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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci Festivalu na zelené louce,
s některými z vás se potkáváme úplně prvně, s někým z vás po několikáté
a s některými dokonce po osmé v řadě. V úvodu našeho Zpravodaje nám všem
dovolte poděkovat za vaši účast ať je první nebo opakovaná. Děkujeme vám,
že jste si přišli užít sobotní odpoledne a večer právě u nás. A zároveň tím tak
podporujete naše společné snažení v pomoci těm, kteří mají svůj každodenní život
trochu jiný.
Šest festivalových ročníků jsme výtěžky z benefičního festivalu věnovali na
budování a vylepšování bezbariérové letní táborové základny, kde se právě nyní
nacházíte. Minulý rok jsme prvně věnovali výtěžek přímo a konkrétním 3 dětem Lucince, Vojtovi a Matymu.
I letos jsme na Zelené louce v prvé řadě proto,
abychom se potkali se známými, užili fajn
odpoledne s dětmi, slyšeli neskutečné výkony
na pódiu a dokonce i vzlétli nad zem
v horkovzdušném balónu.
Moc si přejeme, aby poslední věta byla pravdou.
Balón je v době psaní těchto řádků připraven,
podmínkou je ale dobré počasí a takřka bezvětří.
Tak snad uvidíte festivalový svět z výšky.
Nebo alespoň někteří z vás. Tímto mi dovolte
poděkovat Michalovi Sádeckému ze společnosti
Give.cz, že nám tento zážitek dopřál.

Moc tímto děkujeme všem vystupujícím a všem dobrovolníkům, kteří se starají
o vaše zázemí, hry, organizaci apod. Děkujeme všem sponzorům a děkujeme
Nadaci Divoké husy, která výtěžek do výše 60 tis. z festivalu zdvojnásobí. A to je
skvělé. Děkujeme prostě všem, kteří se do Festivalu na zelené louce zapojují.
Pomocníci a podporovatelé pracují na přípravách mnoho týdnů, zajišťují, nakupují,
vaří, zařizují, domlouvají a pomáhají.
Naším velkým přáním je, abyste si letošní ročník Festivalu na zelené louce užili
jako nikdy a řekli jste si, že naše společná setkání jsou moc prima a fajn.
Děkujeme vám za přízeň a podporu, máme vás rádi.
Petra, Stáňa a Pavel (na fotce je i Tomáš)
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KAPELA KŮZLE

www.divadelkokuzle.cz

Koncerty a hudební pořady nejen pro dětské publikum, ale pro celou rodinu
zajišťuje kapela Kůzle. Jedná se o šestičlenný hudební soubor ve složení
od bicí soupravy, baskytary, elektrických a akustických kytar, dechových
nástrojů a vokálů hrající autorské písně psané přímo pro soubor, ale
i písničky z pohádek Divadélka Kůzle v kompletních aranžích.
Kapela vystupuje na městských a obecních slavnostech, festivalech i dalších
ozvučených pódiích a akcích. Dobře se hodí na „rozjetí“ hudebních festivalů.

ZUŠ-BAND
ZUŠ-BAND orchestr Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi
vznikl v roce 2009. Původně plánovaný big band se nakonec ustálil jako těleso
pop-rockového zaměření. Rád přĳímá nabídky pro účinkování na plesech nebo
městských slavnostech a pravidelně spolupracuje na projektech s tanečním
oddělením školy nebo adventních koncertech po celém našem regionu.
V současnosti se orchestr skládá z hráčů rytmické sekce, dechové sekce,
instrumentálních sólistů, třech sólových zpěvaček a sólového zpěváka.
Nespornou výhodou je, že bývalí žáci orchestru (dnes už absolventi), kteří
formálně dokončili svá studia, tak dále dochází a tvoří společný celek s žáky
současnými. Kamarádskou formou jim pak předávají své zkušenosti a navíc
díky barevnějšímu nástrojovému obsazení mohou být připravovány skladby
v náročnějších aranžmá a rozmanitém repertoáru.
Na letošní ročník Festivalu na Zelené louce se opět moc těšíme. Zdar festivalu!
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HONZA KŘÍŽEK AKUSTIK TRIO
Kdy a jak ses dostal k muzice, Honzo?
Muziku máme v rodinném DNA. Můj praděda, Jaroslav Křížek, vystudoval
pražskou konzervatoř v oboru bicí a varhany a skladbu u Josefa Suka.
Můj táta, taky Jarda Křížek, hrál na piano, bicí a trombon a občas vzpomíná
na historku, která mu vytanula na mysli při mém absolventském koncertu na
pražském hradě v roce 1992. Když mě tam sledoval v orchestru a viděl, jak
dělám vzadu u bubenické sekce celou dobu kraviny a blbosti s bubenickými
paličkami, vzpomněl si právě na dědu Jardu, který při svém absolventském
koncertě v Praze protrhl blánu u tympánu. Následně na to byl učitelem
hudby v Kolíně a ředitelem kúru v kostele v Kouřimi. Dodnes si ho tam
dobře pamatují a jsou po něm dokonce dochovány i notové zápisy.
Můj táta hrál bigbít, ale dávno před tím už sjížděl Jaroslava Ježka a jazzové
standarty a vždycky miloval velké orchestry. U nás doma od malička něco
hrálo. The Beatles, Frank Zappa, nebo Bachovy Braniborské koncerty.
Ale i popina, metal, hodně jazzu a nejvíc blues. To je taková tátova stálice
posledních let a já mu čím dál víc
rozumím a přicházím tomuhle žánru
na chuť. Ale pořád mě baví, když to
prdí a řve a nenechá tě to v klidu.
Tak asi odsud pramení moje
příslušnost k hudební obci, jestli to
můžu nazvat takhle okázale.

Prostě jsem od malička muzikant a věděl jsem, že jím budu vždycky. Žádnej
kosmonaut, žádnej popelář ani nic podobnýho mě nikdy v životě nenapadlo.
Která kapela nebo píseň tě nejvíc
oslovila?
The Beatles a pecka Please, Please
Me a Raining Blood od Slayer.
Všechny kapely kde jsi hrál?
Walk Choc Ice, Kollerband, Blue
Effect a moje kapela.

Něco o muzikantech, se kterýma jsi hrál?
Pár jich bylo. Třeba Ivan Král, Radim Hladík, všichni muzikanti, co prošli
Walk Choc Ice, taky Kollerband byla skvělá kapela a etapa mého hudebního
života. Zmínil bych určitě spolupráci s kapelami Krucipüsk, Support
Lesbiens, Wanastovi Vjecy, Kurtizány z 25 Avenue a Miroslavem Žbirkou,
nebo Annou K., které jsem nabubnoval dvě alba a řada dalších, neméně
skvělých muzikantů a lidí, se kterými jsem měl to štěstí se zatím potkat.
Část rozhovoru z rockpalace.cz
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KRIS
Kapelu založili kámoši z Pardubického gymplu v roce 1982, a to MartinVančura
kytara, zpěv a Honza Lomnický/řezník/- bicí nástroje - holka z gymplu - Zuzana
Pilná – kytara, zpěv, - Láďa Bačkovský – baskytara zpěv.
Kapela hrála na tu dobu velmi tvrdou muziku a prakticky neslučitelnou se
socialistickým smýšlením – tím se stala rychle populární i díky razantnímu
zpěvu kytaristky Zuzany (ACDC, Judas Priest, Kiss, Accept, Iron Maiden).
Po nátlaku SSM změněn název kapely na přĳatelnější a roztomilý název SEPIE.
Kapela působila na Pardubicku dva roky a poté ukončila činnost díky odchodu
jejich členů na základní vojenskou službu a úplně se rozešli.
Zuzka v současnosti velmi úspěšně působí v kapele RED GUITARS.
V roce 2016 se shodou náhod Martin potkal s Honzou a v lednu 2017 kapela
obnovila činnost. Současní členové: Dědek – neřízená střela – zpěv, Honza
Lomnický – bicí nástroje, Martin Vančura – kytara, zpěv Zdeněk Bíza – kytara,
zpěv Pavel Cejpek – basový nástroj.

ASIHLASY

www.kurzy-zpivani.cz

Všichni členové sboru AsiHlasy jsou absolventi Kurzů zpívání pro
nezpěváky Dany Houdkové. Jsou to bývalí nezpěváci, kteří si splnili svůj sen
- zpívat ve sboru.
Jejich heslo zní:
„Když umíš chodit, umíš i běhat. Když umíš mluvit, umíš i zpívat.“
Jako český sbor zpívají výhradně český repertoár. Když si chtějí zazpívat
některý ze světových hitů, prostě si ho přeloží do češtiny. Jak se jim to daří,
můžete posoudit na Festivalu na zelené louce.

SENETÍN

11.9.2021

MUSHING - jízda se psím spřežením – sibiřský HUSKY
Sibiřský husky a život se psím spřežením.
Povídání o těchto inteligentních, oddaných psech, pro které je smysl života
práce v zápřahu, smečka a člověk. O divoké duši a neustálém volání dálek.
Ukázka vybavení na zimní ježdění se psím spřežením. Vybavení pro trénink.

TANEČNÍ SKUPINA SPOLU
Taneční skupina Spolu vznikla z jednorázového nápadu na mezinárodní týden
nošení v roce 2017, kdy zakladatelka regionální nosící skupiny pro Kutnou
Horu, Kolín a okolí - Andrea Dymáková s tímto nápadem přišla - místo
regionální fotografie nosících maminek zatančit s dětmi.
Velkou inspirací byla mexická taneční skupina maminek s dětmi Imasivo.
A z tohoto jednorázového počinu vzniklo Spolu - taneční skupina nadšených
nosících maminek, které mají radost z pohybu a tančí pro radost - nejen pro tu
svou, svých dětí, ale i pro ostatní.
Scházíme se jedenkrát týdně - naživo, ale i online - dle aktuálních
i neaktuálních situací a prostředí přizpůsobujeme dětem, ale vždy po společné
dohodě v Kutné Hoře a rády mezi sebe přivítáme další maminky
i tatínky ;-) s dětmi, které bude bavit tanec. Jsme z různých směrů - Kolín,
Kutná Hora, Čáslav a okolí. Naše děti si to opravdu užívají ;-) - ti nejmenší
u zkoušek, ale i při vystoupení většinou spokojeně usnou, ti větší se s vámi
hýbají do rytmu a ti nenosící klidně vystoupí s námi - nejde o dokonalost,
ale o tu radost.
Naše vystoupení jsou v nejbližším
okolí na různých akcích - Otevřená
ulice v Kolíně, Solopyská jízda,
advent a řemesla v Kutné Hoře a další.
O těch nejbližších akcích se příznivci
dozví vždy z našich facebookových
stránek @spolu.tanec, kde najdou
i videa a fotografie z akcí a mohou nás
kontaktovat - snažíme se reagovat
obratem ;-)
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ŘEMESLNÉ HRÁTKY SE SPOLKEM FAKT-UM
I tento rok jsme pro vás připravili řadu kreativních dílniček, které zvládnou
malí i velcí návštěvníci Festivalu na zelené louce. Přĳďte zajímavé řemeslné
techniky.
DRÁTOVANÉ SRDÍČKO - GRAVÍROVANÍ SKLA - MALOVANÉ
KAMÍNKY - MALOVANÁ KERAMIKA - MALOVANÁ MEDAILE
MÝDLOVÉ HOBLINKY - KOLÍBKA ZE SKOŘÁPKY OŘECHU

Těší se na vás: Jana Gilchrist z Galerie na drátku, Martina Štědrová Reginhart,
Lenka Opavová, Olina Nikodémová, Monika Hejná, Jitka Michalicová, Linda
Hanzalová.
Nezisková organizace Spolek FAKT-UM je skupinka tvůrců z Vlašimska,
Benešovska a Posázaví. Již 10 let ukazujeme všem, že v našem regionu jsou
tvořiví a šikovní lidé, kteří své řemeslo nebo techniku FAKT UMí.
Tuto myšlenku představuje i naše logo – šikovná ruka s palcem nahoru.

info@fakt-um.cz / www.fakt-um.cz
Smyslem spolku je propojovat osoby s chutí do tvoření. Pořádáme
a organizujeme akce, které přibližují nejrůznější techniky a řemesla široké
veřejnosti. Rozšiřujeme možnosti trávení volného času dětí, dospělých i celých
rodin nejen zajímavými řemeslnými kurzy, workshopy
a kreativními dílnami, ale i řemeslnými výstavami nebo
jarmarky a trhy s rukodělnými výrobky, často
s dobročinným přesahem.
Finance z dobrovolného vstupného putují například do
Sázavského kláštera na obnovu nástěnných maleb nebo
do vybraných záchranných stanic, sdružení a dalších
potřebných organizací. Snažíme se podporovat,
propagovat a popularizovat nejen řemesla, ale hlavně
naše řemeslníky, tvůrce a výtvarníky.
Naše akce získávají čím dál tím více pozornosti a my se je snažíme rok co rok
vylepšovat. K pravidelným a tradičním akcím patří Podblanický kreativní
jarmark v KD Vlašim (20. 10. 2021), Květinový den v Sázavě (srpen 2021),
Adventní jarmark v Sázavě (první adventní neděle) nebo doprovodné jarmarky
ve Spolkovém domě ve Vlašimi (Jablkobraní 2. 10. 2021, Velikonoční jarmark).
Jana Gilchrist
Martina Štědrová
Lenka Opavová
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PETR HORKÝ
Tak si tak říkám, jestli si viděl film Walter Mitty a jeho tajný život, kde hraje
mimo jiné Sean Penn fotografa, který za hledáčkem fotoaparátu čeká na
okamžik, který nakonec nezaznamená a jen si jej uchová v hlavě?
Stalo se Ti někdy něco podobného na Tvých cestách, že si spoušť záměrně
nezmáčkl a jen sis okamžik nechal pro sebe v hlavě?
Dřív jsem z podobných okamžiků míval hrůzu, ale teď mi naopak dávají zvláštní
krásu a svobodu. Žádný pohled se neztratí, jenom na sebe vezme jinou podobu.
Namísto fotky je pak z něj třeba inspirace pro text v knize, pro přednášku,
pro obrazové a grafické pojetí filmu atd. Mám kamaráda kameramana, který
jezdí po světě se starým foťákem ještě na kinofilm, cvaká, kouká se přes
hledáček…ale film nezakládá. Už mu rozumím.

www.petrhorky.cz
Víš, že se snažíme na Festivalu na zelené louce udělat radost a zabavit
návštěvníky různými způsoby. A zároveň chceme pomoci a udělat něco víc.
Co se Tě napadne, když se řekne slovo pomoc nebo výpomoc?
Dvě slova: smysl a spolupráce. Nevěřím na pomoc, která nedává smysl všem
zúčastněným. Nefunguje to ani pokud chce někdo „ukecat sponzora“ aby
zaplatil nějakou expedici jen tak, ani pokud mají lidé pocit, že by měli pomáhat
jenom proto, že to někdo nařídil. Proto se mi líbí tento festival, kde se bavím,
líbí se mi to a přitom ještě navíc mám pocit, že se podílím na něčem, co má
i větší smysl, než „jenom“ zábavu.
Na svou „malou“ výstavu jsi
zvolil na náš festival pár desítek
fotek. Když by si měl možnost
udělat výstavu, kde by si měl
jistotu, že ji uvidí celý svět a že
máš možnost vybrat 3 fotky, které
by to byly? Jsou takové?
Svítání Mongolsko Hustain
Nuruu, Tyrolské Alpy a lidi
pidižvíci na nose hory a nakonec asi něco z Amazonie, indiáni Waorani.
Za výstavu mám radost, děkuji, že jste mne k ní dokopali - prošel jsem si alespoň
fotky z cest po celém světě. Ještě s tou sestavou fotek něco vymyslím...
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PETR HORKÝ
Předpokládám, že žĳeš v krátkodobých plánech i dlouhodobých plánech, na co
se nejvíc těšíš ještě do konce tohoto roku?
Tento rok mám několik velkých předělů, událostí, které završují práci řady let.
Obhajuji doktorskou práci na sociologii UK, dokončuji film o kolapsech
Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa a jestli se nic nepokazí, tak koncem roku
pojedu na expedici, kterou nosím v hlavě už od roku 2008…ale neprozradím,
abych to nezakřiknul...

Když by si byl z nějakého důvodu nucen, což bych Ti skutečně nepřál, úplně
zvolit jinou profesi, jaká by to byla? (to je asi blbina, ale třeba já bych chtěl buď
na starý kolena nebo v příštím životě dělat se dřevem)

www.petrhorky.cz
Není to blbina. Byl bych lékař. Odmalička jsem si přál být doktor a na gymplu
jsem kvůli sporům s učitelkou došel k přesvědčení, že se mi na medicíně zavřely
dveře. Mýlil jsem se, byl to jen můj dojem. Naštěstí alternativní cesta, kterou
jsem zvolil, je parádní a vidím v ní vyšší smysl. Snažím se svým malým dílem
léčit mediální svět. A podobně jako doktor v operačním sále - nemyslím si,
že vyléčím všechny a všechno, ale jeden každý člověk, který začne lépe
pracovat s informacemi, s médii, s internetem, mi dává smysl. Vlastně všechno
to je o prožívání, o kvalitě života...

Pevně věříme, že se na Festivalu
na zelené louce potkáme, ale kdyby
se tak náhodou nestalo vzhledem
k Tvému časovému vytížení, máš
pro návštěvníky nějaký vzkaz nebo
radu, motto, vzkaz?
Mám svoje dvě kréda, kterými se
řídím celý život, tak nabízím:
„Kdo chce letět, musí skočit!“
a „Kdo má malé cíle, má malé výsledky!“ Těším se, že se potkáme na festivalu
anebo na mém webu nebo youtube kanálu!

VŽDY LZE ZAČÍT SKUTEČNĚ POMÁHAT...
Cesta životem bez bariér, z.s.
organizace pro studium a sport bez bariér

Mgr. Petra Hnátová, Paběnice 75, 285 43 Paběnice
tel.: 739 619 288
e-mail: cestazivotembb@seznam.cz

www.cestazivotembb.cz

MINULÝ ROK JSTE POMOHLI
Lucinka si skvěle užila hipoterapii, Vojta si pořídil přídavný motor k vozíku, Maty může
komunikovat na novém velkém telefonu.
Plus jsme použili část výtěžku na nákup vybavení BIOMAG MAGNET do Centra služeb
KOSTKA provozovaného Cestou životem bez bariér.

LETOS BYCHOM SPOLU S VÁMI CHTĚLI POMOCI
•
•
•

Matějovi na elektrický pohon k vozíku
Renovací nosníků jídelny u bezbariérové táborové základny
Případně konvektomat do kroužku vaření do Centra služeb KOSTKA

Naše číslo účtu: 2800052449/2010
PARTNEŘI
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