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Pořadatelé v čele s Pavlem Novákem, po ročním odkladu a za dodržení hygienických nařízení
pro konání venkovních kulturních akcí, uspořádali ve dnech 4.-5. června 10. ročník folkového
festivalu
FolKaliště.
Lesní areál Chalupy na Bělici nabízí ideální podmínky, je dostatečně prostorný a přirozeně
členěný. Přesto mohl být zaplněn jen z poloviny, maximálně 400 diváky.
Hlediště hlavní scény i té menší zvané Totem umožnilo srovnat lavičky s dvoumetrovým
rozestupem do řad i vedle sebe. Stravovací zóna s dobrotami byla umístěna mimo obě scény,
jak tomu bylo i v předešlých letech, letos samozřejmě s vyznačenými odstupy pro stání ve
frontě. Žluté cedule s opatřeními jste v areálu nepřehlédli. S jejich dodržováním ve velkorysém
prostoru problém nebyl a navíc - byli jsme v přírodě...

Ani vstupní procedura vzhledem k tomu, čím jsme si procházeli po celý covidový rok,
neobtěžovala a probíhala rychle. Alespoň v sobotu tomu tak bylo. V evidenci si pořadatelé ve
žlutých tričkách zkontrolovali doklad o zakoupených vstupenkách, naše jména a kontaktní
adresy, potvrzení o bezinfekčnosti (očkování, prodělání covidu nebo negativní test, ten mohl být
proveden i na místě). Vše s úsměvem. Vedle v pokladně nám přilepili modrou pásku na ruku a
už jsme se ocitli mezi „svými“. Bylo to neuvěřitelné! Byli jsme na festivalu!

Nebýt těch cedulí a rozestupů, jakoby žádná dlouhá covidová pauza nebyla. Festival FolKaliště
se po dvou letech stal pro všechny svátkem. Pro natěšené muzikanty, kteří si třičtvrtě i více
roku před publikem ani nebrnkli, pro vděčné diváky, kteří stejnou dobu o živém hraní jen snili,
pro všechny, že se zase setkali. Nám s Renatou sice spousta skvělé muziky unikla, neboť
jsme přijely jen na sobotní půlden. I tak jsme si atmosféru užily. Poslechly jsme si s potěšením
laskavé písničky
Pavla Pokorného v duu s baskytaristou Pet
rem Novotným
na scéně Totem, na hlavní scéně další dua – autentického
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Michala Willieho Sedláčka
s jeho ženou
Evou
či Frýdecko-Místeckého písničkáře z Jižních Čech
Reného Součka
s
Markem Hlostou
.

Letošní pětasedmdesátník Pavel Žalman Lohonka se svým Spolem hrál před diváky
naposledy 5. záři. I on byl rozechvělý a vděčný, že zpívá publiku a publikum s ním jako dřív.
Tak ještě pár písniček
Mí
ši Leichta
na rozloučenou a víc jsme nestihly. Tak příště, protože letošní festivalová sezóna teprve začala.
Co říci závěrem? Uctivá poklona všem za první letošní folkový festival! Zejména Pavlovi
Novákovi a všudypřítomným pořadatelům ve žlutém za odvahu, skvělou organizaci a
hladký průběh
, divákům za rozumný přístup k opatřením a festivalovou atmosféru a všem účinkujícím za živou
muziku, která nám během pandemie tolik chyběla.

Více fotografií:
Facebook Renaty Králové
a přibývat budou i na facebooku FolKaliště
a webu festivalu: https://www.folkaliste.cz/
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