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Co na Apríla, když je hezky, ideálně se cestou na pivo stavit na folkovém koncertíku.
Písničkářské sdružení SPOLU není zatím nijak moc známé, nicméně spojuje tři velmi zajímavá
jména:
Monty, Arnošt Frauenberg a Jan Žamboch.
Dohromady je svedla náhoda jménem Textová dílna Slávka Janouška, kde se všichni potkali, a
i když je Monty z tohoto pohledu „začátečník“, zdárně se mu daří dotahovat náskok kolegů na
českém folkovém nebi. Měl jsem to potěšení být u toho, když se Monty zjevil na víkendu
Textové dílny, vytáhl kytaru a mydlil s každým až do rána, jedno co. Arnošt se chystá na druhé
autorské CD a Žamboší vláček už je pěkně rozjetý se vším všudy.

Do přítmí velkého sálu Zámku v Lomnici nad Popelkou zavítalo toto trio v rámci svého
miniturné, kdy o den dříve točili pro Český rozhlas Sever Objevy zvukového portýra s Mirkem
Ošancem. Byl jsem zvědav, jak se pánové, kteří by sami každý zvládli samostatný recitál,
domluví na společném vystoupení. A podvědomě jsem se nedokázal ubránit očekávanému
srovnání s podobnými koncerty tria Redl+Samson+Janoušek blahé paměti.
Na rovinu říkám, že mne mile překvapili dramaturgií celého večera, více se hrálo, než mluvilo,
Arnošt nepronášel žádné své absolutní rýmy, nehrál totiž v Lomnici zdaleka poprvé a už ho
máme prokouknutého, což bylo tentokrát jednoznačně ku prospěchu společné věci. Své
obvyklé jazykové hříčky schovával přímo do průvodního slova, takže divák musel být pořád ve
střehu, aby mu žádný vtípek neunikl. Honza Žamboch přeci jen trochu vyčníval, snad že je
nejvyšší (?), ale výsledný dojem tím nijak neutrpěl. Kamarádka mne rozesmála dotazem, proč
to ten Tlustý pán (píseň Montyho) tak moc prožívá… Pánové se jednoduše bavili hraním a
trochou té improvizace a posluchači tuto hru rádi přijali.
Má-li takto vynesené volné sdružení ambice fungovat SPOLU i do budoucna, budu zvědavý,
jestli dospějí také ke společnému autorství (ano, podvědomě opět R+S+J, ale uznejte, jistá
podoba tu je…).
Každopádně, pokud na ně někde natrefíte, neváhejte, litovat nebudete.
Diváci tleskali, muzikanti přidávali a já jen trochu trnul, aby nedali jako přídavek Protivného
sněhuláka
, uff,
nestalo se, ustáli SPOLU koncert do úplného konce se vztyčenými hlavami kytar.
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