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HornÍ Hrad - StačÍlo p iv Ít
oči, vnímat pouze krásné t ny'
a člověk měI v tu ránu pocit'
Že se p enesl o nějak ch'pár
století v čase nazpět. Tak in-
tenzivně prisobila na nádvo Í

někdejšího stráŽního hradu a
později ámku Hauenštejna
st edověká hudba skupiny
Krless.

Kvarteto muzikantťr, hudcrl
písnÍ nejstarších' jak si íkají'
sem pfijelo na pozvání karlo-
varského vydavatelstvÍ Prome-
náda, aby povzbudilo brigádnl
ky pracující na áchraně histo-
rického objektu a zárovei1 se
zapsalo do historie. Páteční ve-
černÍ koncert skupiny Krless
byl totiž první kulturní akcí v

ruinách ámku, o jehož zá-
chranu nov majÍtel Pavel Pa-
lack usiluje.

" N euv ěitelrué nadš ent Pavln
PalnckéIto, ktery se chce pokusit
tak ka s holtma rukama o, rua

pruní poltled, ruemožné, rně
oslovilo. Proto se snažtme ruěja-

k,m zpusobem pomoci. Ať jiŽ
pfi jedrudní s ady či obstard-
ním písku nebo mínerdlek,"
ek]a šéfredaktorka Propenády

Jitka Kulhánková.
Brigádníci p ijíŽdějí na

Hauenštej jiŽ t i čtvrtě roku,
většinou na vÍkend. Teď tady
pnmí skupina, skauti z Prahy,
proála cel t den. Á patrně by
neměla b t poslední. 'záIeŽí
natom, zdabude ze strany mLa-
dlch li.di zdjeru. Za kaŽdou po-

mnc j sem samaz ejmě nesmímě
vděčtt , je tady hodně pr re a
čas je ne prosn , " uvedl Pavel
Palack .

Sestava čty muzikantri
Krless (Josef Vondráček, Petr
Marek, Martin llrbek, Radek Se-
idl) spolu hraje jiŽ sedm let a
v repertoáru má privodní sklad-
by pocházející z L7. až l5. sto-
letí. Na Hauenštejně se Krless
zastavil p ed cestou do Ně-
mecka a Francie. "Vystupujeme
hodně na zdmrích a hradech,
nebo pi rťtzn clt městsk cll
slnvnastech. Koncert mezi tros-
kami,.jako tady nn Hauenštěj-
ně, jé spíše ujimečn . KéŽ by
se podaŤilo objekt zarhrárutt.
Muselb lt krasn1í, '' poznamenal
Josef Vondráček.

,upina Krless zahrála brigádník m usazeryim kolem ohníčku na nádvo í Hauen-
'ljna, na jehož záchraněše podítejí. Foto KN V|ADIMíR MELUZíN
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