COP s Mírou 
Leichtem. Dalším účinkujícím skupina ZHASNI z Nového Boru. Závěr 
festivalu obstarali již tradiční hosté, irský folk v podání skupiny 
ALISON z Kraslic, folková skupina FÍCI z Habartova a již tradičně 
skupina ULICE z Rotavy se svým tanečním folk-rockem. Festival 
navštívilo přes, určitě spokojených, 500 nadšenců folkové muziky. 

 
 2015 – 5. ročník 

V hlavním programu vystoupilo devět hudebních těles. 
Jako první folková skupina „KV EXPRES“ z Karlových Varů. 
Následovali „DRC“ z Ostrova nad Ohří, dámská bluegrassová 
skupina z Litoměřic „OD PLOTNY SKOK“, skupina „ULICE“, 
působivé vystoupení skupiny „POUTNÍCI“, skupina „ROHÁČI“ 
z Lokte, kapela „MICHAL TUČNÝ REVIVAL PLZEŇ“, příjemní 
„CRAZY HORSES“ a ročník uzavřelo country z českého západu pod 
názvem „BANKROT“. Velice vydařený ročník s malým podtitulkem 
kulatý, který zhlédlo, včetně účastníků a pořadatelů na sedm 
stovek lidiček se srdíčkem pro tuto muziku. 
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 DRC Ostrov muzika z Podkrušnohoří 
Jsme partička nadšenců, co se ráda sejde, zahraje si a zazpívá. 

Vypijeme u toho občas lahvinku, dvě vína, z čehož většinou vznikne nová 
aranže nebo rovnou celá nová písnička. Hrajeme si svůj vlastní styl, tvoříme 
texty i melodie. Hrajeme pro radost sobě i druhým. Kdo nás chcete více 
poznat, prostě si nás přijeďte poslechnout. Místa, kde se budeme hudebně 
vyskytovat, sledujte v plánu akcí na našich internetových stránkách. 

Těšíme se na setkání s vámi. 

Sestava naší kapely je již méně proměnlivá, ale 
stále souvisí s množstvím volného času členů zapojených 
do klasického pracovního a rodinného procesu, zde je: 

 

Pavel Jindra – „Dlouhej nosatej“   
- kytara, zpěv, foukací harmonika, kapelník, kecy, (fernet) 
Lenka Kozohorská – „Naše Leňa“  
- zpěv, flétny (altová, sopránová, pikolka), rejže, dřívka, 
vejce, mandolína, 1x i Pavlova kytara, (víno bílé a duhové) 
Iva Hronová – „nový člen skupiny“ 
- housle, (nepodařilo se zatím zjistit) 
Jirka Král – „Mexico“  
- banjo, zpěv, taky kecy, 1x také Pavlova kytara (všechno 
co obsahuje vodu) 
Fanda Souček – „Faňas“  
- baskytara, transcendentální zpěv, chirurgický trenažer 
(tequilla, vodka, voda čistá) 
 

Ahoj tak jsme tu!!! Kapela Wopejkači 
hraje v tomhle "posazu" asi 7 let a to v tomto: 
Zdeněk PEJSAR  

- baskytara, zpěv (bassquit, vocal) 
Štefan MESÁROŠ 

- bicí, zpěv (drums, vocal)            
Vojta LAJTNER  
(v Rudolci alternuje Roman HRUNĚK - „MÁNEK“) 

- kytara, zpěv (guitar, vocal - písně, texty) 
Jára KRIŠTOFOVIČ  

- foukací harmonika, zpěv (vocal - texty)   
 

Hrajeme komerční country repertoár 

(většinou převzaté melodie, jako stovky kapelek u 

nás). Máme také pár vlastních písniček, sami si 

vybrané skladby česky textujeme, když to zrovna 

náhodou někomu "neukradneme" (třeba Mirkovi 

Hoffmanovi nebo Frantovi Nedvědovi - asi čtyři 

kousky textů). Většinou je nás vidět a slyšet v 

country klubech, případně na zábavách a podle 

toho také vybíráme repertoár pro jednotlivá 

vystoupení. Nejraději ale hrajeme tam, kde se 

sejde spousta lidiček v "kloboučcích" a k naší 

muzice si zatančí! 

 

Kontakt:          

tel. Zdeněk Pejsar 608 072 387 
 zdepejsar@seznam.cz 
  

mailto:zdepejsar@seznam.cz
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V tomto kmenovém seskupení hraje 

skupina ZELENÁČI již od roku 1974. Za tuto dobu 
vydala 23 dlouhohrajících desek. Na jejich 
koncertních vystoupeních  posluchači slyší celý 
průřez tvorbou, včetně slavných hitů této kapely. 

V roce 1990 do kapely nastoupil Milan 
Krbec (zpěv, kytara), který se již před tímto datem 
podílel na některých studiových projektech 
skupiny. V současné době také zastává funkci 
kapelníka. 

Mirek Hoffmann ze zdravotních důvodů se 
skupinou od roku 2006 veřejně nevystupuje! 
Nadále však  s kapelou studiově spolupracuje. 
Baskytarista Jiří Drnec je stálým členem Zelenáčů 
od roku 2000. 

Od roku 2013 nastálo koncertují: Jiří Spurný 
(banjo), Mikoláš Bělík (mandolína), Luděk Koutný 
(foukací harmonika). Ti se podíleli i na všech 
studiových nahrávkách Zelenáčů od roku 1990. 

V roce 2014 nastoupil Petr Šplíchal (bicí) za 
Jardu Hnyka, který po 65 letech hraní ve svých 
jednaosmdesáti letech prohlásil: "Teď budu jen v 
klidu odpočívat!" 

MIREK HOFMANN – Na naší countryové scéně nesporně profesně 
nejfundovanější a hlasově nejškolenější zpěvák, jehož jméno se proplétá 
nejsvětlejší částí historie naší country od samého počátku. Zpívá na hlasivky 
„nikotinum bronchitis“. Na scéně od roku 1957, 1970 – 1990 Greenhorns, od roku 
1990 Zelenáči Mirka Hofmanna.  

JARDA HNYK – na scéně od 1949, od roku 1974 Zelenáč. Hraje na 
oblíbenou bicí soupravu „Co dům dal“. 

FRANTA KACAFÍREK – na scéně od 1971, členem Zelenáčů od 1980-2015. 
Hraje na housle „Jaroslav Kozlík“, stejně rád má Kozlíka Popovického. 

ZDENĚK KRIŠTOF – členem Zelenáčů od 1979 do léta 2000. 
 

PAVEL KRÁL - na scéně od roku 1960, 1974–1990 Greenhorns, od r. 1990 Zelenáči 
Mirka Hofmanna. Hraje na kytary z. Sandner, Maison, Milosimu a Larivée, oblíbená 
mandolína nese značku Krishot. 

MILAN KRBEC – na scéně od roku 1976, od r. 1990 Zelenáči Mirka Hofmanna. 
Hraje na kytaru zn. Yamaha (se strunami Takamine), nechce jinou, je věrný. I své ženě. 

JIRKA DRNEC – vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor baskytara a 
kontrabas. V roce 2000 přijímá nabídku a stává se členem Zelenáčů. (mimo jiné Kučerovci, 
Michal David, Petr Spálený aj.) 

PETR ŠPLÍCHAL – členem Zelenáčů od roku 2014 kdy nahradil Jardu Hnyka za 
bicími. 

JIRKA SPURNÝ – členem skupiny Zelenáči v letech 1990-1995. Od roku 2014 opět 
stálým členem. Jirka hraje na banja vybraných značek, jako jsou Průcha, Krištůfek a 
Gibson. Jeho velkou zálibou je yachting a Quarter Horse. 

LUDĚK KOUTNÝ – od roku 2013 nastálo koncertuje se skupinou, foukací 
harmonika. 

MIKOLÁŠ BĚLÍK – od  2013 nastálo koncertuje se skupinou, mandolína. 
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A co Stařenky dělají, když nehrají? 
Andulka sedí na verpánku a stará se o nožky svých zákazníků, je totiž pedikérka, 

Vanda v nakladatelství Alternativa a stará se o vydávání knih o homeopatii, Dana v kuchyni a stará se o 
blaho své početné rodiny a Eva v kanceláři na HAMU a stará se o granty pro šikovné studenty.         

 Snad to již ani není pravda – před čtyřiceti lety 
Schovanky – dnes Stařenky. Trefný název – co myslíte? 
Jsme to však stále my – jak by řekl Jára Cimrman – sice 
trochu zestárlé, ale stále šarmantní. 

Po několikaleté pauze jsme se v roce 1995 při 
příležitosti vydání našich „sebraných“ nahrávek z české 
televize na CD, opět chopily našich již dávno odložených 
nástrojů. Bylo třeba, abychom živě zahrály na křtu desky. A 
šlo to… sice ztuha, ale vystoupení jsme zvládly. A tak jsme 
si začaly pravidelně jen tak pro sebe doma muzicírovat. 

V roce 2003 jsme na naléhání našich věrných 
příznivců přijaly pozvání skupiny Scarabeus ke společnému 
vystoupení v Malostranské Besedě, kde jsme před mnoha 
lety začínaly jako Schovanky. A protože reakce publika byla 
příznivá, bylo rozhodnuto – budeme zase hrát. Žádné 
fortissimo, pěkně „piánko“, jak se na náš věk sluší. Jen 
několik vystoupení ročně. V Praze hrajeme nejčastěji 
v divadle Na Prádle, v Malostranské Besedě, v hudebním 
klubu Carpe Diem, v kulturním zařízení Mlejn, v Domě 
barikádníků (Barča), v Mánesu. Koncertujeme však běžně i 
mimo Prahu. 

Upravily jsme repertoár a ke svým původním 
„schovankovským“ skladbám jsme přidaly mnoho dalších. 
Nehrajeme dnes již jen bluegrass, rády zabrousíme 
například do folku nebo blues. Někdy hrajeme jako 
hostující kapela, jindy je to stejně jako zamlada 
samostatný celovečerní koncert. Zatím se důsledně držíme 
zásady hrát pouze na akustické nástroje a ovládáme jich 
zatím celkem deset. Koncerty si samy uvádíme a nebojíme 
se na sebe „prásknout“ i to, co většina žen přísně tají, a tak 
bývá nálada v hledišti i na jevišti velmi příjemná a veselá. 

 
 
 
 
 

Kontakt:         tel. 603 535 821 

   info@starenky.cz  www.starenky.cz 

KRÁTCE Z NAŠÍ HISTORIE 
1970 založení skupiny 
1971 První vystoupení pod názvem Schovanky 

v Malostranské Besedě. 
1972 – 1977 Zlatá éra Schovanek 
1977 Odchod celé naší kapely Schovanky na mateřskou 

dovolenou. 
1979 – 1982 Založení nové skupiny a vystupování pod 

názvem Evy (název Schovanky jsme přenechaly 
další „generaci“ dívek. 

1984 – 1995 Pauza 
1995 Nápad na vydání „sebraných“ TV nahrávek na CD. 
1996 Uskutečněno vydání CD (hraní při příležitosti 

„křtu“ CD) 
2003 Malostranská Beseda – první vystoupení po 

dvaceti! letech pod názvem Stařenky. 
2003 – 2010 Stařenky koncertují jak o život po celé 

České republice. 
2011 – ??? Stařenkám se do důchodu zatím nechce 
15.9.2015  Stále čiperné Stařenky nezahálí a vydávají 
své první album „Zkoušíme to dál jako Stařenky“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

VANDA ČEHOVSKÁ 
mandolína, autoharfa, 

kytara, foukací harmonika, 
zpěv 

 

ANNA JÍROVÁ 
kytara, zpěv 

 

DANIELA SMYCZKOVÁ 
kontrabas, zpěv 

 

EVA PLOCHOVÁ 
dobro, kytara, foukací 

harmonika, zpěv 
 

mailto:info@starenky.cz
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Nedělá ostudu svému jménu, je vášnivým rybářem. Je letitým činovníkem v rybářském svazu a je porybný. Tak pytláci 
bacha na něj. Začátkem roku 2012 Miloše u basy vystřídal Tomáš Čepelák. Milda je dál platným Roháčem, jeho 
pracovištěm je volant a místo pro zvukaře. 
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Tomáš Čepelák - u Roháčů od ledna 2012. Do vínku přinesl zkušenosti s trampskou písničkou, jazzem i folkem. 
Celoživotní vyznání - příroda, myslivost, hudba, tramping, člověčenství. Další rybář v kapele. 

Ivan Bartoň - v prosinci 2007 si na několika vánočních koncertech jen tak párkrát fouknul do harmoniky, ale od 
ledna 2008 je plnohodnotný Roháč se sadou foukacích harmonik a sametově barevným hlasem. Matador prošlý skupinami 
H+28 a Strejdové. 

Jitka Melicharová - od roku 1980 zpěvačka Roháčů, občas flétna, saxofon a rytmické nástroje. Mamka dvou 
kluků, jedna ze dvou nejlepších zpěvaček Roháčů. Čarování s alternativami je velkým koníčkem, učitelování v MŠ též. 

Antonín Vyšehradský - zkušený muzikant, kytarista a zpěvák. Bývalý kapelník známé skupiny Švorc. Později 
člen kraslického Alison, souběžně od roku 2007 Roháč. Vášnivý rybář a turista. 

Olga Mašková - od svých osmnácti  let u Roháčů, maminka dvou chlapečků. Zpěvačka, která občas foukne do 
flétny, občas ťukne „bouchátkama“ do rytmu, autorka několika písní. Jedna, ze dvou nejlepších zpěvaček Roháčů. 

Lubomír Ríša Melichar  - od jara 1977 ve službách Roháčů, o rok později si ho vybrali za kapelníka. Z toho má 
celá ta léta radost a šediny. Také rybář. 

 
 

"Prší tady dvě stě dní v roce a zbytek - zbytek mrholí." To říkávají žertem lidé žijící v krajině kolem řeky Ohře. Je 
sice zjizvená dolováním a průmyslem, ale z civilizace stačí udělat pár kroků do romantických údolí nebo na stráně 
Slavkovského lesa či Krušných hor a pokusit se poodhalit tajemství starých kempů. Až budete číst letopočty vyřezané do 
rozpraskaných totemů, které zde stojí jako svědci krásných chvil a kamarádství, přiložte ucho na některý z těch zdobených 
kmenů. Možná v něm jakoby z dálky zaslechnete doznívat tenkrát ještě překližkové kytary Wabiho Daňka, Kiďáka a mnoha 
dalších. I moji. Možná budete mít štěstí a na závěr tohoto tichého koncertu Vám "Vlajku" zahrají Roháči. 

S písničkami Roháčů je to ale zrovna tak jako s dobrými lidmi. Zůstávají stejné v jakémkoli kabátě. 
 

Miloš Rybař - 
inventář, jediný 

z Roháčů, který ještě 
bydlí v Lokti. Zákaz 

zpěvu, zákaz hry na basu.  
 

 

Vyznání kapelníka Lubomíra Ríši Melichara 2000 První kalendář Roháčů by určitě vzpomněl pár nadšenců, 
kteří se sešli, aby si společně zazpívali. Domluvili se, že si budou 
říkat Roháči z Lokte a že budou na pódiu zpívat písničky, které 
zpívají v lese u ohně. 

Další kalendáře by vyprávěly o spoustě nádherných lidí, 
kteří kdy Roháčům překřížili cestu a kteří se stali kamarády na 
věky věků. 

Určitě by přišla řeč i na štěstí, které Roháče potkalo 
třeba v podobě Jardy Studenýho, Kiďákových písniček nebo 
fantastických lidí, kteří vymění předvánoční siestu za vydýchaný 
sál loketského hradu a přijdou si na vánoční koncert Roháčů 
zabroukat společně pár koled a známých písniček.  
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BARON 
Miroslav MENCL          

sólová kytara, zpěv 

Matouš VOKOUN          
percussion, zpěv 

PÁRA 
Dan PARIS          

doprovodná kytara, zpěv 

Jiří MAŠEK         
baskytara, zpěv 

Kamelot–revival je první revival 
skupiny Kamelot (Brno) v ČR. 

 

Kamelot–revival byl založen 
s požehnáním zakládajícího 

člena Kamelotu (Brno) Romana 
Horkého v roce 2011 k šíření 

písniček skupiny Kamelot mezi 
další posluchače, kteří mají rádi 
písničky této brněnské legendy. 

 

Snažíme se nabídnout 
posluchačům písničky tak, jak je 
znají z CD nebo live vystoupení 

skupiny Kamelot. 
 

Těšíme se na všechny fanoušky 
Kamelotu i Kamelotu-revival na 

některém z koncertů… 

 

První myšlenky na revival Michala Tučného se datuje někdy kolem roku 2010, kdy už po několikáté mi bylo 
naznačeno na různých sedáncích u kytary v hospodě, proč dělám ten bigbít „když si celej Michal“. Jenže jak se říká: „od 
myšlenky k činu bývá často dlouhá cesta“. V létě 2012 kdy už bylo celkem jisté, že v té době má kmenová kapela BRUFEN 
se beze mne obejde, aniž jí můj odchod způsobí vážnější problém, jsem začal kontaktovat kamarády a obcházet různé 
zpívané s cílem sehnat pro zamýšlený revival ty správné muzikanty. Každý kdo něco podobného absolvoval, mě dá jistě za 
pravdu, že sehnat partu dobrých muzikantů kteří by současně ještě nehrály v několika dalších kapelách je zhola nemožné. 
Proto mi nezbývalo nic jiného než doufat, že seženu takové muzikant, pro něž bude revival opravdu srdeční záležitostí.  

První koncert jsme odehráli 31.5.2013 Na „Faráku“ v Heřmanově Huti v předvečer folk a country festivalu 
Muzikantský Heřmánek. Během léta jsme pak ještě objeli několik vystoupení na různých festivalech a obecních 
slavnostech, kde jsme se ujistili, že cesta kterou jsme nastoupili je správná a jenom na nás záleží, jak po ní půjdem. 

Kontakt:     

danparis@seznam.cz     

tel. 604 133 007 
 

www.kamelotrevival.cz 
 

Facebook: 
Kamelot-revival 

 

 Rosťa Fišer - zpěv, foukací harmoniky   Jiří Kříž – sólová elektrická kytara 

 Míra Louda - kytara, el. kytara, zpěv   Dan Raboch – pětistrunné banjo 

 Pavel Ježek – basa     Vojta „Dydák“ Trykar - steel kytara, zpěv 

 Jindřich Bohuslav - mandolína, housle, zpěv   Míra Bílý - bicí 
 
 

mailto:danparis@seznam.cz
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Všechny použité fotografie jsou z archivu RO a MÚ Březová, nebo jsou publikovány se souhlasem skupin a sponzorů.                               

Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

 

  

 

 

 

 

Předchozí čísla naleznete na internetových stránkách Rudolce nebo na stránkách města Březová, pod kolonkou Rudolec. 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2016; číslo 15 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 6. ROČNÍKU 
RUDOLECKÉHO KOTLÍKU 

 
13:00 – 22:00 hod. 

prohlídka osadnického vozu, indiánského teepee, 
prodejní stánek s westernovými a indiánskými 

upomínkovými předměty 
13:00 – 15:15 hod. 

DĚTSKÝ DEN 
 jízda na koni, lukostřelba, střelba z paintballových 

pistolí, hry a dovednostní soutěže v rudoleckém 
parčíku, možnost svezení v povozu taženém koňmi 

s prohlídkou rudoleckého statku,  
13:00 – 17:00 hod. 

tetovací studio Ládi Panka 
14:00 – 14:15 hod. 

vystoupení malých mažoretek ze ZŠ na Březové 
15:15 – 15:30 hod. 

útok HZS z Březové, nafoukání pěny do prostoru 
rudoleckého parčíku, závěr dětského dne 

16:15 – 16:30 hod. 
skupinové bubnování s dětmi i dospělými 

17:30 – 17:45 hod. 
taneční vystoupení – ukázky a výuka country tanců 

18:30 – 18:45 hod. 
přestřelky a souboje z divokého západu 

19:45 – 20:00 hod. 
taneční vystoupení – ukázky a výuka country tanců 

21:30 – 21:45 hod. 
kovboj a kůň, ukázka přiježděnosti a souhry mezi 

člověkem a zvířetem 
22:45 – 23:00 hod. 

ohňová show skupiny Filipa Stejného 
Po celou dobu otevřeny stánky s občerstvením. 

 
 
 
 

Vítejte fanoušci Rudoleckého kotlíku! Několik slov o skupině, která si dala za cíl vzkříšení 
mnoha krásných a skoro zapomenutých písní, jež se alespoň dle mého názoru staly obětí 
bláznivého spěchu dnešní doby. Již název našeho seskupení Vám napoví, že vycházíme z tvorby 
fenoménu 20. století nejen české, ale i evropské countrymusic, báječného Michala Tučného.  
Mnozí se mnou mohou nesouhlasit, ale dovolím si tvrdit, že jeho nezapomenutelný a osobitý 
projev už nikdy nikdo nepřekoná. Michal Tučný country nejen zpíval, ale country také žil! Nás 
dnes může jen mrzet, že jeho život byl tak krátký a dál nepředává moudro, které se v jeho písních 
ukrývá.  Ukázal lidem, že žít se dá i jinak, než se neustále za něčím hnát. Že nejkrásnější chvíle jsou 
ty okamžiky, kdy se člověk zastaví, rozhlédne se a vychutná klid, kterého má dnes každý tak málo. 

A proto jsem se rozhodl dát dohromady tuto kapelu a vzdát hold člověku, který určitě 
nebyl svatý ani bez chyby, ale jeho písně nám ukazují krásu tohoto světa. Hrát písničky Michala 
Tučného jsem si přál už hrozně dlouho. Proto jsem hrdý na to, že se mi podařilo najít stejně 
zapálenou partu dobrých muzikantů, ze kterých přímo srší dobrá nálada a kteří nezkazí žádnou 
legraci. To je totiž přesně to, co tahle muzika potřebuje ze všeho nejvíc. Doufám, že se Michalovi 
jeho písničky v našem podání budou tam nahoře líbit a že mu nebudeme dělat ostudu. Jak se nám 
to podaří, ukáže teprve čas a Vaše přízeň na našich vystoupeních. 

 
 

Slovo má                    

ROSŤA FIŠER                 
alias                         

„MICHAL TUČNÝ“       


