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Do Přeštěnic táhnou Jandová i Fixa
Přeštěnice - Hudební koktejl namíchaný z rocku, ska, punku, popu, indie nebo třeba metalu slibují návštěvníkům
organizátoři desátého ročníku Open Air Musicfestu Přeštěnice. Konat se bude na loukách nad obcí ode dneška do
soboty 10. července. Přijede více než pět desítek domácích i zahraničních kapel. Podle mluvčí Evy Samšukové je asi
největším tahákem letošního ročníku německá kapela Die Happy v čele s Martou Jandovou. "Přijedou i další kapely
ze zahraničí, hlavně z Německa a Rakouska. Třeba z Rakouska opět dorazí kapela Kontrust, která si díky svému
loňskému představení v Přeštěnicích získala hodně českých fanoušků, ze Slovinska Elvis Jackson, z Německa třeba
Jerx," řekla mluvčí. Na festivalu vystoupí české rockové, popové i ska hvězdy jako Arakain, Doga, Nightwork nebo
Tleskač.
Musicfest letos znovu dává šanci zahrát si také mladým kapelám. Letos pro ně pořadatelé připravili hlasovací soutěž s
názvem Expedice Přeštěnice. Jejím vítězem se díky internetovému hlasování stali Just For Being, kteří si na festivalu
zahrají vedle ostřílených profesionálů. O druhé postupové místo se další kapely utkaly na koncertě v Milevsku. Jako
vítěz z tohoto klání vyšla formace 12° BagPipers, která se v Přeštěnicích také představí. Partnerským festivalem
Přeštěnice je přehlídka Okolo Třeboně, kde se letos již popáté odehrála soutěž Houpací kůň. Tentokrát ji vyhrála
pražská skupina Çava, jejíž styl se pohybuje na pomezí world music, jazzu a folku. Na Musicfestu tato formace
vystoupí v sobotu od 11 hodin.
Had z pivních kelímků
Festival se zapojil do projektu Čistý festival, který už potřetí organizuje obalová společnost EKO-KOM. Letos se k
němu hlásí 20 letních akcí. Návštěvníci budou mít v areálu k dispozici pytle na tříděný odpad, kam mohou odložit
například kelímky od piva. Jejich sbíráním také mohou festivalu pomoci v soutěži o český rekord v délce hada z
pivních kelímků. Loni v Přeštěnicích na třech pódiích vystoupilo téměř 70 kapel různých žánrů. Třídenní hudební
maraton přilákal asi 3000 lidí. Počet obyvatel vesničky tak z necelých tří stovek vzroste zhruba desetkrát. Letos
organizátoři předpokládají, že jich přijede minimálně o tisícovku více.
Podle starosty Miroslava Zíky obec nemusela v souvislosti s festivalem řešit zatím žádné problémy. Na hluk si
obyvatelé nestěžují, odpadky na místě také nezůstávají. Přínos z pořádání festivalu mají provozovatelé tří hospod,
obchodu i penzionu. Hlavní pořadatel, na jehož pozemcích se festival koná, pak přispívá místním spolkům na činnost.

