
     
 
 
 
 

 
                                                                Tisková zpráva 

Svatováclavský košt 

Zveme Vás v sobotu 27. září od 14 hodin na náměstí Míru na tradiční slavnost vína a dobré 
nálady. Zahrají a zazpívají: Cimbálová muzika Cémtézékm, Bezobratři, Ponožky Pana 
Semtamťuka, Kilt a SkA'N'DaaL music ensemble. 

Prvními účinkujícím Svatováclavského koštu bude velice živelná cimbálová muzika Cémtézékom (Brno). 
Kapela plná slavných tváří folklóru. Mimo primáše Tomáše Zouhara (ředitel ZUŠ Tišnov) uvidíte i syna 
legendárního slovenského muzikanta Jána Gašpara Hriska - Ivana Gašpara Hriska. Za cimbálem fenomenální 
hráč Petr Oračko. Muziku tvrdí kontrabasem Jano Šarisky a druhé housle třímá Radek Meluzín. Muzika 
Cémtézok je opravdu temperamentní, živelná a divoká. Inu pravá cikánská cimbálovka, v dobrém slova 
smyslu. 

Bezobratři (Brno) o sobě říkají: „Vycházíme z kořenů moravské a slovenské lidové hudby, ale snažíme se k 
její interpretaci přistupovat otevřeně a nestrojeně. Nevyhýbáme se ani vlastní tvorbě, byť je lidovostí stále 
výrazně inspirovaná. Postupně hledáme cesty, jak si zachovat k tradiční muzice pokoru a jak s ní zároveň 
pracovat pro nás přirozeným a opravdovým způsobem.“ 

Ponožky pana Semtamťuka (Praha): kapelu je těžké napasovat do nějaké 
hudební šablony, od začátku své existence kráčí bez zábran napříč hudebními 
styly a s nějakým žánrovým zařazením si hlavu ani nic jiného nelámou. A tak 
na procházce s nimi můžete uslyšet jazz, folk, hospodský šraml, ozvěny 
world-music, westernu, skáčka i rocku, to vše dodáno v jednom originálním 
balení. Pro svou zdánlivou nezařaditelnost tak můžete PPS potkat na akcích 
zcela rozličného charakteru od festivalů a slavností, po kluby, vernisáže a 
pijatyky. Seznamte se s multižánrovým bandem, který nenechá jednu nohu v 
klidu, ba ani dvě. 

Kilt (Svitavy): téměř po čtyřech letech se kapela KILT vrací na pódium. Po malé pauze, kdy se ustálily 
vztahy uvnitř kapely a načerpala nová inspirace, se tato sestava rozehřeje, jak jinak, než v jejich domovských 
Svitavách. O tom, kde se čerpala nová inspirace kapely, napovídá i jedna z nových písní s názvem Vzkaz v 
lahvi. 

Ve skoku a tanci zůstaneme i u další tváře svitavského Svatováclavského koštu - kapela SkA'N'DaaL  music 
ensemble (Hradec Králové), která o sobě říká: „Jsme hudební skupina, která se snaží najít si vlastní cestu 
džunglí současné populární hudby, inspirováni jak hudbou současnou, tak i třeba muzikou, která se hrála 
před padesáti lety." 

Orientační časy začátku jednotlivých vystoupení: 
14:00 - Slavnostní zahájení Svatováclavského koštu 2014 
14:10 - Cémtézékom  
15:10 – Cémtézékom 
16:30 – Bezobratři 
18:15 - Ponožky pana Semtamťuka 
20:00 – Kilt 
21:00 - SkA ´N´Daal ensemble music 

Průvodcem a moderátorem Svatováclavského koštu bude Ondřej Komůrka. Změna programu vyhrazena. 
Vstup zdarma.                                                                                                                    Eva Chlubnová 

 


