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ZPRÁVY Z ČR

Stát loni vyplatil stranám půl miliardy, nejvíce dostala ČSSD

Zakladatel Pegidy pózoval jako Hitler. Šlo o žert, tvrdí a v čele hnutí skončil
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Psí příběh snů: z příkopu až do náruče prezidenta Zemana

Přeštická prasátka z plzeňské zoo se baví fotbalem

SHOWBYZNYS

Tohle je bomba! Ivana Gottová znovu TĚHOTNÁ! A otcem není Karel!

NAHÁ A CHLUPATÁ: Takhle jste Kim Kardashian ještě neviděli! Je to podvod?
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SEXUÁLNÍ HOROSKOP: Jaká je v posteli Kate Moss? Co ji vzrušuje? Víme vše!

KRÁLOVSKÝ ŠOK: Kate Middleton lhala o svém dítěti! Co ji k tomu dohnalo?

ŽENY

Missky zdolaly trať legendárního závodu

Matka chce, abych zemřela místo bratra

Chcete být krásná? Inspirujte se u celebrit
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Odmrazit mrazničku se musí umět

HOBBY

Zvlhčujte vzduch stylově

Fotovoltaické panely a sníh

Vše o schodech
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Dvě knihy, které byste měli mít

RECEPTY

Boží milosti s bílým vínem

Masopustní koblihy

Vepřové medailonky s čokoládovo-pomerančovou omáčkou
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Red Velvet
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Oboroh je stále místem setkávání. Již šestadvacet let

Kostelec nad Orlicí – Pravidelně, každou poslední lednovou sobotu, pořádá Sdružený klub Rabštejn v Kostelci nad Orlicí folk-rockový festival „Noc
v Oborohu".

Uznávaná kapela slaví 26 let hraní.Autor: Archiv kapely

Několik informací o kapeleOBOROH je křesťanská folkrocková kapela. Vznikla ze starší undegroundové bezejmenné skupiny, jejíž repertoár tvořila
folk-rocková zhudebnění biblických žalmů v českém ekumenickém překladu.

Zvolte si sportovní hvězdu Rychnovského deníku V této populární anketě můžete hlasovat rovněž vy, čtenáři. Až do pondělí

26. ledna budeme v naší redakci přijímat vaše kupony
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Pod názvem Oboroh poprvé uskutečnila koncert 31. ledna 1989 v klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.
První žalm zhudebnil Stanislav Klecandr v roce 1985. Název skupiny vznikl dle slova oboroh, označujícího primitivní přístřeší na kůlech.

Diskografie: Žalmy (1991), Nebeská kavárna (1992) – Oboroh jako doprovodná kapela Sváti Karáska, Spatřujeme světlo (Žalmy 2) (1993), Kámen (1996),
Marah (1998), Protější břeh (2000) – sólový projekt Slávka Klecandra, Všechno je jinak (2004) – Oboroh jako doprovodná kapela písničkářky Evy
Henychové, Nocí mořem (2006), Noc v Oborohu – 20 let (DVD, 2009), Ve věci probuzení (2010), Žalmy III. – Pozvedám své oči k horám (2011), Šel přes
potok Cedron k hoře (2012), Znovu poprvé (2014) zdroj: wikipedia.org

Marta Klimešová z kosteleckého Rabštejna se zeptala ROMANA DOSTÁLA ze skupiny Oboroh na několik otázek týkajících se plánů do budoucna, kapely
i koncertu.

Proč se pořádá každoročně Noc v Oborohu na konci ledna?
Není to náhoda. První oficiální koncert skupiny Oboroh se totiž uskutečnil na konci ledna – 31.1.1989, přímo v klubu Rabštejn. (Tenkrát tam byl šéfem
Vašek Uhlíř. Rád si na něj vzpomenu. Dobrý chlap. Pomohl mi už před vznikem Oborohu, když nám dělal zřizovatele pro folkové trio Akvamarín v roce
1987)
A když bylo Oborohu deset let, začali jsme každý následující rok slavit výročí. Slávek Klecandr tomu vymyslel název Noc v Oborohu.

A co slovo Oboroh? Co v sobě skrývá? Kdo na tento název přišel?
Vašek Klecandr (zakládající člen kapely) nalistoval ve slovníku: Oboroh je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu a člověk
útočiště v čase nepohody. Slávek časem dopsal na naše webovky: Někdy nad střechou opravdu docela hrozivě hřmělo a zdálo se, že nám, kdo jsme prošli
kapelou tohoto jména nebo v ní stále ještě hrajeme, musí každou chvíli spadnout na hlavu. Zatím však ten chatrný přístřešek nějakým zázrakem všechny
bouřky přestál a je pro nás stále místem setkávání, prostorem pro hudební i mimohudební rozhovor.

Co je vaší největší inspirací při tvorbě nových písní?

Já skládám jenom hudbu (například Vítr, Getsemane, Hvězda, …) Mám doma malé nahrávací studio a po nocích si nahrávám různé motivy. Texty nepíšu, a
když už vymyslím nějakou říkanku, tak ji vybalím jen tak pro obveselení v úzkém kruhu známých. Za tvorbu Slávka nechci mluvit, ale vím, že ho inspirují
příběhy a pocity dnešního člověka.

Letos slavíte 26. narozeniny kapely. Loňská oslava dopadla na Rabštejně na výbornou. Festival měl u návštěvníků velký úspěch. Na co
se mohou diváci těšit tentokrát? Není tajemstvím, že většina pozvaných hostů jsou vašimi dlouholetými přáteli.
Na každou oslavu si zveme kamarády, se kterými jsme nějak spjati kolem hudby. Letos jsme domluvili violoncellové kvarteto Prague Cello Quartet a
Jablkoň. Prague Cello Quartet vystoupí s repertoárem napříč žánry od klasické hudby a jazzu přes filmové melodie až po hudbu skupiny Queen a Metallica.
Uslyšíte violoncello tak, jak ho rozhodně neznáte, a na své si přijdou i milovníci experimentálního divadla.
Závěr večera bude patřit Jablkoni. Kapelník Michal Němec k tomu napsal: Čtyři, andělskými křídly ošlehaní Pražáci, plus jedna éterická zpěvačka z jižní
Moravy zahrají písničky laskavé a vlídné, které se jen tu a tam utrhnou ze řetězu. Ale také: setkání pračlověka s Händelem. To všechno je Jablkoň. (Na
uplynulých oslavách už vystoupili například Hradišťan, AG Flek, Vlasta Redl, Majerovky, Franta Černý a Michael Vašíček z Čechomoru, Vláďa Mišík a další)

Kolik koncertů má kapela „za necelých" 26 let své existence na svém kontě? A které z koncertů v kapele považujete za ty opravdu
„nej"?

V den 26. narozenin budeme hrát 988. koncert, číslo je přesné, starám se o archiv kapely. Z tohoto počtu vybírat jenom ty „nej" je docela obtížné. Zmíním
alespoň ty, na které rád vzpomínám: koncerty s Filharmonií Hradec Králové, turné se Sváťou Karáskem po věznicích, šňůry v zahraničí, natáčení přímých
přenosů do České televize, společné vystoupení s Hradišťanem, V. Mišikem & Etc, dvojkoncert s Buty a další. Na svém kontě má kapela Oboroh slušnou
řádku vydaných CD. Loni se mezi ně zařadilo i sólové album frontmana skupiny Slávka Klecandra s názvem „Pátý pád", sestavené z živých nahrávek
z koncertů.

Vzniklo během letošního roku něco nového? Mohou si vaši příznivci rozšířit svou sbírku cédéček?

Oboroh je stále místem setkávání. Již šestadvacet let - Rychnovský deník http://rychnovsky.denik.cz/kultura_region/oboroh-je-stale-mistem-setkavani-jiz-sestadvacet-let-2015...

8 of 11 21. 1. 2015 19:14



V polovině letošního listopadu vyšlo pod výmluvným názvem Znovu poprvé nové, v pořadí již deváté album. Jde o kolekci adventních písní, proloženou na
dvou místech instrumentální hudbou. Vedle osmi autorských skladeb zde najdete i čtyři originálně upravené prastaré české „kancionálky".

Kdy poprvé jste měl ve svých rukou hudební nástroj a jaký? Jaká je vaše životní cesta včetně té hudební?
První nástroj? Máma mi říkala, že plechový bubínek. Byl jsem ještě prcek a seděl na nočníku. Během školních let jsem se pak učil v hudebce hrát na
„zobcovku", akordeon, piano, bicí nástroje a následně soukromě na kytaru a foukací harmoniku. V poslední době se věnuji hlavně klávesám, ale když je
třeba, u zpěvu se vždy doprovodím na to, co je zrovna při ruce.
Co se týče mé hudební dráhy – 24 let soukromě učím hru na hudební nástroje a 26 let hraji v Oborohu. Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se
člověk raduje z toho, co koná… Na závěr ještě prozradím, že v květnu 2015 k mým padesátinám vyjde moje první sólové hudební album. Jedná se

o takové životní rozjímání. Hudba je moje, texty mi napsal Petr Střešňák a všechny nástroje jsem si nahrál sám. Snad se to bude líbit.

Marta Klimešová

Autor: Redakce

HLAVNÍ ZPRÁVY

dnes 11:16

Vítězem čtvrtého kola je
Milan Jakubec
Hradec Králové – Tipovací soutěž čtenářů Deníku,

zimní hokejová Tip liga, má za sebou čtvrté kolo.

Týniště pouze
nepodporuje
podomní prodej

Týniště nad Orlicí – Město
nezakázalo podomní prodej, jak

jsme mylně informovali.

Malí rychnovští
sportovci slavili
úspěch

Rychnov nad Kněžnou –

Javorníčci ze ZŠ Javornická
v Rychnově nad Kněžnou se
úspěšně zúčastnili krajské

eliminace republikového turnaje
Think Blue Cupu 2014/15.

Zimou a mrazem trpí
také předměty
v autě či kabelce

Rychnovsko – Tak jako každý rok

i letos nastupuje tuhá zima.

Diskuse 1
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DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY »

Druhé pokračování vloni nastartované tradice
„Cimrmani“ v Rychnově zahrají Švestku

Vážná i populární hudba zazněla v Pelclově divadle
Římské noci slibují brilantní herecké výkony

V Kostelci nad Orlicí vystoupil písničkář Xavier Baumaxa

Nohavica věnoval Bartoškovi
Pochod marodů. Nemocný herec to
vzal jako dobrý vtip

Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum... Právě těmito slovy z písničky Pochod marodů pozdravil zpěvák… celý článek ›

Kancléř Mynář tají svůj plat: Zveřejnit ho přitom může, vzkazuje úřad!
Zemanův kancléř Vratislav Mynář odmítá řešit dotazy, kolik na Hradě bere. Ohání se tím, že plat nemůže… celý článek ›

Sexy Válková: Díky kilům navíc má ještě víc nadupaný dekolt!
Jen co začalo venku mrznout a všichni se zabalili do zimních kabátů, přestala si Jitka Válková (23)… celý článek ›

Půlnoční šílenství v Kauflandu: Česko zažilo úterní nákupní horečku
Davové noční nakupování způsobila slevová akce obchodního řetězce Kaufland. V úterý od deseti večer do… celý článek ›

RSS kanály
Mobilní
deník
Zprávy
e-mailem
Inzerce u nás
Zprávy na
Váš web
Vaše
předplatné
Aplikace pro Váš
telefon a tablet
Elektronické
vydání novin

Kariéra

CELEBRITY
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