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Dr.BARna

Výlet do historie a tři vousáči

Včera byl super koncert. Ač byla postavená stříška, nespadla ani kapka. No, nebojte, nebudu 
tak stručný a trošinku se rozepíšu. Stráníci s Mirou Ošancem pojali své vystoupení jako výlet 
do folkové historie. Hráli hity Simona a Garfunkela, Johna Denvera nebo věci od Peter, Paul and Mary, 
vše s výbornými českými texty. Průvodní slovo Míry Ošance bylo něco, na co dlouho nezapomenu, 
vtipné, poučné :-) a přitom ne trapné. Nechal se publikem přemluvit i k recitaci slíbené básně, 
takže pokud jste na koncertě nebyli, bylo to zhruba nějak takhle: „Když jsem šel večer z Protivína, 
vyrostla mi z klobouka rozmarýna, nebyl to však žádnej div, když mám v sobě 10 piv.“ Pokud jste 
to náhodou nevěděli (a já to náhodou nevěděl), tak třeba Peter, Paul and Mary pomáhali proslavit 
svými úpravami převzatých písní třeba Boba Dylana. Během koncertu chodilo docela dost diváků 
do podloubí okukovat výstavu EKOfórů a náměstí zažilo opravdový comeback Tanečníka, který našel 
oporu v dvacetičlenné skupině cizinců teenagerského věku (ti si koncert také opravdu vychutnávali), 
a opět bavil svými kreacemi. Hop Trop začal hned zkraje třema hitovkama (Z konce světa, 2 noty 
půlový a Kláda) a jsem moc rád, že jsem na nádvoří včera stál. Huberťák pobavil svojí historkou 
o televizi ze skládky a Samson zase vykládáním o kamarádovi Vladimírovi. Je až neuvěřitelný 
jakou atmosféru můžou navodit tři syrové hlasy s dvěma kytarama a basou. Stačilo zavřít oči 
a přenesli jste se do vodáckého kempu nebo někam do lesních tišin k plápolajícímu ohni. Fakt mazec. 
Nocturno naprosto předčilo mé očekávání - Terne Čhave rozproudili Sklep tak, že zhruba 30 lidí 
se na parketu oddávalo divokému tanci. Jak by ale řekl klasik: „Vše pěkné někdy skončí.“ a jak by 
řekl zase jinej klasik: „Noc byla ještě mladá.“ a tak jsem vyrazil do ulic. Daleko jsem ale nedošel, 
neboť u Kozlů sedělo Hluboké nedorozumění se Samsonem a společně tam bušili do kytar. Říkal 
jsem si chvilinku pobudu, jaké ale bylo moje překvapení, když vydrželi hrát do půl šesté do rána, 
kdy se společnost odkolíbala na kutě. Já jsem se šel ještě přivítat se svítáním na Belpskou lávku  
- vřele doporučuji ranní procházku všem nespavcům. No a dnes na závěr jedno moudro z hoptropí 
písně: ...když po něčem toužíš, tak nutný je věřit a strašlivě chtít. Myslete na to :-) Bengi
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 Bengi, ten úpornej moralista, co nekouří,  
ani nepije, prohlásil o ženách: „No hele, čím 
je člověk starší, tím má větší výběr! A co teprve 
v sedmdesáti!“ Informátor má tušení, že dnes nad 
ránem byl jedním ze zpívajících u stánku Kozla, 
kde se bez alkoholu přece nesedí. Nebude to tedy 
zas takový svatoušek.

 Evina se nám vrátila z Brna, kde se tři a půl 
dne válela u bazénu, čímž získala krásné opálení. 
Pozor ale, aby si z Brna kromě opálení nedovez-
la taky BSE. Značku u auta jsme kontrolovali, 
ale pro jistotu se držte v uctivé vzdálenosti 
(od auta samozřejmě, přenos na člověka zatím 
nebyl zdokumentován).

 Ani Bengi, ani Lůďa už nestihli nad ránem 
zachránit Medvěda poskytnutím alibi - Šiška 
ho totiž už vyhlížela z okna. Tak Medvěd rychle 
popadl lopatu a jal se uklízet vajgly na náměstí, 
aby to nevypadalo, že jde přímo z baru.

 Slavný nejmenovaný muzikant nejenže 
v časných ranních hodinách dvakrát močil 
na veřejném prostranství, ale také nechtěl vrátit 
zapůjčenou kytaru, na kterou celou noc hrál, řka: 
„To je moje španěla, na kterou jsem začínal!“ 

Sportovní PrdKu přebírá Lobo!
Ze sportu: Dnešní fotbalový turnaj skončil napro-
stým fi askem týmu Dr.BARů. O výsledku se roz-
hodovalo již kolem páté - šesté hodiny ranní, kdy 
se leadr týmu (a zároveň pořadatel celé akce Prdík) 
a jeho hlavní opory začaly pomalu trousit 
z baru, kde domlouvali strategii. Díky tomu nebyli 
schopni se ani dostavit k rannímu zápisu v 11hodin. 
A nyní k samotnému zápasu: Přestože útok domácích 
(ve složení Hanča - Luska) po většinu času do-
minoval nad hostující obrannou, držely oba týmy 
dlouhou dobu nerozhodný výsledek. A tak muselo 
rozhodnout prodloužení, v jehož závěru hostující 
nečekaně udeřili a krásnou polovysokou střelou 
k levé tyči strhli vítězství na svou stranu. Lobo

Zítra pokračuje série turnajů od 10hod,
tentokráte basketbalem! 

Agresivita medvědů stoupá!
Při ranní siestě jsme se podle nejnovějších zpráv 
zatepla dozvěděli, že poměrně daleko od Telče, 
až ve slovenských horách, napadl Medvěd nevin-
ného turistu velmi brutálním a zákeřným způsobem 
- skočil na něj zezadu ze skály, zle ho pokousal 
a podrápal. Nebohého turistu zachránilo jen to, 
že začal dělat mrtvého brouka a jen ležel, ani 
nedutal. Rozběsněného Medvěda zahnal na útěk 
až pes... Podle dostupných informací se agresivní 
jednání medvědů vyskytují stále časteji a jelikož se 
útoky mmnoží, dávejte si všichni pozor na kousající 
Medvědy! Terka

Nakonec mu byla po rázné domluvě jeho drahé 
polovičky odebrána a muzikant byl pro uklidnění 
odvezen do blízkého lesa.

 Velká Martinka prohlásila včera na zámku, 
že spí každou noc s někým jiným! Prý se jí 
na pokoji sami od sebe střídají spolunocležníci...



DÍLNY ZÍTRA V LIDUŠCE
 malování hedvábných kravat 

 a roset(obrázky do oken)
 malování na sklo
 vícebarevná batika
 tisk a barva na textil
 tiffani - šperky ze skla
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kocouři
Kvokál

nádvoří
Benedikta

Vladimír Mišík & Etc.
nocturno

Karel Plíhal

nocturno v zámecké zahradě

Tak jsme si zapnuli stroboskop. Můžete přestat blikat, když 
s váma mluvím?

ALEXOTELČI
Včera to bylo na baru nějaký 
statický.

kocouři

nádvoří před sklepem

Benedikta
Ústředními figurami Benedikty jsou sestry Váňo-
vy, zpěvačka Petra a houslistka a sboristka Míša. 
Společně s kytaristou Honzou Krestou a preg-
nantní ex-rytmikou Eleisonu a Yaby Jarda Janek 
- Patrik Benek po svém interpretují moravské, 
ale částečně i polské nebo ukrajinské lidovky. 
Hodně po svém. „Procento bigbítu“ je u Bene-
dikty větší než u Čechomoru - nezřídka vyloženě 
rockový zvuk však skupině nebrání např. ani výpa-
dům do jazzové a bluesové oblasti nebo koketérii 
s romskou hudbou. A při tom všem se nevytrácí 
to nejzákladnější: přirozený duch jednotlivých 
písniček, jejich folklórní podstata. Úpravy 
Benedikty jsou vedeny s cílem aktualizovat 
a modernizovat určité kulturní dědictví, ale vět-
šinou jsou citlivé, bez prvoplánových tendencí 
upozorňovat na sebe a tím pádem odvádět 
pozornost od samotných písní. -int-

Kvokál
Bylo nebylo.... 
Z šerého podhoubí vysokoškolského vypučel Jan 
Železný. Jsa majitelem zvučného jména a hla-
su, rozhodl se udělat kariéru umělce. Obklopiv 
se hloučkem podobně postižených jedinců, po-
čal se intenzivně věnovat folkové hudbě, neboť 
ta byla v té době jednou z nejzakázanějších. 
Takřka bez výjimky byli její interpreti ze všech 
kvalitativních vrstev opředeni pověstí temných 
protistátních sil a tudíž se na ně lepily fanynky 
všech věkových kategorií. Ostatně to je důvod, 
proč se většina folkáčů vrhla na folk. Po stras-
tiplných začátcích, ve kterých členové kapely 
zjistili, že se folkem nejen nedá vydělat balík, 
nýbrž že není ani k uživení, a že nestačí umět 
mlátit do kytary podle metody hlasitější je lepší, 
nýbrž že je třeba ovládnout též teorii, noty a učit 
se zpívat, propadla většina kapely trudomysl-

Karel Plíhal

Mistr krátké formy. Skladatel, textař, kytarista, 
klávesista, zpěvák, aranžér. Narodil se 23. 8. 
1958 v Přerově. Maturoval na SPŠS, poté byl 
konstruktérem, topičem a písničkářem, od roku 
1991 též majitelem nahrávacího studia. Někdejší 
plavecký mladší dorostenec hraje  na kytaru 
od patnácti let. Karel Plíhal právě dokončuje 
svoji novou, kainarovskou desku Nebe počká 
s písněmi tohoto básníka a bluesmana. Titul měl 
být na pultech již minulý rok, ale vydání bylo 
několikrát odloženo a stále se neví, kdy deska 
bude k dostání. Na koncertech už zaznělo 

několik písní z této nové desky, ale konečná 
podoba je zahalena pod rouškou tajemství. 
Máte jedinečnou příležitost nahlédnout pod ní 
a zažít úžasný koncert v hradní zahradě. Určitě 
bude, jak má ve zvyku, prokládat zpěv svými 
básněmi. Níže dvě mé oblíbené... Bengi

Holky
Všude holek jako kvítí,

půlka z nich jsou transvestiti. 

Schwarzeneggerova ukolébavka
Děti které nestíhají,

donutím svou pěstí hají.

Teátr Víti Marčíka
V pohádce o Zlatovlásce se vedle Víti Marčíka 
- Jiříka představí také koník Zdeněk. Spolu 
prožívají dobrodružství na cestě za zlatovlasou 
pannou. Komplikace jim způsobí drak Ohnivák, 
protože bez draka to není ono - říkala babička 
Šestáková. Vše je staré, skoro nic nefunguje. 
Tak by se dala charakterizovat scéna pohádky, 
ve které najdete vedle palandy z polního lazaretu 
staré dveře, tlampač obecního rozhlasu, šicí 
stroj a loutku Zlatovlásky, kterou Víťa našel 
na smetišti. Zítra ve 14:30 na náměstí!

pohádka nosti. Následkem toho rapidně stoupla fluktuace 
v kapele. Členové odcházeli, přicházeli noví 
a i ti posléze trpíce neúprosnou knutou kapel-
níka, který je zvrhle nutil rozpoznávat stupnice 
podle počtu křížků či béček v předznamenání, 
odcházeli, aby udělali místo novým ... lepším...  
V současné době se  Kvokál ve své tvorbě 
věnuje převážně spirituálům a gospelům, které 
při svých vystoupeních prokládá skladbami 
folkovými vokálně swingovými. Dvakrát zabo-
dovali na největším festivalu folkové a country 
hudby Zahrada a získali první místo v soutěži 
o krtečky v roce 1999 a v roce 2000. -int-

nádvoří před sklepem

Vladimír Mišík
& Etc...
Klasik českého bigbítu Vladimír Mišík 
se stal již za svého života legendou. Jeho písně 
„Variace na renesanční téma“ (Láska je jako 
večernice...), „Sladké je žít“ či „Stříhali dohola 
malého chlapečka“ zlidověly a ač vznikly před 
mnoha lety, dodnes je rádi slýcháme z rádií 
či u táboráků. Narodil se 8. března 1947. 
Někdy okolo roku 1975 (ani on to neví přesně), 
vzniklo ETC..., jehož obsazení se několikrát 
měnilo. Nejslavnější období ETC... bylo kolem 
roku 1980, kdy také vyšla deska ETC... 2. 
V té době ovšem rovněž přišel zákaz vystupovat 
- na Mišíka se mělo zapomenout. Nestalo 
se, ale pár let trvalo, než se mohl vrátit 
na pódium. Nejprve jezdil s několika písničkami 
jako host třeba Honzy Spáleného, potom dal znovu 
dohromady ETC... . Současné obsazení: Vladimír 
Mišík - zpěv, kytara; Petr Kulich Pokorný - kytara; 
Pavel Skála - kytara; Jan Hrubý - housle; Jiří 
Veselý - baskytara; Jiří Zelenka - bicí


