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Co se Vám vybaví, když se řekne ČAJFOLK? Ti, kteří tuto akci již navštívili ví, že Čajfolk je
hudební (pod)večer především folkových písní, příjemné atmosféry a přátelských lidí se
smyslem pro humor. Je to nepravidelná akce, dělaná hlavně pro kapely a písničkáře, kteří jsou
na začátku své kariéry a nemají tolik prostoru pro svá vystoupení na jevištích. I když pro
některé lidi nemusí být tyto začínající kapely atraktivní, věřte, že mají taktéž krásné písničky,
které Vás osloví, případně i pobaví (u mě je to třeba duo
Sova - Slamák
a jejich píseň
Hauer Erazim
). Závěr večera téměř vždy patří známějšímu hostu, v minulosti to byli např.
Tempo di vlak
nebo
Celtic Cross
. Tyto večery organizuje Luboš "Vlnka" Vaňka.

Skupina Tempo di vlak na prvním Čajfolku
foto:
www.cajfolk.info ©

A proč zrovna název ČAJFOLK? Luboš dostal nápad pořádat folkové hudební večery ve
Frýdku-Místku někdy v roce 2003. Ale až v listopadu 2004 se konal první večer pod názvem
FOLKOVÝ PODZIM, který se uskutečnil v městské knihovně v Místku, kde vystoupila skupina C
abriolet
, písničkář
René Souček
a kapela
Pouta
z Pardubic. Knihovna už ale takový večer nechtěla organizovat a to i přes vysokou návštěvnost.
A tak se uvažovalo, kde by se tyto večery mohly nadále pořádat. Luboše napadlo po jedné akci
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ve frýdecké Dobré čajovně, proč nepořádat folkové večery přímo v čajovně. Majitel souhlasil.
Teď už chyběl jen vhodný název pro tento večer. A tak, když jen mezi řečí přišlo slovo
ČAJFOLK, nebyl důvod přemýšlet dál a název byl na světě.

První Čajfolk se pořádal v čajovně 25. 10. 2005, kde vystoupila známá trampská skupina Temp
o di vlak
, písničkář
David "Dave" Vysloužil
a skupina
Cabriolet
. Mezi další účinkující, kteří vystoupili na těchto hudebních večerech patří již zmiňovaní Celtic
Cross, duo
Moravcová - Godula
neboli "Spirits Rises," opavská folková skupina
Kopyto
, duo
Sova - Slamák
,
Ostrá tráva
, folkrockové duo
Neho
(v současné době kapela I.C.Q.), ostravská
Morgána
,
Pavla a spol.
a další.
Po prázdninové pauze se výroční Čajfolk uskuteční v pátek 27. 10. 2006 opět ve frýdecké
Dobré čajovně. Začátek je již tradičně v 18:00 hod. Představí se Vám kapela KLAPP z
Frýdku-Místku, dále bluegrassová rodinná kapela z Frýdlantu nad Ostravicí
PTAČOROKO
a písničkář
RENÉ SOUČEK
.
Pokud se chcete dozvědět více informací o těchto folkových hudebních večerech, naleznete je
na stránkách: www.cajfolk.info . Jakékoliv Vaše případné dotazy, otázky a názory můžete psát
na e-mail:
cajfolk@centrum.cz , Vlnka Vám je rád zodpoví.
Zkuste si jednou v páteční (pod)večer najít čas a po pracovním týdnu zavítat do Dobré čajovny
ve Frýdku-Místku, ochutnat kvalitní čaje, trochu si odpočinout a pobavit se nejen při folkové
hudbě.
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