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Vánoční koncertování nese s sebou jedno velké riziko. „Díky“ kšeftařům, kalkulačkou
ovládaným mozkům, kteří dokážou ze sváteční nálady vytřískat, co se dá, přistupujeme k ryze
vánočním deskám a koncertům s nedůvěrou. Letos se nám naskytla příležitost vyslechnout
takový koncert Gymplerů ve zcela zaplněném evangelickém kostele Dolního sboru ve
Vsetíně. Když jsme vstupovali dva dny před Silvestrem do kostela, tušili jsme, co může tento
neobvyklý večer přinést. Cédéčko
Čas vánoc bílých vydali
Gympleři v roce 2007 a právě tahle deska patří k tomu svátečně nejlepšímu, co si příznivec
našich spřátelených žánrů může pustit.

Nicméně Country vánoce kapely Gympleři a jejich přátel, tak zněl celý název pořadu, o notný
kus překročily již tak příjemné očekávání v řadě ohledů. Skupina posílená o smyčcové kvarteto
a smíšený pěvecký sbor naživo zněla ještě o kus lidštěji, což v přirozeně příjemné kostelní
atmosféře má na posluchače obrovský vliv. Bloky vánočních písní v country hávu proložené
průvodním slovem Josefa Sharfa mi připomněly nedávnou debatu o umírání country hudby u
nás. Z celého večera mi čněly úžasné pěvecké výkony Petry Dvořákové, ale především Katky
Minarčíkové, jejíž hlas přesahuje regionální úroveň o několik řádů. Mimochodem, o její
všestrannosti svědčí i velmi slušný herecký výkon v komedii
Brouk v hlavě, kterou jsme
ve vsetínském divadle absolvovali o den později. Ale zpět do kostela. Abych jen nechválil, tak
jedna drobná připomínka by se týkala pěveckého sboru, který se na mikrofonech zcela ztrácel a
oproti kapele chvílemi mizel z doslechu. Druhá připomínka patří mluvenému slovu životních
příběhů o lásce, obětování se. Alespoň pro mne některé z příběhů sahaly až za hranu
uvěřitelnosti. Ale uznávám, že ne každé slovo z kazatelny může mít vypravěčskou sílu, jakou
mají třeba životní obrázky Roberta Fulghuma.
Prostě skvělý sváteční večer a opravte mne, jestli se mýlím, snad jediný v republice v našich
žánrech opravdu celý hudebně věnovaný vánočním svátkům. A zjistil jsem, že vůbec nejde o
novinku, tyto večery Gympleři pořádají tradičně a kromě Vsetína vystupují třeba ve Valašském
Meziříčí nebo Lužné u Vsetína. Nemáte-li do těch míst daleko, zase za rok sledujte stránky
www.gympleri.cz
a chcete-li sobě nebo jako dárek pořídit opravdu příjemnou a ne zcela tradiční desku vánoční
muziky, určitě si ji od skupiny objednejte. Rozhodně za poslech stojí.
Než další dlouhé rozebírání, myslím, že suchý výčet zahraných skladeb nejlépe zdokumentuje
opravdu pestrý výběr:
1. Mou dobrou zprávu dejte lidem (Get Down Brother)
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2. Z Betléma se ozývá (Wasn’t That a Mighty Day)
3. Čas Vánoc bílých (Let It Be Christmas)
4. Zvířátka z Betléma (The Friendly Beasts)
5. Bubeníček (Little Drummer Boy)
6. Sněhulák Snížek (Frosty The Snowman)
7. Andělský chór zpívá (Les Anges dans nos campagnes)
8. Trpaslíci vánoční
9. Cesta domů (Homecoming)
10. Všechno nej, Ježíšku (Happy Birthday Jesus)
11. Tam v dáli jsou jesle (Away In A Manger)
12. Syn Boží se stal člověkem (Mary’s Little Boy Child)
13. Gloria (Oh Come All Ye Faithful)
14. Vánoční směs (Zvonky saní, Pohoda vánoc, Rolničky, Tvá hvězda vánoční, Strom vánoční,
Shout To The Lord)
15. Bim bam (He Comes From The Glory)
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