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Možná poprvé v historii této akce vyšlo pořadatelům festivalu počasí - 
bylo teplo a hlavně nepršelo. Také to bylo znát i na účasti - návštěvníků přišlo 
hodně (a nejenom jistebnických). Kdo do areálu hřiště TJ Jistebník alespoň na 
chvíli zavítal, snad nelitoval. Profesionální pódium, kvalitní ozvučení, navíc 
skvělá nabídka občerstvení i dobrá obsluha – to vše (společně s hudební 
produkcí) vytvořilo „dobrou pohodu“ prakticky po celý večer. A snad si každý 
mezi šesticí účinkujících kapel vybral alespoň pár, které ho zaujaly a potěšily.  

 
Asi nemá smysl akci hodnotit ze strany pořadatelů – od toho jsou tady 

návštěvníci. Prostě kdo přišel, udělal si určitě obrázek sám. A pro toho, kdo 
nemohl dorazit, jen krátká fotografická reportáž z akce. 
 

 
 
O rozjezd akce se postarala skupina Reconquista (Ostrava) a vzhledem k tomu, že 
muzikanti spolu hrají teprve něco málo přes rok, nebylo jejich vystoupení vůbec 
špatné. Upoutat pozornost návštěvníků hned na začátku akce a ještě za denního 
světla není jednoduché, přesto se to skupině v průběhu vystoupení podařilo.  



 
Stejně těžké to 

měla trojice 
mladých (a hráčsky 

kvalitních) 
muzikantů, která 

vystupuje pod 
názvem 

The Chargers 
(střední Morava).  

Na rozdíl od 
ostatních kapel 
hráli mnohem 

„jemněji“. 
 

 
Hotový tajfun na 
pódium přineslo 

vystoupení kapely 
UpGreat! (Ostrava) 

se zpěvačkou 
Veronikou. To se již 
setmělo a barevné 
reflektory vytvořily 

výrazně lepší 
atmosféru. Tady už 

to před pódiem 
dostatečně „vřelo“.  

 
 

Nejinak tomu bylo i při 
vystoupení skupiny 

Parade Marche 
(Praha). Zde ale 

divokou dravost mládí 
vystřídala lehká 

umírněnost zkušených 
rockerů, na kterých 
bylo znát, že spolu 
hrají už přes 20 let. 
Skvělý výkon kapely 

podtrhl i zpěvák Radek 
Zíka, jehož kvalit si 

všimli i jinde. 



 
Vrcholem večera bylo vystoupení Viléma Čoka se skupinou Bypass (Praha). Na pódiu 
byl k nezastavení (taky na konci vystoupení neměl jediný vlas suchý). Totéž platilo o 
některých fanoušcích pod pódiem po závěrečném přídavku „Kačerů“. 
 

 
Nelehkou úlohu měla skupina Maniac (Praha), která letošní festival uzavírala. Řady 
návštěvníků po vystoupení Vildy Čoka totiž prořídly a tak se kapela snažila upoutat 
pozornost zbývajících lidí „punkově drze rozpustilým“ vystupováním na pódiu, což 
k hudebnímu stylu, který kapela hraje, tak nějak patří.  



 Na fotografii vlevo jedna z nejvýraznějších 
postav dosavadních ročníků PIDIFESTu - 
Vilém Čok - předvedl i tentokrát se svou 
skupinou Bypass profesionální výkon a tak 
jak slíbil, po koncertě přidal i krátkou 
autogramiádu - fanoušci odcházeli 
spokojeni.  

 
O bezproblémový průběh akce a hlavně 
spokojenost návštěvníků se starali i tito 
dva obětavci na fotografii vpravo, kteří 
nejen tradičně „rozdávali radost“, ale 
starali se o kvalitní grilované občerstvení. 

 
Závěrem bychom chtěli moc a moc poděkovat : 
- úplně všem, kteří se v průběhu celého večera organizačně postarali o skvělý   
  chod této akce (členům i nečlenům pořádajících organizací); 
- všem těm, kteří nám aktivní pomoc ještě před akcí nezištně nabízeli, i když  
  nakonec nebyla třeba využita; 
- všem návštěvníkům, kteří podpořili tuto akci svou účastí; 
- Obecnímu úřadu Jistebník; 
- některým firmám (a nejen jistebnickým), ale i jednotlivým občanům naší obce,  
  kteří finančně (byť i třeba menší částkou) přispěli a umožnili tak v podstatě   
  tuto akci uskutečnit. 
  Nebudeme konkrétně jmenovat (jednak bychom mohli na někoho nechtěně  
  zapomenout a jednak si to někteří dokonce ze skromnosti nepřáli). My -  
  pořadatelé - ale dobře víme, kdo to byl a jsme jim za tuto pomoc moc vděčni.  
 

Za všechny organizátory akce – Jiří Veselý st. 
 


