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Tak jsme se vážení přátelé opět dočkali. V sobotu 17. června 2017 se od 13:00 hod. naší malou integrovanou 
vesničkou ponesou tóny od skupin a hudebních uskupení, které se nás budou snažit pobavit a zaujmout svým 
repertoárem. Letošní 7. 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 možná i trošku závidí. 

A na co se v letošním ročníku můžeme těšit?  V první řadě je nutno podotknout, že letošní je od těch předešlých 
malinko odlišný a to hlavně ve výběru žánrů. Celý festival již není pouze prioritou country-folk muziky, ale je rozšířen i o 
další. Posuďte sami. Rozjezdem festivalu je pověřeno folkové uskupení muzikantů z Prahy ve složení Aleš Pokorný, Víťa 
Adamec a Honza Svorník. Po úvodním vystoupení se zaposloucháme do bluegrassu v podání karlovarské skupiny Bluetet 
Bluegrass Band. V následujícím programu vystoupí nám velice dobře známá skupina Alison z Kraslic. Skupina prošla zásadní 
změnou jak ve svém složení, tak i změnou nabízeného žánru který lze v současné době charakterizovat jako skotský a irský 
folk-rock. Historizující folk, tak prezentuje svá vystoupení plzeňská skupina Strašlivá podívaná. Určitě se můžeme těšit na 
velmi zajímavé vystoupení. Na další vystoupení se můžou těšit milovníci klasického folku. Pavel Lohonka, který se 
mimochodem loni dožil 70 let, přijede potěšit své fanoušky na západě Čech se skupinou Žalman & Spol. V dalším programu 
se můžeme těšit na písničky 60 až 80 let v podání mariánsko lázeňské skupiny Stan & Tony revival. Na závěr festivalu 
vystoupí sokolovská skupina Těžko soudit motýla se svým power-funkem. Tak příjemnou zábavu. 

Samozřejmě nebude opět chybět bohatý doprovodný program, zčásti zaměřený i na naše nejmenší. Dají se 
očekávat hasiči z Březové, koňský povoz, svezení na čtyřkolkách, střelba z paintballových pistolí, tetovací studio Ládi Panka, 
maringotková střelnice, vystoupení úspěšných mladých interpretů Březovského lístku a určitě i nějaká další překvapení, 
která ovšem pořadatelé zatím tají. 
 

7. ročník HUDEBNÍHO  FESTIVALU RUDOLEC   17. června 2017 

POHLED NA AREÁL FESTIVALU PŘES ZREKONSTRUOVANÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LOŇSKÉM ROCE 
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Rudolec u Březové 

Z historie festivalu  2011 - 2016 

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 
vystoupily skupiny ALISON z Kraslic, PROSTATA z Březové, DRC Ostrov, 
KV EXPRES z Karlových Varů, TULÁCI z Ostrova a naši HOW-WADA. 
 

 
 

2012 – 2. ročník VRABCI Z ČECH, habartovští FÍCI, ostrovští 
DRC, ALISON z Kraslic, SPEKTRUM z Horního Slavkova, nenapodobitelní 
TULÁCI z Ostrova a závěr festivalu obstarala skupina ULICE z Rotavy. 
 

 
 

2013 – 3. ročník KV EXPRES, FÍCI, Jan Vančura a skupiny PLAVCI, BODLO, ALISON, TULÁCI a skupina ULICE. 
 

 
 

2014 – 4. ročník Rekordní ročník co do počtu kapel i návštěvnosti. DRC z Ostrova, OD PLOTNY SKOK z Litoměřic, KV 
EXPRES, plzeňská skupina COP s Mírou Leichtem, ZHASNI z Nového Boru, ALISON z Kraslic, folková skupina FÍCI 
z Habartova a ULICE z Rotavy. 

 
 

2015 – 5. ročník KV EXPRES, DRC, OD PLOTNY SKOK, skupina ULICE, POUTNÍCI, ROHÁČI z Lokte, kapela MICHAL TUČNÝ 
REVIVAL PLZEŇ, příjemní CRAZY HORSES a ročník uzavřelo country z českého západu pod názvem BANKROT.  

 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 20 

 

2016 – 6. ročník Několik ohlasů na tento ročník: ing. Radek Vozka, zpracovatel videozáznamu a fotograf: „Opravdu 
vydařená akce, kotlík byl fajn, úžasná atmosféra a lidé“; Pavel Jindra, frontman skupiny DRC: „Ahoj, ještě jednou díky za 
hezký fesťák v Rudolci“; Zdeněk Pejšar, skupina Wopejkači:  „Ahoj Gágo, moc se nám u vás líbilo, výborné prostředí, lidi, 
technika, všechno fungovalo. Dík za celou kapelu“. Na pódiu zahráli: DRC z Ostrova n. O., Wopejkači z Chebu, Zelenáči, 
první česká dívčí country kapela Schovanky, Roháči, Kamelot revival a naprosto úžasní Michal Tučný revival Plzeň. 

 

Po rozpadu folk rockové Ulice v roce 2015 jsem v Praze otevřel svou malou sbírku vlastních skladeb a začal se je 
učit tak, jak byly napsány, totiž folkovým srdcem J. V roce 2016 usedám na osamocenou židli otevřených scén pražských a 
svým vlastním kytarovým a hlasovým projevem se snažím vrýt pod kůži tamním posluchačům. Ovšem mezi zatracené 
muzikanty, svými optimistickými songy, tak nějak nezapadám. Neodráží se v nich potřebná dávka světa bolu, zřejmě… 
Mám však jasno! Hudba má rozdávat radost a energii. Abych tuto teorii proměnil v praxi, bylo zřejmé, že na to nechci být 
sám. Oslovil jsem a požádal o spolupráci Víťu Adamce, výborného houslistu a právoplatného člena rockové symfonie End 
of Scream a posléze velmi zajímavého a technicky vyspělého baskytaristu Honzu Svorníka. V této sestavě zkoušíme a nově 
aranžujeme skladby z dílny mé vlastní, ale také staré písně z pera Honzy Jelínka tak, jak jste je znali v podání již zmíněné 
folkrockové Ulice. Rád bych také zmínil, v souvislosti se spolupracujícími hosty, ještě jedno jméno a to dlouhodobého 
kamaráda, výborného muzikanta, skladatele Martina Čarného, s kterým jsem v loňském roce dotočil dvě nové skladby, Na 
vodě a Pro Tebe. Naše letošní premiérové vystoupení zaznamenali posluchači Notování v Praze, kteří nás formou hlasování 
poslali do semifinálového kola této písničkové soutěže. No a další velkou premiérou bude vystoupení na tradičním, ale 
zbrusu nově pojatém Rudoleckém festivalu, který jako moderátor otevřu svým pětatřiceti minutovým vstupem slovním, 
ale i hudebním za doprovodu mých hostů. Tak se stavte třeba jen na kus řeči, na pivko anebo jen tak, za zábavou…  

Těšíme se na Vás  

Navštivte náš FB a Band Zone: 
https://www.facebook.com/skupinaUlice/ 

ALEŠ POKORNÝ  
KYTARA, ZPĚV 
 

VÍTEK ADAMEC  
HOUSLE  
 

HONZA SVORNÍK  
BASOVÁ KYTARA 
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Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 20 

 

JIŘÍ "Dobroid" LEBEDA  
dobroid, mandolíny, zpěv  
Jirka je z nás určitě nejvýš, neboť bydlí  ve 
výšce 810 m n. m. v Suché u Jáchymova na 
jižním svahu Klínovce ve „Staré pekárně". 
Z ní však ponechal jenom název… Když 
necvičí na dobroid ani na mandolínu, zabývá 
se vyjmenovanými slovy – dobytkem a 
ubytováním. 

Od založení kapely BLUETET v roce 2014 hrajeme 
ve stálém čtyřčlenném složení,  ačkoliv jsme v názvu 
ponechali prostor pro jakýkoliv počet členů… Původní 
repertoár - tradiční bluegrass - jsme časem rozšířili o fúze 
do jiných žánrů, jako je swing, jazz, blues, country nebo i 
rock, a také o vlastní autorské skladby, neboť se Jirka 
Lebeda projevil jako nadaný textař i skladatel. A zdá se, že 
jeho šuplík je prozatím bezedný. 

Petr dal na začátku impuls k založení kapely a tak 
se podílí na jejím chodu zejména po stránce manažerské a 
kapelnické, přesto jsou vztahy uvnitř tělesa velmi 
demokratické… 

Jirka je jediným dobristou na světě, který hraje na 
nástroj zvaný Dobroid a nutno podotknout, že vlastní 
výroby. Stejně tak, jako svoje mandolíny… 

Dan alias Žebrák je pilotním zpěvákem, který 
zpívá výborně a rád. Málokdo o něm ale ví, že je 
„objevitelem“ Lenky Dusilové a také zakladatelem 
festivalu „Novorolská Valcha“. 

Pája je po profesní stránce vystudovaným 
muzikantem, a tak mu my ostatní někdy vůbec 
nerozumíme… Nicméně, většina aranží pochází z jeho 
hlavy. Je to multižánrový muzikant! 

Dva posledně jmenovaní se již v minulosti v jedné 
kapele setkali - právě v novorolských Walchařích……… 

 

 

PAVEL "Pája" HUDY 
kontrabas, bezpražcová baskytara, zpěv  
„Pája" je z nás všech sice nejmenší, ale 
jenom na výšku.  Pokud se hudby týká, je 
vysokoškolsky vzdělaný a má jako jediný 
z nás na to muzicírování „papíry". 

DANIEL "Žebrák" PŮŽA 
kytara, zpěv   
Žebráka poznáte tak, že má z nás všech 
nejdelší vlasy i vousy a to už na první 
pohled. A když hraje na kytaru, není už 
vůbec pochyb, že je to ten dlouholetý 
bluegrassový a swingový „tahoun", zpěvák, 
a kapelník někdejších Walchařů.  

PETR KUGLER 
banjo, zpěv  
Petr je v kapele ze všech nejdůležitější, 
neboť včas sděluje ostatním, jestli bude 
zkouška od 18 nebo od 19 hodin, případně 
kdy zkouška nebude a proč. Ostatní jsou 
k němu proto velmi tolerantní… 

Rádi si zahrajeme na zajímavých festivalech a nemáme problém se žánrovým zařazením. Zaměřujeme se ale také 
na vlastní koncerty a projekty. V loňském roce jsme si tak zahráli na jednom podiu např. s Martou Kubišovou, s Felixem 
Slováčkem, iniciovali a odehráli jsme samostatný koncert ve prospěch obnovy lázní Kyselka. V letošním roce bychom ještě 
chtěli, jako první kapela na světě, odehrát koncert na Měsíci a na Marsu, prozatím ale vázne logistika a tak předprodej 
lístků nebyl ještě zahájen. 
 

Aktuální informace o nás proto 
sledujte na našem webu 

www.bluetet.cz 
zájemci o vystoupení pište na 

bluetet@seznam.cz 
nebo volejte na mobil 

+420 777 160 404 
 

http://www.bluetet.cz/
mailto:bluetet@seznam.cz
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Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 20 

 

O KAPELE 
Kapela oslaví v roce 2017 jedenácté 

narozeniny. V poslední době prošla radikální 
změnou sestavy i změnou nástrojového obsazení a 
tím i změnou pojetí svého žánru. Nadále se však 
věnuje hraní písniček převážně keltských, skotských 
a irských a na tom se do budoucna nic měnit 
nebude. 

Do kapely přišla nová krev v podobě 
Dalimila Dolejšího, Tomáše Růžičky a Piškotky 
Midrlice. Vláďa, jež doteď proháněl baskytaru se 
přesunul na post elektrického kytaristy. Při 
zkouškách se objevilo, že z něžného a tklivého folku 
se najednou stal tak trochu kravál . Nicméně se 
nám to zalíbilo a rádi bychom se do budoucna 
ubírali tímto směrem. Uvidíme, co přinese čas, 
život a zkoušky. 

TĚŠÍME SE NA VÁS NAŠI MILÍ POSLUCHAČI, 
MĚJTE SE RÁDI A NĚKDY NĚKDE „AHOJ"! 

 

VLADISLAV 
ŠERÁK 

 

DALIMIL  
DOLEJŠÍ 

 

TOMÁŠ  
RŮŽIČKA 

 

VÍŤA                  
ADAMEC 

 

PIŠKOTKA 
MIDRLICE 

 

ÁJA                
BOHÁČOVÁ 

 

ÁJA BOHÁČOVÁ - zpěv, flétny, whistle. Kapelnice narozená ve znamení berana, neúnavná, činorodá, neustále 
pobízející ostatní líné členy k činnosti. 

VLADISLAV ŠERÁK - elektrická kytara. V kapele působil 3 sezóny jako baskytarista z donucení. Takže když se k 
nám přidal Lomax, s láskou odhodil baskytaru a elektrické kytary už se nepustí. Je to nejtalentovanější elektrický kytarista 
všech dob v našem okrese :-D, vyniká svou přesností a improvizační schopností. Také je dobrý aranžér. Jeho talent se 
rozvinul i v plození dětí. Je otcem 4 dětí. Spolu s Lomaxem tvoří výbornou dvojici na pořádání sejšnů po festivalech, 
buďte si jisti, že pokud budete mít tyto dva u stolu, večírek nikdy neskončí. Je také členem zábavové kapely Ametyst. 

DALIMIL DOLEJŠÍ - basa. Ve světě je znám pod přezdívkou "Lomax". Do kapely byl přijat na místo baskytaristy. Již 
po pár týdnech se zapsal jako nepostradatelný člověk, který disponuje zkušebnou, aparaturou, včelstvem - zásobuje 
všechny členy kapely celoroční dávkou medu a až začne pálit i medovici, už se ho nikdy nevzdáme. Příkladně se stará o 
své ratolesti Matýska a Anetku a vůbec je to fajn kluk, kterého nic nerozhodí. Má rád diář a vše si do něj poctivě zapisuje. 
Kromě jeho dalších aktivit je také členem kapely Petr nebo Pavel. 

TOMÁŠ RŮŽIČKA - bubny. Jeho muzikantská dráha byla vždy orientovaná do metalu, než jsme ho angažovali jako 
bubeníka do naší kapely. Nyní objevuje krásy jemné muziky, dynamiky a něžného zpěvu s naší partou. Je to spolehlivý 

kluk, který miluje pejsky a svojí Kristýnku. Jeho 
paměť na termíny zkoušek a koncertů je přímo 
fascinující. Jako řidič projevuje perfektní schopnosti 
naslouchat i 5-ti navigátorům najednou a jako jediný 
dokáže zajet vzdálenost 38 km za 380 minut. 

PIŠKOTKA MIDRLICE - kytara a zpěv. Už to 
nemohla vydržet, tak s námi hraje a zpívá. A moc jí 
to jde! 

VÍŤA ADAMEC - housle. Hostující člen naší 
kapely, houslista, který když může, rád pomůže. 
Jinak člen kapely End of Sream. Bezkonfliktní, ale 
hrozně ukecanej človíček, kolikrát už ani nevíme, jak 
mu máme říct, aby přestal mluvit . 

Vpravo vzpomínkové foto z posledního vystoupení 
Alison na Rudolci v roce 2014. 
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Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2017 tedy dosáhne věku 29 let. 
Písničky „Strašlivky“ vycházejí z inspirací historickými a fantazijními motivy a kapela pohybující se svým stylem 

nejblíže oblasti historizujícího folku, je pak (lehce) koření přídechem středověku, renesance či občasnými židovskými nebo 
cikánskými názvuky. Základem, však zůstává vlastní osobitý styl, který Strašlivou Podívanou provází, jak v oblasti textů a 
hudby, tak i v oblasti pódiového projevu. 

Skupina vystupuje na festivalech, vlastních koncertech, dobových akcích, na hradech a zámcích, na městských 
slavnostech, … a všude tam, kde nějak akce souvisí s dobami minulými – uvidíte Strašlivou Podívanou v historických 
kostýmech. 

Hudebním provedením se písničky Strašlivé Podívané pohybují většinou v krajních polohách, a to buď 
romantických, nebo naopak v polohách dravého a energického nasazení. Všechny písničky zároveň stojí na bohatých 
aranžích a výpravných textech. 

V bodech by se o Strašlivé Podívané mohlo říci: historizující folk, bohaté aranže, dobové kostýmy, originální 
hudba i projev, dvojnásobný držitel Porty, výpravné texty a nakažlivá energie a radost z hraní.  

Hudební skupina Strašlivá Podívaná má v rámci žánru neobvyklý a zapamatovatelný projev a nadšení, se kterým 
hraje - nakažlivě šíří dobrou náladu! 

Ročně odehraje Strašlivá Podívaná okolo 30 až 50 vystoupení. Koncerty jsou rozmanité od klubových akcí přes 
městské a historické slavnosti až po velké festivaly, jako je Muzika, festival Na ulici, či Porta. Často vystupuje na hradech a 
zámcích a má za sebou i úspěšná zahraniční vystoupení v Francii a Německu. V roce 2003 vystoupila v České televizi v 
pořadu Aport… 

Skupina trvale rozšiřuje obec svých posluchačů a hledá nová místa k vystupování, a to i v cizině. Nezapomíná ani 
na novou tvorbu – po čtvrtém (velmi dobře hodnoceném) albu „ČOKOLÁDA“, vydala v květnu 2013 další řadovou desku 
„TADY A TEĎ“. Kapela pokračuje i ve spolupráci se skupinami historického šermu a oko diváka jistě potěší i krásné kostýmy 
z doby vrcholné gotiky, v nichž hudebníci často vystupují. 

Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2017; číslo 20 

 

PPEETTRR  MMEERRXXBBAAUUEERR - kapelník, hraje na 
šestistrunnou kytaru, zpěv, Panovy 
flétny, okarína a harfa, členem od 
vzniku kapely 

PPEETTRRAA  HHAAJJŽŽMMAANNOOVVÁÁ  
- hraje na hoboj a flétny, v kapele od 
roku 2011. 

BBĚĚTTKKAA  HHEERRBBSSTTOOVVÁÁ  
- zpěv, hraje na housle, od roku 2017 
jako host 

IIVVAA  LLAACCKKOOVVÁÁ  
- zpěv, hraje na perkuse (bonga, 
triangel, tamburína…), členem od 1988. 

KKAAMMIILL  SSMMRRČČKKAA    
- hraje na šestistrunnou baskytaru, Od 
roku 2014 jako záskok, od 2016 jako 
stálý člen.  

TTOOMMÁÁŠŠ  HHLLAAVVSSAA    
- hraje na šestistrunnou kytaru, členem 
od roku 2004.  

CD skupiny: 2013 Tady a teď; 2008 Čokoláda; 2005 Čarovné bylinky; 
2002 Údolí včel a 2000 Krajina mého srdce  
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Druhdy tištěná povídačka o živobytí člověčího rodu rudoleckého; červen 2016; číslo 15 

 

Hudební sezona 2017 bude pro mnohé 
fanoušky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a 
texty těší publikum již téměř půl století, opět něčím 
nová a neoposlouchaná. Žalman působí na hudební 
scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minnesengři, 
později v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & Spol, 
která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do 
současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla v únoru 
2017, kdy vedle Petra Novotného, stojícího po 
Žalmanově boku již téměř 25 let a zpěvačky Michaely 
Hálkové stanul kytarista Petr Havrda přinášející nový 
vítr a nové aranže písní. 

Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové 
legendy, protože je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili 
dnešní podobu české folkové scény. S Minnesengry 
nahrál 9 alb a později vydal dalších 17 autorských desek 
a 7 výběrů. Na nich lze nalézt více než 250 písní. 
Zasloužil se o popularizaci lidových, zejména 
jihočeských písní, některé z nich tak dostaly příležitost 
zlidovět podruhé. Pro jeho tvorbu je charakteristická 
pracovitost, cílevědomost a pokora, díky nimž se stal 
dobrým příkladem pro mnohé mladé folkové skupiny. 
Před šesti lety byl první folkovou stálicí, která se 
zapojila do hnutí FOLK ŽIJE! Ztotožňuje se totiž s jeho 
cílem - přibližovat lidem folkový žánr a při tom zároveň 
upozornit na mladou folkovou generaci, která vyrostla 
zcela mimo pozornost médií... 

V roce 2016 Pavel Lohonka oslavil 70. 
narozeniny a k tomuto jubileu skupina realizovala 
celoroční turné s názvem 70 JAR. V rámci koncertní 
sezony 2016, krom slavnostního koncertu ve velkém 
sále pražské Lucerny v den Žalmanových narozenin, 
skupina Žalman & Spol. připravila sedm velkých 
koncertů v sestavě rozšířené na devítičlenné  těleso. 
Dále oslavenec vydal knihu 70 jar písní a povídání, kde 
vypráví příběhy písní a svého života. Příznivci 
Žalmanových písniček se také dočkali dlouho 
očekávaného řadového alba, nesoucí název Cestující 
muž. 

“Naprosto obdivuju pořadatele, kteří se 
rozhodli také pomáhat a dávají prostor folkové muzice. 
Lidé jako by zapomněli na tu tišší, léty prověřenou 
muziku. Prověřila ji spousta vynikajících muzikantů a 
autorů, a proto má právo, aby nezanikla a žila dál. Právě 
pořadatelé odvádí záslužnou, ale i osvětovou práci, 
protože v dnešní době, která je velice hektická, je 
potřeba neustále připomínat, že tu folková hudba je.” 

 
 
 
 

PAVEL LOHONKA – zpěv, kytara 
Nestor folkové hudby, který se na českých 
a přilehlých scénách pohybuje už páté 
desetiletí. Bývalý člen skupiny Minnesengři, 
od roku 1982 vedoucí vlastního sdružení 
Žalman & Spol. Autor několika stovek písní, 
básní a spoluautor několika scénářů k 
vlastním hudebním filmům. Jeho tvorba je 
rozeseta na bezmála padesáti titulech 
(albech skupin Minnesengři, Žalman & 
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Spol. a různých samplerech), kromě skupiny Nezmaři jeho písně 
hrají (a nahrávali) např. skupiny Stopa, Madalen, Jaroslav Lenk, 
Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Věra Martinová. Oblíbené jídlo: 
čínská kachna na medu, kterou si sám upeče. Oblíbený nápoj: 
pivo, víno, slivovice. Oblíbená činnost: vaření a drobné 
truhlářské práce. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MICHAELA HÁLKOVÁ – zpěv, rozličné 
flétny, perkuse, občas kytara 
V kapele má důležitou funkci hlavního 
zdobítka. Zpívá (jak říká maminka) od 
malička. V 16ti letech se stala členkou 
jihočeské bluegrassové kapely Sem Tam, v 
letech 1995-1997 už jednou byla součástí 
Žalmanova Spolu. Spolupracovala na deskách 
a koncertech s Věrou Martinovou, Lenkou 

Filipovou, Janem Nedvědem st. a Jaroslavem Matějů. Tajná 
neřest: nic neutají, špatně se maskuje. Zvláštní znamení: skáče 
lidem do řeči, ale nic zlého tím nemyslí. Jen je netrpělivá... 

PETR NOVOTNÝ – baskytary, klávesy, 
kytara (občas) a vlhký průvan s vůni 
česneku (zpěv) 
Několikanásobný držitel poháru pro 
nejužitečnějšího hráče folkové ligy. V kapele 
zastává funkci levého křídelního útočníka a 
udiveného poplety. Služebně nejstarší člen 
kapely, který před časem opustil rodné 
Sudety, po krátké epizodě v Praze přesídlil ke 

krátké epizodě do Českého Krumlova a později na 
středomoravský venkov. Zvláštní znamení: rád významně mlčí, 
ale většinou tím nic nemyslí. 

PETR HAVRDA – kytary (a vše strunné), 
zpěv, foukací harmonika 
V kapele na pozici pravého křídelního 
útočníka. Kytarista, sideman, příležitostný 
hudební režisér a kutilský výrobce kytar. 
Pochází z Hradce Králové. Vystudoval 
klasickou kytaru na Konzervatoři v Brně. Má 
za sebou žánrově pestrý rejstřík kapel a 
spoluprací (Wild West, Piráti 44, Lokálka, 

Lenka Filipová, Devítka, Pohled, Pavel Ryba, Cross Country). 
Zvláštní znamení: indiáni a Rychlé šípy. Tajná neřest: má pouze 
řesti. 
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 Stan & Tony revival  
prostě parta hudebních nadšenců. 

V roce 1999 jsme si řekli parta bývalých bigbeaťáků, že 
dáme dohromady kapelu, která bude hrát skladby, které 
jsme hráli jako náctiletý kluci a to hlavně pro radost a i 
proto, že je to muzika, která je věčná!  
U založení kapely byly tři dnešní členové:  

       ANTONÍN KUNŠTA – zpěv, kapelník 

       STANDA KOPEJTKO – zpěv, doprovodná kytara  

       OLDA TOBRMAN – basová kytara, zpěv 
Postupem času jsme kapelu doplnili a omladili: 

       WALTR HAUSER – klávesy 

       JAN SEDLÁČEK – sólová kytara 

       MARTIN NĚMEC – bicí, zpěv 

Poprvé jsme vystoupili v červnu r. 2000, takže hrajeme 
sedmnáctý rok. Do názvu jsme si dali slovo Revival právě 
proto že chceme oživovat vše, co se v té dávné době hrálo 
napříč všemi kapelami té doby (60-70 léta).  
Repertoár se skládá s písní od těchto kapel: Creedence 
Clearwater Revival; Eagles; Beatles; Rolling Stones; Deep 
Purple; Pink Floyd; Gary Moor; Chris Rea; Black Sabath; 
Robert Palmer; Olympic; Petr Novák; Karel Kahovec; Karel 
Černoch; Blue Efect atd. 

Kontakt: A. Kunšta tel. 602 556 186 
e-mail: tonybeat@seznam.cz 

 
 

 

Členové: 

LUCAS - VOCAL 
 

VÍŤA - BICÍ 
 

MÁRA - KLÁVESY 
 

BALOO - BASS 
 

JANEKK - KYTARA 
 

WENS - SAX 
 

TOM - TRUMPET 
 

TÝTA - TROMBONE 

2002 – vznik kapely, původně tříčlenná formace se začínala postupem času rozrůstat 
2003 – účast na finále Múza, na podzim se připojuje klávesák Mára, natočen EUROPROMO 
2004 – dechová sekce je kompletní, počet členů osm  2005 – kapela spokojeně koncertuje 
2006 – oblétáme kluby a hrajem a hrajem, těsně před Vánoci okupujeme nahrávací studio 
2007 – do světa letí nové CD a křičí „FHUT UP!“, vítězství na soutěži PRE-DIGITAL SUN 
2008 – jako každý rok, mejdan za mejdanem; těsně nás minulo finále SKUTEČNÉ LIGY (6.-15.) 
2009 – v Kutné Hoře ve společnosti Laura a její tygři, Sto zvířat…, festival VOTVÍRÁK! 
2010/11 – Balů za Roberta, v Praze ve společnosti  Laura a její tygři, Medvěd 009, Doga, Zajíc Co. 

A zkoušíme…  A na sklonku roku 2010 točíme. 2011 - musíme to dotočit, přece…  
2012 – za nepříliš pozitivní nálady nás opouští bubenický motor Standa. Začíná etapa hledání 

bubeníčka. Střídá se jich u nás více a stále hledáme. 
2013 – přichází další bubeníček Míra Dlouhý, který s námi nějaký ten čásek vydržel. Na sklonku 

roku se na postu bubeníka odehrává další změna. Do kapely přichází Víťa Kováč, který 
dobře zapadl jak po lidské, tak hudební stránce. 

2014 – po delší odmlce se pouštíme do koncertování… Vypadá to dobře, sestava silná a stabilní. 
2015/16 – tvorba nového materiálu a příprava na studio. Koncertuje se vesele dál. 

TĚŽKO  SOUDIT  MOTÝLA 

2017 – 15 let 
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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. 

PROGRAM 7. ROČNÍKU 
12:00-24:00 Stánkový prodej tekutin a pochutin 
13:00-13:30 ALEŠ POKORNÝ & HOSTÉ / folk  
13:00-15:00 Sestřelování terče vodním dělem (parčík) 
13:00-15:00 Svezení v kočáru s koňským spřežením (u arény) 
13:00-15:00 Svezení na čtyřkolkách (u arény) 
13:00-15:00 Střelba z paintballových pistolí (parčík) 
13:00-16:00 Seznámení s hady Vládi Krofta (veranda stodoly) 
13:00-17:00 Tetovací studio Ládi Panka (aréna) 
13:00-21:00 Maringotková střelnice pro malé i velké (aréna) 
13:45-14:45 BLUETET BLUEGRASS BAND/ bluegrass 
15:05-16:05 ALISON / Celtic & Irish rock 
15:15-15:45 Hasičská pěna (parčík) 
16:10-16:20 Vystoupení Adély Giňové (Březovský lístek) 
16:25-17:25 STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ / historizující folk 
17:25-17:45 Taneční škola manželů Macháčkových 
17:45-18:45 ŽALMAN & SPOL / folková legenda ČR 
18:50-19:05 Překvapení 1 pořadatelů festivalu 
19:10-20:10 STAN & TONY REVIVAL / rock-big-beat 
20:20-20:30 Překvapení 2 pořadatelů festivalu 
20:45-22:30 TĚŽKO SOUDIT MOTÝLA / power-funk 
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 HUDEBNÍ FESTIVAL RUDOLEC 
 

Na Rudolci bude mít premiéru i nové podium pro účinkující, 
které získala radnice města pro kulturní akce. 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NAŠIM SPONZORŮM 
Dekonta, a.s. – Volutova 2523, 158 00 Praha 5; služby a 
produkty pro lepší životní prostředí 
Petr Beneš – Tuřanka 107, 627 00 Brno-Slatina; ekoslužby 

Údržba silnic karlovarského kraje, a.s. – Na Vlečce 177, 
Otovice, 360 01 Karlovy Vary; údržba a opravy silnic 

3xN spol. s r.o. – Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary; 
zateplení, plastová okna, stavební materiál 

INTEX-stavební spol. s r.o. – Klicperova 2576/9, 301 00 
Plzeň; provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

ALGON PLUS-AUTO, a.s. – U Hilárie 1, 352 02 Cheb; prodej a 
servis osobních i užitkových automobilů 

Strojservis Homolka s.r.o. – Tovární 2093, 356 01 Sokolov; 
stavby, servis a opravy technologických zařízení 

Chemontas s.r.o. – Tovární 2093, 356 01 Sokolov; strojní 
údržba a zámečnické práce 

HITTE s.r.o. – Dvořáková 2, Lomnice-Týn; výroba topných 
konvektorů a topení 

Auto Drásta s.r.o. – Dobrovského 406, 356 04 Dolní Rychnov; 
prodej a servis automobilů, značkový servis vozů Peugeot 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, 
o.p.s. – Hornická 1595, 356 01 Sokolov; vše nejen pro důchod 

Nelan spol. s r.o. – Třebeň – část Horní Ves 1, 350 02 Cheb; 
okna, dveře, zimní zahrady, garážová vrata, zasklívání balkónů 

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. -  Jiřího 
Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov; komplexní provozování 
vodohospodářského majetku měst a obcí 

Vertikal s.r.o. – U Koupaliště 1071, 363 01 Ostrov; lešení 
Layher, kvalitní nátěry, příprava povrchů – tryskání pískem 
nebo vysokotlakým paprskem 

ISLA Tepelné izolace – Javorová 2190, 356 01 Sokolov; 
technické, tepelné, chladové a protipožární izolace 


