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Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava, říká:

Program letošních Colours
je nejlepší, jaký kdy byl!
Ikona festivaluColours ofOs-

trava.Velká znalkyně žánru
worldmusic.Vitální žena,

která předdeseti lety vymyslela
projekt pestrobarevnéhohu-
debního festivalu, který se po-
stupem let vypracoval z nuly až
mezi největší události hudební-
ho létanejenunás, ale i v rámci
zahraničí.
To je ZlataHolušová, ředitelka

Colours ofOstrava. „Nejsemna
tonaštěstí sama,mámskvělý
týmnaprostýchprofesionálů,
kteří pro festival dýchají, a já jim

moc za to děkuji. Jenprostě jsem
trochuvíce vidět,“ říká o sobě
skromně.
Na celou řadu zvídavýchotá-

zekpříznivců festivalu odpoví-
dala ZlataHolušovávon-line
rozhovorunawww.msdenik.cz.
Přiblížila zajímavosti kolem le-
tošního ročníku, ale zavzpomí-
nala i naúplnépočátkyanastíni-
la imožnédalší směrydobu-
doucnosti. Colours pod její tak-
tovkouby semělyubírat dál
a dál...
„Vnitřní pocit ohrožující exi-

stenci festivalu jsemzatímna-
štěstí nezažila.Vývoj je zatím
pořádvzestupný, do festivalu se
investuje stále více a program je
násobněbohatší než v začát-
cích,“ přiznává.Ředitelka festivalu Zlata Holušová.

n

j O kolik náročnější bylo sehnat letošní
hvězdy na Colours oproti dřívějším roč-
níkům?
Každý rok je tonáročně, letos

o to více, že jsmemístoYoussoua
N´Douranarychlomuseli zajis-
tit taktéž fenomenálníhoSalifa
Keitu, a takyo to více, že vůči
námmáte obrovskáočekávání,
která se těžkonaplňují.Vždy je
to výsledekmožnéhoa chtěného.
Doufám, že opět najdetemnoho
novýchpodnětů.
Kolikačlenný tým se o festival stará?
Myslím základní, který vy sama řídíte?
Ten základní tým je asi dva-

náct lidí, každý znich si řídí svůj
vlastní tým.Vkonečné fázi je to
asi tisíc lidí, takže je to velká

zodpovědnost.Ale za ty roky
každýdobřeví, comádělat.
j Kolik zhruba oslovíte umělců pro je-
den ročník? Střílíte naslepo, nebo si
dopředu vytipováváte? Jste už teď
v jednání s některými umělci pro příští
rok?
Oslovujemeohromnémnož-

ství interpretů, ale nakonec zá-
leží na tom,kteří se rozhodnou
jet turnépo festivalecha zda
nám jenepřebereněkterýpod-
statnědražší, třeba španělský
festival. Přiznámse, žeužnyní
jsemv jednání s některými
umělci napříští rok, někdy je to
nadlouhé lokte.
j Jak vůbec komunikujete s vybranými
muzikanty, které chcete přilákat na Co-

lours? Jsou přece ze všechmožných
koutů světa...
Je to v jádrudocela jednodu-

ché –kapely jezdící naColours
jsouužv absolutní většině velmi
známé, a takpatří podvelké
agentury, které sídlí buďvLon-
dýně, nebovUSA–neboprostě
v Evropě. Snimi se vždykomu-
nikuje v angličtině, přímo ska-
pelami jednáme spíše výjimeč-
ně.Doagentur jezdíme, nebo se
s nimi setkávámenaveletrzích,
pakuž je to otázka tisíce e-mailů
navšechny strany.
j Které velké festivalyworldmusic jste
už letos ve světě navštívila?
Navštívila jsemvelkéhudební

události vMelbournu, vDánsku,
NewYorku,Londýně,Německu,
Španělsku...Najezdímse opravdu
hodně, abychvámpřivezlauměl-
ce, kteřímě skutečně zaujali.

j Jezdíte také na trenčínskou Pohodu
nebo „konkurenční“ české festivaly?
V čem jsou Colours zajímavější?
Jezdím ina tyto festivaly, ale

nepovažuji je zakonkurenty,
nýbrž většinou zapřátele na
stejné lodi.MichalKaščák zPo-
hodykdysi jako čtrnáctiletýhrál
uměna festivaluvDolníLhotě,
už od té doby jsmepřátelé, niko-
liv konkurenti.
Mámepodobnéproblémy, čas-

to si pomáhámeradamiaumíme
si i ustoupit. Festivalynejde dě-
lat s konkurenčnímmyšlením,
stejně tak se vždydobřepobaví-
me s lidmi z Rock forPeople.
Občas si tamzajedu, ale nikdy
proto, abych je kritizovala.Dr-
žím jimpalce, všichni v tom
mámehlavněadrenalin,
abychomtovše přežili conejlé-
pe.

j Colours každým rokempřivážejí ob-
rovská jména, hlavně v žánruworldmu-
sic. Spolu s tím ale zařazujete i kapely,
které řeknou něco také „obyčejným“
posluchačům. Tento rok jich tolik není,
projevuje se to na předprodeji lístků?
Colours budouplné, nemějte

obavy, předprodej jde výborně.
ANickCave jeurčitě stejně vel-
ké jméno jako IggyPop. Salif
Keita je takévelkáhvězdaapro
mnohémůžebýt velký tahák
Clannad, prodalšíYannTiersen.
Myslím, že program jenejlepší,

jakýkdybyl, a nezbývánež se
přesvědčit, zda to tak je.
j Nezdá se vám letošní vstupné přece
jen příliš vysoké?
Nezdá, náklady festivalu jsou

vmnohamilionechavstupné
zdalekanedosahujeúrovně za-
hraničníchpodobněobsazených
festivalů. Také se zapomíná, že
festival trvá čtyři dnya za tudo-
bu, když částkupodělíte čtyřmi,
to opravdunenímnoho.Kdybys-
te nahvězdy festivalu šli kdeko-
liv v běžnémrocenakoncert, za-

platili bystemnohonásoběvíce.
Tohle je vČecháchvěčné téma,
já chápu, že lidé šetří každouko-
runku, ale takto obsazený festi-
val opravduuž levněji dělat
nelze.
j Co přinese nový Festival v ulicích,
kterýmá být zadarmo?
Festival vulicích je dárek

městukdesátémuvýročíCo-
lours anavícnabízí celýnový
segment programů, které se do
placenéhoareáluuž rozhodně
nevejdou.Můženabídnout dale-
kovětší prostor pro spolupráci
a zapojení se.
j Letos jste změnili logo, i když to pů-
vodní, symbolizující těžní věže, komíny

hutí a doly, bylo povedené. Proč tedy ta
změna a jak jste spokojeni s novýmná-
vrhem?
Změna je život amy jsme ji už

potřebovali.Kamnás tato posu-
ne, se teprveukáže. Příští rok zas
můžebýt vše jinak. Já jsemza-
stáncemexperimentůanových
pokusů, a to dělám ivprogramu,
takže senezlobte, že podporuji
také inovátorství v grafice. Bo-
hužel nejsem tradicionalista
a miluji novévýzvy.

Pokračování na straně 23
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Dokončení ze strany 22

Jak to letos vypadá s náramky na vstup
na festival? Budou pořád stejné – plas-
tové?
Letosmyslímpozitivněpře-

kvapíme.Můžete se těšit na lát-
kovénáramky.
Máte i tentokrát připraveno něco pro
děti, nějaký program?
Programproděti je opět při-

praven jakokaždý rok.Divadla,
hlídání, speciální programy.
A připomínámprovšechny,
kdonaříkají navysokévstupné,
že děti knámmohou i letos
zdarma.
Jak to bude s toaletami? Loni byly
značně znečištěné a hlavně jich bylomá-
lo...
Každý rok je přidáváme, i le-

tos to takbude, ale festival je fes-
tival.Opravdumoc stížností na
ně jsemnavíc zatímneslyšela.
Moc se snažíme, abybyly pravi-
delně vyvezeny, a letos přiveze-
me takéněkolik luxusních toalet
ve většíchbudkách.

Za tu dobu, co děláte Colours, jste se se-
tkala s řadou osobností z hudební bran-
že. Která vás nejvíc uhranula, s kýmby-
lo setkání největším zážitkem?A je ně-
kdo, koho byste už nikdy na festival ne-
pozvala?
Asinejvětšímzážitkembylo

setkání se SalifemKeitou, což je
velmi charismatickáosobnost ze
kteréměmrazilo.Nejveselejší to
bylo s JamiemCullumemahod-

ně jsme si užili taképobytRober-
taPlanta. Zatímnemámnikoho
vkolonce „nikdy“, zatím jsme
vyšli s každým.
Bude ještě někdy na Colours Jarek No-
havica?
Určitě bude, ale záleží to jenna

jeho rozhodnutí, kdy to bude.
Jaké kapely jsou vaše zatím nesplněné
sny? Koho byste ještě chtěla na Colours
dostat?

Určitě současné americké
písničkáře – SufjanaStevensena
aDevendruBanharta,Dresden
Dolls, FlamingLips,Kronos
Quartet,MeredithMonk,Beirut,
LaurieAndersson... Těch jmen
jenaštěstí ještě hodněpředná-
mi.
Které hvězdymají letos největší poža-
davky? Na nejlepší hotel, jahody se
šampaňskýmpřímo na pokoji a podob-
ně?
Zatímnejlegračnější je poža-

davek jednékapelyna sadubí-
lýchponožek.

Coloursmá deset let. Jak ten jeho vývoj
hodnotíte a kdy jste zažila nejtěžší
okamžiky, že jste si třeba i říkala, že to
je konec festivalu?
Těžké okamžikyprožíváme

vždy, když prší vícenežmá,
zpožďují se letadlaneboone-
mocní vystupující, ale jsou to
problémy, se kterými sekaždo-
ročněmusímepotýkat. Patří
k tomu i chronickénevyspání,
velkáúnavaaobrovskýadrena-
lin.
Pocit, nakterý se ptáte, ohro-

žující existenci festivalu, jsem
zatímnaštěstí nezažila.Vývoj je
zatímpořádvzestupný, do festi-
valu se investuje stále více a
program jenásobněbohatší než
v začátcích.

Čí to byl vlastně nápad, rozjet tak velký
festival zrovna v Ostravě?
Přiznámse, že to bylmůjná-

pad, dělala jsempředtímněkolik
různýchdruhů festivalů.Kon-
takty se sbírají vlastně celýmůj
život.
Jak vzpomínáte na úplně ten první roč-
ník Colours of Ostrava?
Jámocnejsemzvyklá vzpo-

mínat, ale bylo to podobné jako
letos sFestivalemvulicích –má-
lokdověřil, že to bude fungovat
a že to veměstěmá smysl dělat,
a přesto to bylo od začátkuvelké
a stále rostoucí.
Neuvažujete o tom, že se budete uchá-
zet o nějaký titul v soutěžíchmissma-
nagerka nebo úspěšná žena? Deset let
dělat v Ostravě něco takového...

Nejsemna to sama,mám
skvělý týmnaprostýchprofe-
sionálů, kteří pro festival dýcha-
jí, a já jimmoc za to děkuji. Jen
prostě jsem trochuvíce vidět,
protoženěkdo to dělatmusí a já
si vymýšlímnejvětší blbosti, tak
si to pakuvás zasemusímschy-
tat ne?
Neměla jste někdy pocit, že už s tím
chcete seknout? A čím byste se případ-
ně chtěla živit jiným, co bystemohla dě-
lat za práci?
Původně jsemučilana gym-

plu, pakpracovala v rozhlase,
pakmělahudební klub, je toho
hodně cobychmohladělat, na-
štěstí.Ale jsem ten šťastný člo-
věk, že vždydělám to, coměbaví,
a tonaplno. Pocit, že s tímchci
seknout,mámčasto popřečtení
reakcí nanašem fóru. Po festiva-
lu tomámzakázáno číst, abych
neemigrovala.

1) Kdy je v práci nejšťastnější?
Když tvořím program festivalu a obje-
vuji nové zajímavé kapely.
2) Co se jí zdává před začátkem
festivalu?
Nejčastější scénářmého hrůzného snu
je, že přijede kapela a hraje na úplně ji-
némmístě, než jsou lidi, a já je zoufale
naháním, aby se našli.
3) Proč nemá společné fotky s hu-
debníky z Colours?

Před devíti lety jsme přišla k poznání, že
je lepší kapely osobně nepoznávat a tak
příliš setkání s našimi Colours interpre-
ty nevyhledávám. Jsemmožná jediná
z našeho týmu, která nemámoc fotek
s hvězdami. Občas semuzikanti ptají,
zda Zlata Holušová vůbec existuje.
4) Uměla by sama zpívat nebo na
něco zahrát?
Zazpívat si troufnu jedině u sebe v autě.
Vmládí jsme vychodila lidovou školu

umění na akordeon a pak už jen poslou-
chala druhé.
5) Její nejhezčí vzpomínka z dět-
ství...
Asi když jsem dostala pod stromeček
kytaru. Nebyly tehdy k sehnání a já
jsem brečela radostí asi hodinu vkuse.
6) Jak potkala svého životního
partnera?
Se svýmmužem jsem se seznámila
na gymplu, jsme spolu už čtyřiatřicet
let.
7) Kdo je její největší kritik?
Má třiadvacetiletá dcera Tereza.Má

totiž díky naší obrovské domácí disko-
téce skutečně vybraný vkus.
8) Její vztah ke sportu...
Ráda plavu, hraju badminton a běhám
do schodů.
9) Jak se jí žije se jménem Zlata?
Asi jsem docela vděčná rodičům, žemi
dali tak hezké jméno.
10) Čím by chtěla být, kdyby
se zasnila...
Mnichem na Srí Lance.

n DESET ZAJÍMAVOSTÍ O ZLATĚ HOLUŠOVÉ
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Kravská hlava jako součást kostýmu, zpěvačka, která přiletěla do Ostravy bez ponožek, nebo
hvězda, která chtěla ve tři ráno pravý hamburger. K tomu „hobit Frodo Pytlík“ na Colours
v utajení či divoká divadelní show, při které dostaly zabrat luxusní limuzíny. Podívejte se na deset
největších zajímavostí z historie pestrobarevného festivalu

NEJbizarnější...
...kostýmsi přichystalVinicoCapossela, kterýnaColours ofOstrava
v roce 2007 zpíval s nasazenoukravskouhlavou. n

NEJobtížnější...
...požadaveknapořadateleCo-
loursměla v roce 2010Dolores
O'Riordan – zpěvačkakapely
TheCranberries, která si hned
popříjezdudoareáluve tři hodi-
ny ránoporučila pravéhambur-
gery s tím, že když je nedostane,
z festivalu odjede. n

NEJzmatenější...
...byl jeden ze členůkapelyHappyMondays, kteréhov roce 2008 kape-
la zapomněla vOstravě (nebo on zapomněl odcestovat s ní) amusel
o denpozději ostatní honit poEvropě speciálními letadly. n

NEJskrytější...
...zahraniční celebrita, kterákdy festivalColours ofOstravanavští-
vila, byl známýamerickýElijahWood, představitel Froda z filmu
Pánprstenů.Tenpřicestoval inkognito s kapelouGogolBordello
v roce 2008. n

NEJpřekvapivější...
...přílet doOstravyměla tibetská
zpěvačkaYungchenLhamo, kte-
rá vystoupila z letadla bosá
amusela si jakoprvní věckoupit
vOstravěponožky.NaColours
byla v roce 2007.

n

NEJekologičtější...
...způsobdopravypoOstravě zvolilDavidByrne, který jezdil zásadně
nakole.VpatáchmělnaColours 2009 auto s produkcí festivalu, aby
senáhodouvmoravskoslezskémetropoli neztratil, nebo abyhoně-
kdonesrazil. n

NEJdivočejší...
...divadelní představení předvedl v roce 2008 souborTeatrNovogo
Fronta, jehož členovépři své produkci skákali po luxusních limuzí-
nách téměřnazí a dokázali pískem,moukou i ohněmznečistit
vnitřek aut i karoserie. n

NEJpočetnější...
...kapelu si napódiumpřivedlGoranBregović při svémprvnímhos-
tování v roce 2003. Přijel s balkánskoudechovkou, polskou smyčco-
vou sekcí, srbskými zpěvačkamiapěveckýmsborem. n

NEJvětší...
...zlomvpočasí festival zazna-
menal v roce 2010, kdyv sobotu
bylo přes třicet stupňůCelsia
a po sérii divokýchbouřek se
vneděli ochladilona osmnáct
stupňů.

n

NEJsympatičtější..
...hvězda.Tento titul bymohlmít
Robert Plant, zpěvák legendární
kapelyLedZeppelin, který se
běhemColours ofOstrava 2006
jel podívat napříkladdoBeskyd,
sledoval se zaujetímostatní ka-
pely a fotil se s ostatnímiv záku-
lisí. n

n n n n n n n n n nDESET NEJ- z historie Colours of Ostrava
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Robert Plant
Lídr legendární kapelyLedZeppelin přijel naCo-
lours ofOstravav roce 2006. Fascinující koncert
předdavyúčastníků festivalu odehrál se svoukape-
louTheStrangeSensation.Kromě toho siRobert
Plant našel čas i nanávštěvuBeskydabyl nadšen
zdejší přírodou.

1

Gipsy Kings
Romskáhudbave světověnejznámějšímanejživěj-
šímkabátě. Tobyl koncertGipsyKings – francouz-
ské formace, která senaostravském festivalupřed-
stavila v roce 2007.Kapelu tvoří bratřiReyesové a
Baliardové – potomci španělských cikánských ro-
din, kteréuprchlyna jihFrancie běhemobčanské
válkyveŠpanělsku.

2

Sinéad O’Connor
SedmýročníkColours ofOstravav sobotupotrápily
přívalovédeště. Tyale jako zázrakemustaly vdobě,
kdynapódiumvystoupilahlavníhvězdaakce, irská
zpěvačkaSinéadO’Connor. Její koncert v roce 2008
patřil k zážitkům,kterémají fanoušciColoursna-
vždyvryté dopaměti.

3

Goldfrapp
Jednímzvelkýchvrcholů ročníku 2008 byl koncert
kapelyGoldfrapp, která doslovauhranulamnohati-
sícovépublikum.Britské elektronickéduopotvrdi-
lo, že patří právemknejvětšímhvězdámsoučasné
hudby.

4

Jan Garbarek
JanGarbarek je vynikající norský tenorsaxofonis-
ta, o kterémse říká, že zbavuje jazz barvotiskového
obrázkudo sebe zahleděnéhudby. Svéumění před-
vedl naColours v roce 2008.Naostravskémkoncertě
hodoprovázel i „tisícirukýgénius z Indie“Trilok
Gurtu.

5

Michael Nyman
Mezinejvětší hvězdynabitého ročníku 2009 patřil
bezesporuMichaelNyman.Uznávaný skladatel
zVelkéBritánie, který je podepsán třebapodhud-
bouk filmuPiano, svýmkoncertemosmýročníkCo-
lours zahájil.

6

Jamie Cullum
Charismatickýanglický zpěvákapianista Jamie
Cullumpředvedl v roce 2009 strhující shownapo-
mezí popua jazzu. Zpíval ahrál bezchybně i během
překážkovéhoběhua šplhu, kterýmísty předváděl.
Mnohoúčastníků jehokoncert hodnotilo jako jeden
znejvětších zážitkůna festivaluvůbec.

7

Iggy Pop
Nevyzpytatelný IggyPopbyl vneděli předpůlnocí
se svýmživelnýmvystoupenímzlatou tečkou zade-
vátýmročníkemColours ofOstrava. Přezdívaný
„kmotr punku“ i přes svůj vyšší věka šílený způsob
života vOstravěv roce 2010ukázal, že napódiu stále
umídělat velké věci.

8

The Cranberries
Irští titániTheCranberries přijeli naColours v roce
2010. Svůj koncert začali kvůli bouřce smalinkým
zpožděním, ale s o to většímdrivem,kterýudávala
neúnavnáDoloresO'Riordan svýmuhrančivým
hlasem.

9

Nick Cave
DesítkunejvětšíchhvězdhistorieColoursuzavírá
NickCave, který se svýmprojektemGrinderman
vystoupínapódiupodostravskýmnebemv letošním
roce.Koncert kytaristů slibuje surrealistickýhard
core blues, kobercovýnálet garážového skřípotu,
hlukovýchexplozí a punku.
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l VŠE O COLOURS NAJDETE NA WWW.MSDENIK.CZ
Reportáže z průběhu pestrobarevného festivalu. Fotografie hvězd na pódiu i jejich fanoušků, kteří se baví v rytmech
Colours of Ostrava. Videa z toho nejlepšího, co jubilejní desátý ročník velkolepé akce nabídne. Rozhovory, ale i další
aktuální zpravodajství. Sledujte vše o letošních Colours nawww.msdenik.cz.
l COLOURS.CZ –VŠEOFESTIVALU
Kompletní informace o letošním ročníku Colours of Ostrava najdete i na oficiálních stránkách festivaluwww.colours.cz.

největších hvězd historie Colours

PLUS JEDNA ČESKÁ HVĚZDA

Jarek Nohavica
Česká scénanaColours ofOstravabývákaždoročně
velmipestrá a bohatá. Jednoznačněalemezi všemi
vyčnívávystoupení JarkaNohavici. Ten se stal jed-
nímzvelkýchmagnetův roce 2009.Ostravskému
písničkáři, kterýběhemsvéhopůlnočníhokoncertu
střídal kytarovépísně s těmi říznějšímiheligonko-
vými, tleskal doslovahustýprales tisíců zvednu-
tých rukou.
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Zeptali jsme se osobností, které stojí za vznikem a fungováním festivalu
Colours of Ostrava, na dvě anketní otázky: 1) Proč fandím Colours of Ostrava?

2) Jak vidím Colours za dalších deset let?

Vláďa Koval,
jeden ze zakladatelů
festivalu

n 1. Colours jsouproměkaždo-
ročněnejlepší příležitostí k se-
tkání s výbornoumuzikou, po-
hodovýminávštěvníkyakama-
rády z týmu festivalu. Fandím
muproto, že jímžiju.
n 2. Festival budeprobíhat ve ví-
ceměstskýchobvodech, kde
vzniknounové originální scény.
Rozšíří se taképočet akcí zdar-
ma.

Víťa Váňa, dlouholetý šéf techniky
n 1. Dokáževám fanoušekSparty
neboBaníkuuspokojivě vysvět-
lit, proč fandí právě tomutoklu-
bu?Nedokáže. Je to prostěnej-
víc!
n 2. Vstupenkyna festivalCo-
lours ofOstrava 2021 jsouvypro-
danéběhemdvouhodinod za-
čátkuprodeje a vkalendáři jej
mají všichni, kdovhudebním
světěněco znamenají.

Monika Macurová,
anděl festivalu

n 1. Je to souhrnmnoha faktorů,
které tvoří krásný celek – atmo-
sféra, zážitky, objevovánínové-
ho, sounáležitost návštěvníků,
seznamování se snovými lidmi,
pozitivní emoce.Od svéprvní
návštěvyColours ofOstrava
jsembyla pyšnána to, že probíhá
vOstravě, kde žiji.
n 2. Věřím, že lidem i zadeset let
budepříjemné setkávat se a sdí-
let spolu zážitky. Podmínkou
samozřejmě je, abyumělci ještě
vystupovali nakoncertech „na-
živo“.Aleurčitě to bude jinénež
teď.Minimálněpo technické
stránce.Myslím, že se za dalších
deset letmámena co těšit.

Petr Dorůžka, publicista
n 1. I když festival roste význa-
memi šíří programu, zachovává
si lidskédimenze apřátelský
vztahkekaždému jednotlivému
návštěvníkovi, cožuvelkýchak-
cí zdalekanení samozřejmostí.
n 2. Festivaluvnásledující de-
káděpřeji předevšímpříznivé
společenské ahudební klima.
Pestrounabídkuumělců i z těch
nejvzdálenějšíchkončin, kterou
neohrozí ani vízovábyrokracie,
ani teror extremistů.

Ivan Prokop,
fotograf

n 1. Promě je tonejlépe připra-
vený festival v této zemi.Vážím
si toho, že jehodramaturgie je
stavěna shlubokou znalostí
a velmi pečlivě a snahoupřed-
stavit to, coneníunás běžněvi-
dět.Mámrád, když je napráci
vidět, že lidi, kteří ji dělají, ta
práce baví aColours jsou zmého
pohledubudovány srdcem.
n 2. Pevněvěřím, že za dalších
deset let bude festival stále fun-

govat a objevovatnovinky
v hudběpro tuto zemi.Budemít
stále takkvalitní dramaturgii,
servis a pohodu. Přeji to nám
všemz celého srdce.

Vše oColours of
Ostrava najdete
nawww.msdenik.cz

Jiří Smrček,
jeden ze zakladatelů
festivalu

n 1. Svýmpovedenýmdětemmá
slušný člověk fandit, i kdyžuž s
niminení každýdenpod jednou
střechou.
n 2. V jasnýchbarvách!

Jiří Moravčík,
znalec world music

n 1. Pronaprosto výjimečnou
hudební dramaturgii. Jako ces-
tovatel po evropských festiva-
lechuždávnovím, že v tomhle
směru seColours řadímezi nej-
významnější akce svéhodruhu.
Nesmírněmě také těší, že na
otázku, jakbyColours jedním
slovemcharakterizovali, ná-
vštěvníci nejčastěji používají
slovoOBJEVOVÁNÍ.Ahnedpo-
tomzmiňují víruvdarZlatyHo-
lušové jim takové objevování bez
vlezlýchkompromisůkaždoroč-
něumožnit.A to s přidanouhod-
notoudodetailu promyšleného
organizačního servisuamísty
doslovahýčkánímnávštěvníků.
Nikoliv však lunaparky, stánky
s cukrdlaty abary, aleworksho-
py, poznávacímivýlety, filmo-
výmiprojekcemi, besedami, di-
vadelní scénouapotřeboumys-
let na rodiče s dětmi a seniory.
n 2. Stejně, protože zajímavé
hudbybudena světě existovat
pořádhodněa organizátoři ze
svéhoúsilí přivézt doOstravy
tonejlepší rozhodněnesleví.

n n n n n n n n n nANKETA
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n 1.Na kolika scénách se konal první
ročník Colours v roce 2002?

a) na pěti
b) na sedmi
c) na devíti

n 2 .Kdo patřil k hlavním hvězdám
v roce 2003?

a) Goran Bregović
b) Salif Keita
c) Bob Geldof

n 3.Kam se přesunulo festivalové
dění ze Stodolní ulice v roce 2004?

a) před ostravskou Novou radnici
b) naMasarykovo náměstí
c) na Slezskoostravský hrad

n4.Kdo vyhrál na Colours soutěž
českých kapel v roce 2005?

a) Šajtar
b) Posmrtné zkušenosti
c) SM Lomoz

n 5.Vrcholempátého ročníku bylo
vystoupení Roberta Planta. Se kterou
kapelou se na Colours v roce 2006
představil?

a) s Led Zeppelin
b) s The Frames
c) se Strange Sensation

n6.Kdo z hudebníků překvapil v roce
2007 pořadatele svýmpožadavkem
na několik velkých tabulek více druhů
čokolády?

a)Marianne Faithfull
b) Gipsy Kings
c) Salsa Celtica

n 7.Kambyla v roce 2008 umístěna
divadelní scéna?

a) do farské zahrady

b) do rajské zahrady
c) do hradní ohrady

n8.Velký úspěchměl na osmém roč-
níku Colours of Ostrava v roce 2009
známý folkový písničkář. Byl to...

a) Jaroslav Hutka
b) Pavel Dobeš
c) Jaromír Nohavica

n9. Poprvé se v roce 2010 na festiva-
lu objevila...

a) Pařížská scéna
b) Newyorská scéna
c) Ostravská scéna

n 10.Kdo bude ze zdravotních důvo-
dů chybět na letošním ročníku Co-
lours?

a) Youssou N´Dour
b) Yann Tiersen
c) John Lydon

n n n n n n n n n n

Odpovědi na všechny otázky
najdete na předchozích stranách

této přílohy. Stačí jen pozorně číst
vše o historii festivalu
Colours of Ostrava.

Colours budou opět
čistým festivalem

Návštěvníci, kteří na letním festi-
valu vytřídí plasty a papír, bu-

dou odměňováni hravou formou.
Letošní ročník Colours of Ostrava se
totiž opět zapojí do projektu Čistý
festival, který organizuje společ-
nost EKO-KOM. Cíl je stejný jako v
minulých letech. Prostřednictvím
motivace návštěvníků a tříděnému
sběru odpadu úklidovými četami
udržet festivalové prostředí kultur-
ní a čisté a přesvědčit návštěvníky,
že odpady lze třídit a správně
s nimi nakládat kdekoliv, nejen do-
ma. Cílem pro letošní rok je díky
propracovanějšímu systému vytří-
dit přes sto tun recyklovatelného
odpadu, který neskončí na sklád-
kách. Návštěvníci, kteří na letních
akcích vytřídí plasty a papír, budou
odměňováni hravou formou. Na Co-
lours of Ostrava se návštěvníci se-
tkají také s terénní čtyřkolkou s vle-
kem, která bude do speciálních kon-
tejnerů svážet pytle s tříděným od-
padem ze vzdálenýchmíst areálů.

n n n n n n n n n nKVÍZ aneb CO VÍTE o historii Colours of Ostrava?

INZERCE
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Festival s názvem Colours of Ostrava bývá každý rok pestrý nejen co se týká širokého výběru
interpretů, ale i ztvárněním plakátů, které na akci vábí. Připomeňte si v malém retru plakáty
z let minulých a srovnejte si je s tím letošním. Který se vám líbí nejvíce?

n 2006

n 2005

n 2010

n 2004

n 2007 n 2008 n 2009

n 2011

n 2002 n 2003

n n n n n n n n n nRETRO připomeňte si plakáty Colours of Ostrava
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Tomáš Kolář, velký fanoušek Colours of Ostrava a ředitel korporátního marketingu a sponzoringu České spořitelny, říká:

Colours dokázaly skloubit a vyvážit
kvalitu různých hudebních stylů

Nedívá senaColours of
Ostrava jenv řeči peněz ja-
ko zástupceČeské spořitel-

ny – generálníhopartnera festi-
valu – ale také jakovelkýhudeb-
ní nadšenec. TomášKolářne-
chybí vdavuupódiana žádném
ročníkupestrobarevného svátku
hudbya spojenumásnímspous-
tuhudebních zážitků.
„Známtéměřvšechny české

festivaly včetněSonisphere
a Ostrava je promě jednička
nejen z dramaturgickéhohle-
diska, ale předevšímvpéči oná-
vštěvníkyadíkyatmosféře, kte-
rá tupanuje,“ skládáhold
Colours v rozhovoruproDeník
TomášKolář.
Jste jako sponzor spojeni s Colours of
Ostrava takřka od počátku – co vás na
tomto festivalu nejvíce fascinuje, že při
něm stále stojíte?
SColours ofOstrava jsme spo-

jeni až oddruhého ročníkua je
nám líto, že organizátoři nepřišli
s nabídkouuž o rokdříve, proto-
žeColours ofOstrava chápeme
jako jednu znejvýznamnějších
kulturníchudálostí vČeské re-
publice. Jsmemoc rádi, že byla
Česká spořitelnau toho, jak se
festival vyvinul a dnes zaslouže-
ně sklízí ovoce vpodobě ohlasů
v médiích i diváckého zájmu.
Je o vás známo, že festivalem opravdu
žijete i vy sám osobně, že si čtyři dny na
akci pod ostravskýmnebemužíváte.
Čímmá pro vás osobně největší kouzlo?
Nevšichniumělci, kteří jsou

respektovaníhudebními odbor-
níky, dokážouvyprodávat kon-
certy či festivaly. FestivalCo-
lours ofOstravadokázal sklou-
bit a vyvážit kvalitu různých
hudebních stylů apřitomsi za-
chovat jednotící dramaturgic-
kou linku. Zároveň zdehraje vý-

znamnouroli i kouzlomísta.Ve
kterémměstě dokážetenalézt
v centru takovýareál, jaký re-
prezentuje spojeníČerné louky
aSlezskoostravskéhohradu?
Adovolímsi upozornit, že vČes-
ké spořitelněnejsemsám,kdo
festivalmiluje. Pravidelně se jej
účastní desítkynašich zaměst-
nancův čele s členypředstaven-
stva i s dnešnímgenerálnímře-
ditelemPavlemKysilkou.
Které koncerty se vámnejvíce vryly do
paměti a proč?
Je těžké jmenovat, určitěmi

potombude líto, že jsemnaně-
koho zapomněl.AleurčitěGoran
Bregović ve druhémročníku,
myslím, že tehdybyl vůbecpo-

prvévČeské republice,Rachid
TahaaBobGeldof o rokpozději,
v roce 2005 elektronickotaneční
velká trojkaTransglobalUnder-
ground,AsianDubFundation
aFun-Da-Mental,možnánejvět-
ší zážitek jsemměl zRoberta
Planta, dokonalí byliBajofondo,
JamieCullum.Astrašně se tě-
ším, že letosuvidímznovuSalifa
Keitu.
Koho byste chtěl ještě na Colours vidět,
kdybyste si tomohl vybrat?
Osobněmámrád široké spek-

trumhudbyaposlední doboumě
hodněbavíColdplay.Ale protože
jsemzataženýdo finančníchotá-
zek, tak se buduvěnovat těm
splnitelnýmsnům.Moc rádbych

vidělKaizersOrchestra, neuvě-
řitelnýnorský rockovýnářez
a skvělou show, strašněby se
semhodili BjörkaSting, ale taky
tonebude levná záležitost,Nitin
Sawhney, Portishead,Khaled,
TomWaits amohl bych jmeno-
vat spoustudalších.
Jezdíte i na jiné festivaly? A jak si stojí
v porovnání s Colours?
Jeden znejhezčích, které jsem

navštívil, je vNěmeckuvRudol-
stadtu, celéměsto žije jenhud-
bou, funguje sedmnáct scén
aběhem festivalu se rozroste
o asi čtyřicet tisíc festivalových
návštěvníků, kteří bydlí ve sta-
nechna loukáchkolemRudol-
stadtu. Svojí atmosféroua fun-
govánímvcentruměsta připo-
mínávněčem iColours. Jinak
známtéměřvšechnyčeské festi-
valy včetněSonisphere aOstra-
va je promě jedničkanejen
z dramaturgickéhohlediska, ale
předevšímvpéči onávštěvníky
adíkyatmosféře, která tupanu-
je.
Chce být Česká spořitelna partnerem
Colours i do dalších let?
Na to je jednoducháodpověď.

Ano. Pokudbůh, přírodaa ak-
cionářdovolí (úsměv).
Jak vlastně vidíte vy tento festival tře-
ba v patnáctémnebo dokonce dvacá-
tém ročníku?
Rozhodněnejsem takovývi-

zionář jakoZlataHolušová, kte-
rámiv roce 2002 při prvním jed-
nání řekla, že cílem je festival
vyprodat, což se povedlo předlo-
ni na jedendena loni užměsíc
před začátkem.Ale i tak si trouf-
nuprorokovat, že se festival roz-
šíří dvěmasměry – jednakdo
centraměsta, kdenabídne zába-
vupro obyvateleOstravy, a jed-
nakbudemuset pracovat na roz-
šíření areálu, protože je velká
škoda, že je větší poptávkapo
vstupenkách, než je schopen
uspokojovat.

n
TomášKolář.

n n n n n n n n nROZHOVOR

Jsme vždy u všeho důležitého

deník
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n n n n n n n n n n
NAMALUJ DO MŘÍŽKY STEJNÝ OBRÁZEK

n n n n n n n n n nPRO NEJMENŠÍ
n n n n n n n n

NAJDI TŘI STEJNÉ RYBIČKY
A OBRÁZEK MŮŽEŠ VYBARVIT

n n n n n n n n n n

DOKRESLI DRUHOU
STRANU OBRÁZKU A VYBARVI

n n n n n n n n
OMALOVÁNKA

32 COLOURS OF OSTRAVA čtvrtek 14. července 2011


