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Voňavá noc s Hrdzou, Redlem a vrbami
Zatím rekordní návštěvnost 
dosáhl Vlasta Redl včerej-
ším koncertem. Už v 18:17 
se začala před branou 
zámku tvořit fronta, kte-
rá kulminovala v 19:00, 
kdy dosahovala až k baště 
- zde se utvořil dav uzavíra-
jící řadu a tato přílivová vlna 
se po otevření brány 
postupně vevalila do zám-
ku. Skvělou předehrou pro 
Vlastu Redla bylo tempe-
ramentní a energií nabité 
vystoupení slovenské kapely 
Hrdza, které roztleskalo a rozvlnilo celé nádvoří zámku a přímo 
z něj čišela svěží vůně horských luk a vítr z vyhřátých strání. 
Mě osobně chytli víc za srdce než Vlasta Redl, i když jeho „Vracaja 
sa dom“ nebo „Husličky“ jsou bezesporu velmi zdařené hity 
a mně připomínají nádherné letní noci mého raného mládí např. 
na Frýdštejně, a vždycky si je ráda zazpívám, ale samozřejmě 
i mnoho dalších. Ráda bych napsala něco víc o včerejším průbě-
hu koncertu, ale bohužel mne zlákala vůně dřeva a sena, proto 
prosím všechny za prominutí, ale já svůj večer namísto Redlovi 
věnovala tichu prastarých vrb, hvězdnaté obloze a klidné hla-
dině rybníka, kde se mi ztratil celý svět, prožila jsem všech-
ny své sny a jen těžko jsem se vracela zpátky do hlučícího 
davu. Ale usínala jsem šťastná, protože jsem ten den prožila 
všechno, co se dá prožít. Tak ať se to daří i vám - užívejte 
si a prožívejte si všechno každou chvíli, ať jste kde jste!:-)

Terka
PS:Ještě pár útržků z koncertu - výborný zvuk, Vlastův slovenský 
host Peter Šanclovič ve fl anelové košili, z něhož se po chvilce 
vyklubala Petra Šany Šanclová, která před svým blokem poděko-
vala předkapele. Hoši z KDJ prý na šňůrách mívají službu u dveří 
Šanina pokoje, redakce zjistila, že tuto noc hlídal a za ruku držel 
Michal Vašíček. Vlasta asi záviděl, tak aspoň chvíli hrál se Šany 
na zádech. A taky extáze tří elektrických kytar, po které přišla jedna 
z nejsilnějších Redlových písní vůbec - Opět na výletě. Jak říká 
sám Vlasta: „Tlak jak sviňa!“ Cave    

 Pivoň: „... a včera jste měli být na baru. Dával 
jsem pusinky na dobrou noc!“
Lucka: „Tak mi můžeš dát pusu na dobré ráno!“
Pivoň: „Na dobré ráno já nedávám, protože mám 
v puse jako v polepšovně!“
Kamil: „Tos měl i včera!“ (Kamil má všechno 
zfi ltrovaný)

 Pivoň: „Ještěže dneska jedu domů. Ještě jeden 
večer a stalo by se ze mě nekulturní hovado. 
Ty vole, mě něco sežvejkalo a pak zase 
vyplivlo!“

 Pivoň: „Kamile, už je zase půl desátý!“
Kamil: „Kdo to řekl?“
Pivoň: „Hodinky. Já jsem jim moc nevěřil, ale něco 
takovýho blekotaly!“

 I přes dlouhé přemlouvání se Pivoň rozhodl, 
že odjede. Důvod odjezdu nikomu sdělit nechtěl, 
ale náš informátor nenápadně vyšpehoval (nebylo 
to pohoršující), že mu došly kalhotky!

 Informátor by chtěl upozornit pána u stán-
ku piva Kozel, že kB neudávájí kvalitu fotky, 
ale její velikost. To už si uvědomil i náš fotograf, 
který se nás pokusil ohromit 3MB fotkami.

 Prdík tvrdí, že jednou rukou rozepne podprsenku 
se třemi háčky. Bohužel zatím nenašel ochotnou 
slečnu, na které by si to mohl vyzkoušet. Případná 
zájemkyně, ať se hlásí na redakci. 

 V čajovně nám nevydali šálek kakaa, a to ani 
po důrazném požádání.

Dr.BARna

DÍLNY ZÍTRA V LIDUŠCE
 malování kravat (z hedvábí)
 malování na sklo
 vícebarevná batika
 tisk a barva na textil
 pletení košíků

Své sny jsme rozprášili
 po polích
Pustili je k vodě
vrátili smích
Asi jsme si pustili
srdce příliš na špacír
tak řekni kde jsi
lásko má popelavá
Řekni mi kde žiješ
ať můžu jít
a ptát se tě
Zda žít mám
tak jak žiji
Až ráno půjdu
studenou travou

Za svítání
rosou a mlhou
nevycházej
mi vstříc
Ať sama dojdu
na konec světa
na konec lesa
ať dům tvůj
ohněm mi zavoní
Ať najdu cestu
     poslepu
ať rozhodnu
že se zas vrátím
Od tvého prahu
      zpátky
do světa Terka
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kocouři

Bezefšeho
Vícehlasá úprava 
černošských spiri-
tuálů, tradicionálů 
nebo vlastních 
písní – to je cha-
rakteristika re-
pertoáru pražské 
skupiny Bezefše-
ho, fungující od 
září roku 1998. 
Melodie, texty 
a úpravy při-
náší většinou 
kapelník Michal 
Miklánek nebo 
Honza Sedláček. 
Konečná podo-
ba písní je však často dotvářena svérázným 
hudebním cítěním a uměleckou nekázní jed-
notlivých členů. K největším domácím festi-
valům, které kapela navštívila, patří Zahrada, 
Porta, Folkové prázdniny v Náměšti n. O, 
či Prázdniny v Telči. V roce 2003 kapela ob-
držela Interpretační portu v Ústí nad Labem. 
Po pěti letech své existence se rozhodli natočit 
první desku. Vyšla před měsícem pod názvem 
Libo-li... Od roku 2002 hrají v následující 
sestavě: Radka Geigerová - zpěv, flétny, Hanka 
Gašpaříková - zpěv, flétny, Vlastimil Maru-
šák – zpěv, klarinet, Honza Sedláček – zpěv, 
perkuse, Petr Beleš - zpěv, kytara, Zdenál Mňuk 
- kontrabas, zpěv a Michal Miklánek - zpěv, 
kytara. -int-
bezefseho . i n te rnet fo l k . cz

nádvoří

Modrej drahokamen
anóbrž Zelená Gizela a mrkvajzníci
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou 
přijít i ti prostřední! Zítra ve 14:30 na náměstí 
uvidíme kus divadla DeFactoMimo, kde mimo 
jiné vystoupí i významný jihlavský začínající 
herec Ondřej Jiráček, megalomanský scénárista 
a o nic méně megalomanský herec Martin Kolář 
a o nic méně, ani více megalomanská manželka 
Martina - Ludmila Kolářová. O hudební 
doprovod se postará mistr houslí Šmidla, 
jak už jeho jméno napovída, půjde o opravdu 
velký zážitek. VoI

Šany&Vlasta RedlNaspěch
Pražsko-teplická kapela se dala dohromady 
už v polovině devadesátých let, v nynější sestavě 
hrají od března 2003:
Jaroslav Kuchař - kytara, zpěv
Danka Knapíková - klávesy, zpěv
Klára Smetanová - rytmika, zpěv 
Luděk Smetana - sólová kytara, zpěv
Karel Ulip - basová kytara, zpěv
Šéfredaktor iFolku Pavel Rada o nich napsal:
„Poměrně slušně jim to zpívá, zato instrumen-
tace mi přišla o dost slabší. Neuráží to, netahá 
to za uši a člověk by si to třeba v hospůdce rád 
poslechl.“ -int-
www.naspech . cz

Vladimír Merta 
a Jana Lewitová
Jana Lewitová (mezzosoprán, barokní viola) 
s Vladimírem Mertou (kytara, renesanční 
loutny, flétna) společně vystupují od roku 1996, 
v Telči to bude program Sefardské inspirace 
– písně španělských Židů v jazyce Ladino. 
Spojení poučené interpretace a etnograficky 
přesných zápisů skladatele Alberta Hemsiho. 
V tuto dobu pobývají pravidelně ve Slavonicích, 
kde vedou letní dílnu balad. 
-int-
mus ic .taxof t . cz/v_merta

nocturnoMarion
Kapelu tvoří Jan-Matěj Rak (kytara, balalajka, 
akordeon), zpěvačka Monika Žáková a hostující 
klarinetista Michal Zpěvák. Hrají písně v jidiš 
ve velmi střídmých aranžmá. Akordeon i kytara 
mají drajv, zpěvačka se umí nesentimentálně 
opřít do svého hlasu. -int-

James Harries
V Praze žijící mladý anglický písničkař (nar.1974 
v Manchesteru), jehož záběr sahá od folku přes 
jazz až po soul. Jako mladý jazzový tenorsaxo-
fonista se protloukal po manchesterských klu-
bech. Má za sebou angažmá rocková, folková, 
byl i zpěvákem  kelt-punkové skupiny. 
Loni vydal  u brněnských Indies album 
The Straight Street Session, natočené 
během jediného dne, kde ho doprovází 
tuzemská jazzová špička - pianista Emil 
Viklický a kontrabasista Petr Dvorský. 
To dává desce jazzovější a odlehčenější nádech, 
než mají jeho sólová vystoupení. U Harriese 
však nejde o styl, ale především o jeho vokální 
projev, který je nejen technicky dokonalý, 
ale nechybí mu skutečný prožitek. Jeho písně 
mají blízko k tvorbě např. Erica Wooda, Jeffa 
Buckleyho či Terryho Lee Halea. Nejsilnější 
dojem si odnesete z jeho zpěvu, který je velice 
podmanivý, pronikavý a chvílemi až mečivý, 
ale celá hudební kompozice působí naprosto 
vyváženým dojmem. Svůj projev plně opírá 
o nevšední improvizační schopnost, kdy v jiskři-
vém napětí přesvědčivě prožívá každý tón.

-int-, Cave

Běh Terryho Foxe
Zítra v deset hodin na náměstí startuje v Telči 
již sedmý ročník Běhu Terryho Foxe. Jako 
předjezdec přislíbil účast Medvěd, a to prý 
na kole bývalé manželky! Poběží se tradiční trasou 
po Belpské lávce, kolem zimáku a hřišť, dále 
přes zámecký park až k bráně, kolem cukrárny 
u Matěje, po hrázi a břehu Štěpnického rybníka 
až na parkán a zpět na náměstí. Výtěžek opět 
půjde na podporu výzkumu rakoviny.

rozcvička

pohádka

kocouři

nádvoří
nocturno

Ztráty a nálezy
V 1. polovině „Prázdnin v Telči“ bylo nalezeno 
a sebráno! na zámku a nádvořích:
147 nedopalků cigaret
15 celých cigaret
4 prázdné krabičky od cigaret
2 látkové kapesníky (1 čistý a 1 špinavý)
18 bonbónů (gumových, lentilek)
138 vyžvýkaných žvýkaček
1 klíček
1 matka (šroubovací)
1 leklá ryba
2 šavle!!! (po koncertě V. Redla)
3 gumičky do vlasů
1 sponka do vlasů
2 ztracení pořadatelé
5 vstupenek použitých
a 183 papírků, staniolů, celofánů...

Evina


