
Místo na loutnu hráli na fidulu, šalmaj, kvinternu, bubínky, třmeny a podobné nástroje

I\a Točníku pod šibenicí zněla hudba
roČNÍr _ Na druhém

hradnÍm nádvoří vystupova-
la pod šibenicí hudební sku-
pina, která navozovala at-
mosféru středověkého života
na Točníku. I když pětidenní
program měl název Loutnou
a mečem, skupina na loutnu
nehrála.

Jaké hudební nástoje
potlžívá,jak se jmenuje a na
další podrobnosti o zajímavé
hudební skupinějsem se zep-
tala jejího vedoucího Josefa
Vondráčka.

''Naše skupina se jmenuje
Krleš a jsme všichni zPrahy,
kromě jednoho, který je z

Hostivic. Hrajeme muziku
do L5. století. Na Točníku
jsme byli už loni, někteří z
nás dokonce i na prvním roč-
níku Loutnou a mečem. Kro-
mě na Točníku vystupujeme
i na jiných hradech a tam,
kde má naše muzika odezvu
a stylově tam zapadá. Hra-
jeme pořád ve stejném slo_
ŽenÍ,ikdyž s námi občas vy-
stupují nějací hosté. Já mám
na starosti hlavně muziku,
ale o provozní věci se stará
náš manažer Radek Seidl.

''Jenže bez muziky bych
neměl co nabízet," přiznal
se Radek a všechny zásluhy

oschotně přenechával Josefu
Vondráčkovi. V nejbližší do-
bě soubor Krleš bude vystu-
povat v našem regionu až v
s-rpnu na hradě Křivoklátě.
Cervenec p4ý mají vyhražen
pro jžní Cechy, kde je mů-
žete slyšet například v Jin-
dřichově Hradci, ale i jinde.

''Pod šibenící vystupujeme
proto, že se tady na tom dají
dobře rozložit hudební ná-"
stroje. Doufám, Že v tom nik_
do nehledá Žádnou symboli-
ku' ale kdyby pŤece, tak to
je náwh,jak zcela nově vy_
užít pranýř nebo šibenici.

V souvislosti s vystoupe-

ním na Točníku je nutné si
připomenout ještě dvě další
jména Martin Hrbek a Petr
Marek, protože bez nich by
se nedalo hrát.''

Krleš hraje na stŤedověké
nástroje šalmaj, dudy, nině-
ru, kvinternu, bubínky, fidu-
lu, a třmen. Pro ty, co se v
hudebních nástrojích vy znají
stejně málo jako já, malá ná-
pověda. Fidula jsou vlastně
středověké housle, třmen je
triangl, ale čtyřhranný, kvin_
terna to je vlastně před_
chůdce mandolíny nebo
houslí. (iil)



NA T)ČNÍKU PoD Šrcrr,trcÍ zněla gotickti hudba. Hudební skupina Krleš pod
vedením losefa Prochdzky (druhý zprava) zde hrdla na středověké hudební ruisiroje
jako je kvinterna, šalmaj, fidula a třmeny. Pod šibenicí bylo pořód veselo.
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