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Je to jen pár týdnů, co se na FOLKtimu objevila Vořechova, bez přičinění redakce velmi
opožděná, reportáž z finále pátého ročníku Notování pod Vyšehradem a za dveřmi je první
večer dalšího ročníku. Šestému ročníku Notování předcházel neočekávaný shon: maximálního
počtu šestatřiceti soutěžících, které je ročník s to pojmout, bylo dosaženo během necelých 50
hodin po zahájení příjmu přihlášek, vyhlášeném 9. června na tomto serveru! Dalších devět v
rychlém sledu se hlásících zájemců jsme mohli přijmout už jen jako náhradníky (obvykle ročník
potřebuje jednoho až dva) a ještě dalším jsme pouze děkovali za zájem a přáli více štěstí při
hlášení se do dalšího ročníku.

Šestý ročník Notování pod Vyšehradem bude probíhat, jako již pět let, v P-klubu Trojická 10 v
Praze 2, o prvních pracovních čtvrtcích každého měsíce od září 2008 do června 2009. Šest
základních kol po šesti soutěžících + host, dále tři semifinále a finálový večer. V prvním
základním kole 4. září budou o postup do semifinále soutěžit plzeňská skupina Jolly Band ,
pražská kapela
Mangabej
, hudební
Osada Zlaté oči
poskládaná z muzikantů z různých koutů Čech a písničkáři
Martin Hejnák
,
Tomáš Coudy Janoušek
z Prahy a
Jakub Horák
z Nového Boru, ze skupiny Zhasni. Po přestávce, v čase sčítání diváckých hlasů, vystoupí na
začátku ročníku již pošesté, patronka a spolupořadatelka soutěže, skupina
Sekvoj
. Dokonalému poslechu muziky bude sloužit, stejně jako v minulém ročníku, zvukařský tým
Kuba Moravec a Vojta Samohel z agentury
Kubahudba
.

Rozpis všech základních kol na tomto místě uvádět nebudu. Je již od začátku srpna rozeset u
příslušných dat v kalendáři tohoto serveru. Zájemci, kteří ho chtějí mít pohromadě, nechť si
napíší na adresu notovanipodvysehradem@seznam.cz . Rádi jim ho pošleme elektronickou
poštou. Pro zajímavost mohu uvést, že nový ročník soutěže má devatenáct prvoúčastníků
včetně nových formací, z nichž některého člena jsme v soutěži již viděli. Dalších šestnáct
soutěžících jsou formace, nebo sólisté, které jsme v Notování měli již v jednom či více
ročnících. Šestatřicátým je duo, které se zúčastňuje, jako jediný soutěžící, každoročně od
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prvního ročníku. Nejmladší přihlášená muzikantka ještě není plnoletá, nejstarší soutěžící bude v
příštím roce mlád již pětasedmdesát let. Mezi hosty šestého ročníku naleznete úspěšné
účastníky a vítěze předchozích ročníků Notování, několik držitelů Port a Krtků či Krtečků a
dokonce i chovatele Anděla.

Notování pod Vyšehradem vstupuje do druhé pětiletky. Budeme potěšeni, když diváci i
muzikanti zachovají naší soutěži do budoucna přízeň, která nám byla v prvních pěti letech
velikou hnací silou. Těšíme se na první poprázdninové setkání s vámi v P-klubu Trojická ve
čtvrtek 4. září 2008. Začátek programu je v 19.30.

Za Pořadatelskou radu Notování pod Vyšehradem
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