Ještě jednou soutěž o album Tohle je vzkaz Slávka Janouška
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Přečetli jste si recenzi Tomáše Hrubého na album Slávka Janouška Tohle je vzkaz? Vyšla
v úterý pod názvem
Vzkaz naplněný radostí, často vážnou
, kde Tomáš v závěru píše:
"Tohle je vzkaz je pro mě deskou roku. Proto si dovolím ještě shrnout, co je nám vzkazováno.
Že jak roky jdou, najednou já je někdo jiný. Že věci zůstanou – my ne. Proto je třeba v
dvaasedmdesáti vystoupat s vnukem na Triglav. Protože tolik, co dnes je nám, dřív bylo starým
lidem. Takže do všech pórů si to užívat, do sebe se očima navzájem vpíjet, jemně vzájemně se
držet šíje. A hlavně: jen se radovat, jen se radovat, jen se radovat. Já jsem se při poslechu
tohoto alba radoval. Občas jsem si výskl nadšením nad nějakým povedeným veršem. Občas
jsem byl dojatý. Často jsem byl zamyšlený. Protože radost ze života – to není žádná sranda. To
je vážná věc. Jedna z nejdůležitějších věcí, které tu máme na práci..."
Už v minulé soutěži jsem vás upozorňovala na naše
Hodnocení desek
, kde novému albu Slávka Janouška přibývá vysokých hodnocení. I u vás album
Tohle je vzkaz
vzbudilo enormní zájem! Když jsem o tom Slávkovi teď v úterý říkala (byl hostem skupiny
Hluboké nedorozumění
a zároveň kmotrem její desky
Namaluj
), byl potěšen a do soutěže nám věnoval ještě jedno cédo!
Věřím, že vy, kteří jste se minule zúčastnili a neusmálo se na vás štěstí, i vy, kteří jste minulou
soutěž nestihli, odpovíte na naši dnešní otázku a album
Tohle je vzkaz
přinese pošťák právě vám.
Odpovídejte mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do nedělní půlnoci (
3. února
). Do předmětu napište
SOUTĚŽ
. V pondělí 4. února uveřejníme v diskusi pod soutěží správné znění odpovědi a jméno
vylosovaného výherce. Přejeme hodně štěstí!{desky 1585}
Jak se jmenovalo první album Slávka Janouška, a ve kterém roce vyšlo poprvé?
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