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Zveme vás na 17. Pitkovický Folk, který proběhne v sobotu 23. března od 18:00 tradičně v
pražské Pitkovické hospodě. Kromě našeho pořádajícího Hlubokého nedorozumění se
můžete opět těšit na tři další hosty.
Monty je písničkář, kterého nikde nepřeslechnete ani nepřehlédnete . V jeho písních najdete
romantiku i tvrdou realitu. Patří mezi naše současné nejvýraznější písničkáře, což dokázal i
vítězstvím v posledním ročníku festivalu Zahrada. Montyho můžete často vidět i na společných
koncertech s Janem Žambochem, který už na Pitkovickém Folku před časem hrál a šlo o jedno
z nejpůsobivějších vystoupení. Monty je samozřejmě jiný, ale i tak věříme, že si jeho koncert
užijete a na dlouho zapamatujete.

Osobitá pražská kapela My3.avi nám často zní prostřednictvím svých nahrávek v autě cestou
na festivaly a jsme rádi, že tentokrát ona přijede za námi na Pitkovický Folk. Sami svou hudbu
označují jako alternativní jazz-folk. To zní trochu jako škatulka pro fajnšmekry do podzemních
klubů. Přitom je to ale přesně naopak. Svou hudbou vynášejí jazzové prvky na povrch, aby ji
doplnili folkově sdílnými texty. Výsledkem je muzika, která podle nás může oslovit prakticky
každého. V podání My3.avi nabývá nový význam známý slogan "pohoda-jazz".
Celý večer začne skupina Aulen Orfeus z Odolené vody. Ta se nedávno probojovala do
pražského finále Porty. Její muziku podle vlastních slov charakterizují nejvíce slova folk, jazz,
blues a Miloš Keller ve své reportáži z Porty použil i slůvko tramp. Každopádně se jedná z
poslední doby o jednu z nejzajímavějších kapel z Prahy a blízkého okolí.
Pitkovický Folk je součástí projektu Folk žije! a v Pitkovicích to platí. Po skončení všech
vystoupení lze tradičně očekávat pokoncertní jam, který se obvykle protáhne daleko přes
půlnoc. Vstupné na celou akci je dobrovolné.
Na místo se dopravíte buďto autem nebo pražskou MHD. Doporučujeme využít spoj linky 232 v
17:23 nebo 17:53 z konečné metra C Háje nebo z nádraží Uhříněves tutéž linku 232 v 17:45. V
obou případech po necelých 10 minutách vystupte na stanici Hříbková, odkud půjdete asi 200m
ve směru (pokud jedete z Hájů) nebo proti směru (od Uhříněvsi) jízdy. Pitkovickou hospodu
nemůžete minout. Bude-li o víkendu slunečno, doporučujeme si udělat do Pitkovic odpolední
výlet z Křeslic nebo Petrovic údolím Pitkovického potoka. Zpět se dostanete prakticky kdykoliv,
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protože z Uhříněvsi přes Pitkovice jede na Háje a dále na Strašnickou i noční autobus 506.

V sobotu se na vás těší
Hluboké nedorozumění a všichni jeho hosté
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