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 Přemýšleli jsme kam na víkend vyrazit. Božka na netu zjistila, 
že v Budyni nad Ohří se koná festival folkové a country muziky. 
Máme  tam  kamarády  a  tak  bylo  rozhodnuto.  Zavoláme 
Mírokvětovi  a  kupodivu,  že  prý  pojedou  taky.  Dohodnuto  a  v 
sobotu  razíme  do  Turnova  vyzvednout  spolucestující.  Když 
přijedeme, jsou oba ještě v „negližé“ i když je už pozdě a máme 
být už dávno na cestě. Bylo jasný, že ještě stihneme kafe, než se 

ti dva konečně obléknou. Asi po půl hodině vyrážíme směr po dálnici na Mnichovo Hradiště, kde 
sjíždíme a dál chceme valit na Mimoň. Květa jela první a místo doleva na Mimoň si to hasí do 
Mnicháče. Božka to vohla správně na Mimoň a tak začala naháněná. Míra honil Květu a já Božku. 
Po chvíli jsme zas pohromadě a jedeme teď správně. Míra pokaždé když byla nějaká odbočka 
Květu předjel aby to holka zas nemastila někam jinam. Stejně to bylo houby platný, protože nám 
zase za Zahrádkama zdrhla a nikdo nevěděl kam. Zase jí naháníme a dohnali jsme ji v Doksech. 
Pak už radši přebírám vedení a Květu před sebe nepustím. Tak 
nějak potom v pohodě doražíme na místo. Voláme kámošce, ta 
přestala  prodávat  lístky a  valila  domů nás  ubytovat.  Od místa 
bydliště na fesťák to bylo sotva 150 m takže muzika byla slyšet i 
doma. Teplota kolem 35 st. tak všechno dolů a šup do bazénu, 
děsně to bodlo ! Chvilku pokecáme, ubytujeme se, seberem deky 
a valíme na fesťák. Festival se konal na vodním hradě přímo v 
Budyni. Travnaté nádvoří sloužilo jako ubytovací prostor pro stany 
a ostatní prostor sloužil k tomu, aby si každý mohl někde „ustlat“ k 
poslechu. Na dvou podiích se střídali kapely a vše bez prodlev 
probíhalo tak jak se má. Odpoledene, kdy bylo největší vedro, bylo hlediště poloprázdné a každý 
se někde chladil.  K dispozici  byla pro každého náštěvníka hadice s vodou,  takže se neustále 
někdo chladil, až tam vznikla bažina. Vstupné bylo na celý den 200,- Kč na osobu. Spousta stánků 
s pitím a jídlem, pak různé další stánky se šperky, keramikou a já nevím co všechno. Celkem bylo 

14 kapel a každá měla 45 min. + přídavek. Jaké kapely zde 
byly  je  na  fotkách  v  galerii.  Namátkou:  Vyčítal,  Schovanky, 
Žalman, Taxmeni a další. Od jedné odpoledne to vše trvalo až 
do  jedné  v  noci.  Povalovali  jsme  se,  poslouchali  muziku, 
chodili pro pití a jídlo, smočit se do bazénu a zase na fesťák a 
docela to uteklo. Zůstali jsme až do konce. Asi největší úspěch 
sklidily  Schovanky  –  jsou  to  už  starý  tetky,  který  spolu  v 
drobných  obměnách  hrají  už  40  let,  ale  byly  fakt  dobrý  ! 
Zarazil nás Honza Vyčítal z Greenhorns. Strhanej, vyzáblej a 
už mu taky nebylo moc rozumět.
Pořizoval  jsem  ze  všech  vystoupení  video  –  jenže  byla 
nastavena horší kvalita a to se taky na videích projevilo. Ani je 

sem nebudu dávat,  protože jsem prostě „DEBIL !“  Faktem je však to, že toto se mi stane tak 
maximálně jednou za 10 let. Za zmínku také stojí to, že v noci do konce fesťáku pouze lítali blesky, 
což k tý hudbě pasovalo, ale bez deště. Pořádná průtrž přišla až v noci, kdy jsme byli pěkně v 
postýlkách. Nezáviděli jsme těm co chrápali na hradě ve stanech. 

Závěrem: velice pohodový víkend, který pravděpoě zopakujeme příští rok na jubilejní 20 ročník 
„poutníka“. Je to vyzkoušeno a chtělo by to příště větší partu a stany, kvůli romantice.


