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Zvláštností blížícího se druhého základního kola VI. ročníku soutěže folkových a hudebně
spřízněných interpretů Notování pod Vyšehradem má tentokrát zajímavou zvláštnost: všichni
muzikanti, kteří v tomto večeru vystoupí, jsou přespolní. Všechny, až na jednoho, čeká buď
krátká, nebo dlouhá, některé dokonce velmi dlouhá cesta do hlavního města.

Tou jedinou výjimkou, mužem, který přijede do P-klubu jen a jen městskou hromadnou
dopravou, je v Praze žijící rodák z Teplic, Jarda Kuchař z dua Passage , zatímco jeho parťák
David Watzl přijede ze severočeského Hrádku nad Nisou. Z Polabské nížiny, přesněji z Kostelní
Lhoty u Sadské, přijede písničkář
Standa Haláček
a taky nymburské
Surikhata trio
. Druhé největší město v Čechách,

západočeskou Plzeň, bude reprezentovat kapela Frýda &amp; company a bohatě bude
zastoupeno i území za Vysočinou, v Čechách zjednodušeně nazývané Morava. Zatímco
relativně z blízka, jenom z Brna, pojede do Prahy formace
Nevermore &
Kosmonaut
, kapela
I. C. Q.
bude cestovat hned ze čtyř o něco vzdálenějších měst. Z Ostravy, z Bohumína, z Frýdku a ze
Zlína! Z více míst by to ani nešlo, neb se jedná o kvartet? To je tedy šest soutěžících subjektů,
jejichž písničkám můžete o přestávce rozdělit svoje bodíky a tím je posunout k vítězství v
základním kole a postupu do semifinále Notování pod Vyšehradem.

Připadá-li někomu jihomoravsko-valašsko-slezská klika málo početná, může k ní připočítat i
vzácného nesoutěžícího hosta programu. Není jim nikdo jiný, než soubor, jehož Krteček má
svého osobního folkového Anděla strážného. Ano, samozřejmě, jsou to Žamboši ze Vsetína.
(Navíc hrozí reálné nebezpečí, že s nimi na Notování dorazí i jejich manažer Tomáš Zeno
Václavík z Ostravy.) Tolik Moravanů se v Trojické ještě nesešlo. Snad na Bílé Hoře, ale to je už
hodně dávno?
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A to je skoro všechno. Zbývá jen dodat, že znělku soutěže Notování pod Vyšehradem pustí
služebníci zvuku Jakub Moravec a Vojta Samohel z agentury Kubahudba v 19.30 a
bezprostředně potom speakeři Bublina a Belmondo Plchovi otevřou program uvedením prvního
soutěžícího. Stane se tak v P-klubu Trojická 10 v Praze 2, ve čtvrtek 2. října 2008. Všichni
čtenáři i nečtenáři FOLKtimu jsou samozřejmě srdečně zváni!
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