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Country přilákalo do Bystřičky dva tisíce lidí
Festival Starý dobrý
western se v Bystřičce
konal podevatenácté.

MARTIN MRLINA

Bystřička – Starý dobrý
western je jeden z největ-
ších festivalů zaměřených
na ryze country a bluegras-
sovou hudbu. Nadšenci ko-
lem kapely Gympleři ze
Vsetína ho pořádají už de-
vatenáct let. Uplynulý ví-
kend okolí přehrady v Bys-
třičce u Vsetína opět na ně-
kolik dní ožilo. Festival jsem
prozkoumal podrobně a ze
všech stran.
Pořadatelé připravili pre-

miéru v podobě tří festiva-
lových dnů a tří scén. Začalo
se v pátek ve čtyři odpoled-
ne, hudba vyhrávala na
třech scénách po celou so-
botu a poslední tóny do-
zněly v neděli po poledni.
„Loni jsme viděli, že stovky
příznivců spí v kempu Ranč
Bystřička, tak jsme tam pro
ně vymysleli třetí scénu. A
pro příjemnější odjíždění
zařadili dvě kapely i na ne-
děli,“ vysvětluje mi jedna z
hlavních pořadatelek Petra
Vaňková.
O tom, že to byl dobrý

tah, svědčí velký zájem po-
sluchačů v sobotu i v neděli.
Ale pojďme na začátek. Dát
dohromady tři scény, při-
pravit zázemí pro více než
třicet kapel a postarat se o
pohodlí téměř tří tisícovek
návštěvníků není jednodu-
ché. Festival začíná v pátek,
ale první pořadatelé se sjíž-
dějí už ve středu. Jsou to
takzvaní stavěči a chlapi pro
všechno.

Jedním z nich je i usmě-
vavý chlapík v maskáčovém
triku. Staráč, jak tady Staré-
mu dobrému westernu
všichni pořadatelé říkají,
jezdí pořádat už více než
patnáct let. Se všemi se sr-
dečně vítá a těší se ze se-
tkání opět po roce. „Jezdím
tady hlavně za kamarády.
Staráč je o pohodě a dob-
rých lidech, na které se
vždycky těším,“ říká mi s
úsměvem Dušan Šulek, kte-
rý přijel pořádat až od Par-

dubic. Takových nadšenců je
tu už ve středu asi patnáct.
Dva dny mají na přípravu
celého festivalu. „V pátek už
jenom dolaďujeme, ale za
středu a čtvrtek musíme
připravit areál, postavit pó-
dium, nachystat místo pro
mobilní záchody, cisternu s
vodou, připravit zákulisí,
štáb a další věci,“ vyjmeno-
vává další z dlouholetých
pořadatelů Martin Politzer z
Kateřinic.
A že to všechno stihli

připravit, je zřejmé v pátek
odpoledne. Přesně úderem
čtvrté se areálem nesou
zvuky festivalové hymny.
Festivalová vlajka letí na-
horu, stejně jako ruce sto-
vek návštěvníků, kteří už to
z práce stihli a dorazili hned

ze začátku, aby si chytli co
nejlepší místo. Můžeme za-
čít.
Na pódiu se střídá po-

stupně šest kapel. Mezi
zvučením vyplňují přestáv-
ky moderátoři, kteří publi-
kum informují, ale přede-
vším baví. Připadám si jako
na besedě s nejlepšími ka-
marády.
Hvězda večera Věra Mar-

tinová opět nezklamala.
Příjemnému vystupování i
známým písničkám tleská

téměř dva tisíce párů rukou.
Pokud jsem si všiml, těch
hrdel, která královně české
country pomáhala se zpě-
vem, nebylo o moc míň…
Páteční countrybál pod

širým nebem s pořádající
kapelou Gympleři a výbor-
ným revivalem Michala
Tučného těší hlavně taneč-
níky. A Michalovy písničky v
podání plzeňské kapely si
opět zpívá celý areál letního
kina. Končí se po půlnoci.
Ale v Radegastovně se pivo
čepuje ještě déle…
V sobotu láká návštěvní-

ky pořádná porce muziky už
od deseti ráno. Do dalšího
dne bez mraků se probouzí
návštěvníci Staráče v kempu
ve stanech, autech, ale i na
pláži pod širákem kolem
přehrady. Počasí drží, slunko
praží. Sleduju to všechno
raději ze stínu. Na té výhni
v hledišti bych nevydržel
ani pět minut. Obdivuju ty
návštěvníky, co se krom
osvěžení v Radegastovně
nehnou z místa.
Další vychytávka pořada-

telů. Pro ty, co si nechtějí
nechat ujít ani minutu z
vystoupení a nemají čas
osvěžit se v přehradě, zaří-
dili ve spolupráci s místními
hasiči sprchovačku. „A tuto
parádu vymyslel kdo?“ po-
skakuje s úsměvem pod
proudem vody Aneta Mar-
tišková ze Vsetína.
V areálu už je plno ještě

před zahájením. Všichni se
těší na Jaroslava Wykrenta.
Musím říct, že tak vyvedený

koncert jsem dlouho neza-
žil. Smekám před čtyřiase-
dmdesátiletým přerovským
muzikantem a hlavně
textařem.
Nadšení lidé tleskají ve-

stoje. Následují přídavky, ale
návštěvníci skvělého muzi-
kanta nechtějí pustit. „Já
jsem skoro celý koncert
proplakal. Úžasné vystou-
pení. A nakonec jsem měl tu
čest se s panem Wykrentem
vyfotit,“ říká mi dojatý
Eduard Svíčka ze sloven-
ských Dvorníků.
„Už nepotřebuju nic jiné-

ho. Obrovská citová záleži-
tost. Měla jsem husí kůži
celý koncert,“ přitakává Ha-
na Gregorová.

Sám Wykrent je pokorný,
moudrý, sečtělý a veselý
chlapík. Po koncertě je ale
unavený. Přesto po chvilce
oddechu rozdává podpisy a
úsměvy. Prozrazuje mi, že
není zvyklý hrát už v jednu
odpoledne. „Měl jsem
strach, kolik a jací lidé nás
budou poslouchat. A taky
obavu, že na slunku nemů-
žou vydržet dlouho. Ale byli
parádní. Vzali mě i naše
písničky,“ libuje si Jaroslav
Wykrent.
Takový zážitek potřebuju

vstřebat. Volím relax a
osvěžení. Jdu vyzkoušet vo-
du v přehradě. Prostředí je
tu krásné. Ještě před hrází
přicházím na místo, odkud

je slyšet najednou hudba z
areálu kina i ze scény U
Mokrošů. Lidé si můžou vy-
brat kapely podle svého
gusta a přechází mezi scé-
nami podle toho, kde který
oblíbenec hraje. V okolí
přehrady korzují stovky lidí.
Po osvěžení a návštěvě

Mokrošů, kde je scéna
menší, ale o to útulnější, se
vracím do kina. Jedna ka-
pela střídá druhou, skvěle
hrají slovenští Neznámi,
The Colt, ale i Američané
Willy Jones Band nebo
Songs of The Fall.
Atmosféra je skvělá. Ná-

vštěvníci si vychutnávají
muziku, těší se ze setkání,
vzájemně se zvou na pivo a
všichni se radují až do po-
slední kapely letošního de-
vatenáctého ročníku Staré-
ho dobrého westernu. Písně
legendárních Rangers si
opět zpívá celý areál…

Naposledy zní festivalová
hymna. Na sedmdesát po-
řadatelů v červeném festi-
valovém triku se drží za ru-
ce a zpívají píseň Zdeňka
Rytíře Starý dobrý western.
Ještě sbalit vlajku a budeme
se loučit. Devatenáctka je za
námi. Odcházející davy si
sdělují dojmy. „Bylo to zase
fajn. Jsem zvědavá, čím po-
řadatelé překvapí za rok.
Budou slavit dvacítku,“ za-
znívá z hloučku fanoušků.
Necháme se překvapit.

Jedno je jisté. Další, dvacátý
ročník Staráče bude v Bys-
třičce zase za rok, první ví-
kend v srpnu. Tak na dva-
cátém, Starý dobrý westerne
– ahoj!

FESTIVAL. Starý dobrý western láká každoročně stovky milovníků country. Snímky: Pavel Hrdlička
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