
VELKÝ INfORMÁTOR
• Barmanky včera dlouho přemýšlely nad 
názvem svého podniku a po chvíli Janča pro-
hlásila: „U Lakomý Barky!“. Jáchym s tím 
názvem souhlasí, protože nechápe, proč by měl 
za pivo ve skle platit tolik, co za pivo v kelím-
ku... 
• Projekce na kostelní zeď po včerejším kon-
certě měla včera velký ohlas nejen u návštěvní-
ků, holek ze skupiny Ialma, které jásaly u každé 
svojí  podobizny, ale obzvláště rádi byli stánkaři 
z jejichž auta se promítalo. Chlapi byli v poho-
dě, nic si z toho nedělali a když jim byla zima, 
sedli do vozu a měli autokino...
Dnes pro velký úspěch opakujeme!
• Těžký je život zvukaře a není proto divu, 
že se Luboš, uvyklý zvučení technoparties, 
u Draga Bandy musí proti záchvatům spánku 
chránit všemi způsoby. Jeden z nich je prý 
pohled na padající balíčky karet po partičce 
solitéru na  jeho pda...

od hradišťa do galície
Jen co jsem se dnes ráno probudila, všichni mi připadali nějak usměvavější, spokojenější, milejší 
a i já sama jsem se cítila naprosto báječné a jestli jste se tomu někdo divil a nevěděl čím to je, 
nemuseli jste si dlouho lámat hlavu, protože každý se stále vracel ke včerejšímu koncertu, který se 
opravdu nádherně povedl - krásně začal, energicky pokračoval a pohodově skončil.
Hradišťan se postaral o příjemně poetické, něžně rozteskněné, vesele roztančené zahájení 
večera. Melodie lidovek, barokních skladbiček, písní z období napoleonských válek i rozver-
né kramářské písně si šťastně poskakovaly po nádvoří sem tam a moje lehoučké srdce jakoby 

si poskakovalo taky, tóny cimbálu se třpytivě nesly večerem a něžné housle občas rozesmutnily 
k pláči, ale nebyl to takový ten těžký žal, spíš smutek a stýskání uprostřed štěstí. Ale i z toho 
dokázal všechny dostat úsměv Jiřího Pavlici a spokojenost a dobrá nálada celého souboru. 
Po kratičké pauze, kterou vyplnil Matěj Kolář výtečným vstupem na skřipky, nastou-
pila španělská skupina Ialma a potvrdila všechna očekávání, že bylo na co se těšit. 
Přestože pár lidí odešlo - buď kvůli dešti, nebo kvůli tomu, že šli pouze na Hradišťan - nádvoří bylo i 
tak plné a převážně pánská část pořadatelů obléhala během koncertu pódium ze všech stran a náležitě 
si vychutnávala všechny úhly pohledu. Ale abych nekřivdila, (myslím to samozřejmě úplně dobře), 
nadšeni byli všichni, protože zpívaly opravdu výtečně a vnesly svým zpěvem a úsměvy na nádvoří 
zámku doslova “moře a slunce”, nabily nás energií a rozzářily všechny tváře, svým temperamen-
tem španělské krve nakazily každého s naprostou lehkostí a samozřejmostí. O tom jsme se mohli 
přesvědčit už odpoledne, kdy před kocouří scénou proběhla výuka tanců. K tomu ještě předložím 
jeden důkaz - dnes ráno proběhl takovýto rozhovor mezi dvěma pořadateli ve sprchách: 

 „Tak cos říkal včera na ty španělky?“
 „Ty vole, to bylo něco!“

Sugestivní, krátké, ale výstižné.
Také jsem byla naprosto spokojená a líp bych to neřekla :-)), hudbu totiž vnímám čistě srdcem, 
odborná vyjádření musí napsat jiní... Celý skvělý večer pak uzavřela Draga Banda na nocturnu 
a vytvořili tak svým výkonem dokonalou tečku, ještě takovou tu třešničku na dortu, protože hráli 
dokud mohli, což nevím kdy bylo, protože jsem šla spát už v půl třetí.      Terka
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DÍLNY V LIDUŠCE
Každý den od 13 do 17 hodin. Přijďte 
si vyrobit košíček, malovat, batiko-
vat, ubrouskovat, mramorovat, ...

4 /2005 píše terka foto vojta Markytka Helena sazba ondra           medved@ji.cz
www.prazdninyvtelci.cz  
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tuRNAJ vE StoLNícH HRácH
Včera u Kozla jsme potkali pistolníky - hrá-
če karetní hry Bang! A jelikož máme sami
s sebou taky pár stolních her (Carcassone, 
Osadníky z Katanu, Fazole), navrhujeme 
hrací čas každý den po nocturnu ve sklepě 
na baru U Lakomé Barky! Příjemná atmo-
sféra zaručena, pořádá se při minimálně 
třech účastnících.

BUDE SPORTOVNÍ DÍLNA!
Jelikož hlavní tahouni sportovních dílen 
minulých ročníků Klokan a Prdík jsou 
na pracovní dovolené na anglických ostro-
vech, ujímá se velení Jáchym s Machem. 
Komunikují s vedením hřišťat u Gymnázia 
a předběžně počítají zájemce. Těšíme se 
na tradiční volejbal, fotbálek, basket, snad 
i in-line hokej na čerstvě zrenovovaném 
zimáku, takže shánějte kolečkové brusle 
a hokejky, dáme vám vědět!
P.S. Než se J. a M. vzpamatovali, volejbal už 
je domluven na sobotu od půl desáté ranní!

Špeky z porady pořadatelů
• A s tim pivem to bude jak? Já jsem se celej 
večer nudil! • Já Ti teda s tím zimákem pomůžu, 
když na to nebudu sám • Tam já se nekoupu, 
jsou tam ryby • Proč se tu netankuje i Staro-
brno? Vždyť je to z Brna kousek! • Když už 
tam stojíš, tak si sedni! • Pojedeš zejtra domů! 
Ale já mám ještě tejden •



Stánkařské střípky
Zatímco znavená Lily tvrdě spala, holky 
ze stánku ihned začali obchodovat s bílým 
masem...

Helena (mimochodem také zpěvačka dnešních  
Taboo) zase konečně našla sama sebe a to na 
tričku kolemjdoucího černocha!

Hoover the Dog
Keltští draci vysávají psa!
Když jsem kdysi procházel ulicemi Kardif-
fu, hlavního města Walesu, podivoval jsem  
se na několika nárožích, jakouže to lidé mlu-
ví podivnou řečí. Nebyl to anglický dialekt,  
ale pradávný keltský jazyk - velština. Ta hat-
matilka dodávala městu pohádkovou atmosféru 
a ve mě tehdá zanechala nesmazatelnou vzpo-
mínku na Wales (Cymru) jako zemi, kde v pod-
hradí pod korouhví s drakem na zeleném poli 
bydlí skřítci a trpaslíci.
Hoover the Dog (doslova vyluxuj nebo VYSAJ 
PSA) jsou na první pohled oni! Malí lidé (přesně 
jak se v pověstech vypráví o lidičkách a nárůd-
ku elfů), kteří se svými housličkami, bouzouki 
a harmonikou dokáží navozovat pohádkově 
velké hudební zážitky. Jejich kompozice sice 

stojí pevnýma nohama v tradici, některé jsou 
tradiční anglické taneční melodie (tunes),  
ale další skladby jsou jejich vlastní, tradi-
cí inspirované, a v aranžích často košatí  
až do komorně – klasické podoby. Je to váž-
ná hudba - krásná a křehká. Snad proto se také 
měli potkat s podobně založeným Honzou 
Hrubým, který je do Čech poprvé dovezl před 
dvěma lety.  
Hoover the Dog jsou mimořádně talentova-
ní muzikanti, jejich živé vystoupení je nabito 
entusiasmem i technickou virtuozitou. Dokážou 
propojit jazz, klasiku, folk, rock a hudební sty-
ly východní Evropy s příchutí keltské muziky. 
www.hooverthedog.com
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ZÍTRA
Kocouří scéna od 17:00 hod
MARKÉTA A LAZAROVÉ

Hlavní scéna na nádvoří od 19:30 hod
DLHÉ DIELY 

GLEN HANSARD 
Nocturno ve sklepě

fRU fRU

Asonance
Asonance je v Telči již stálicí, a má tu své trva-
lé příznivce, kteří se na ni už celý rok dopředu 
těší. Asonanci totiž nemůžete slyšet každý 
den; přece jen je to asi tucet lidí, kteří mají  
i svá občanská povolání, a hlavně se hned tak 
někam nevejdou (na telčské zámecké nádvoří 

Ginevra
www.ginevra.cz

Markéta a lazarové
Kapela hraje ve složení Aleš Povolný, jeho 
sestra Markéta a Monika Zátopková už asi 
osm let. “Motorem” kapely je Aleš, student 
DAMU, povoláním učitel na ZŠ a ZUŠ, který 
skládá hudbu i text. Pro komunikaci s publi-
kem upřednostňuje kytaru a zpěv. Jeho sestra 
Markéta využívá rafinované hry na kontrabas  
a zpěv. Monika vás okouzlí hrou na housle  
a také svým zpěvem. Jejich repertoár tvoří pře-
vážně folk, ale využívají i jazzové a rockové 
prvky. Jestli vás taková hudba baví, přijďte 
zítra v 17 hodin na kocouří scénu. -www-
marketaalazarove.wz.cz

kocouřI zítRA 

Sklep jede!

Předem bych se rád zmínil, že nejsem nějakým 
náruživým posluchačem folku a country 
bytostně nesnáším (stejně jako dechovku),  
ale včerejší den pro mne přichystal hned tři 
opravdu milá překvapení. Na kocouří scéně  
to byla skupina Manana, která mne zaujala, 
vyjádřím se moderně, jemně bluesovým soun-
dem, dále na nádvoří zámku dívky ze skupiny 
Ialma a jejich čistý galicijský zpěv a koneč-
ně Draga Banda, která zaujala harmonicky  
i melodicky, což přerostlo po krátké přestáv-
ce ve spontánní taneční kreace posluchačů. 
Proč se vyjadřuji takto obšírně, zdlouhavě? 
Je to proto, že muzikanti všech třech skupin 
spojili síly a kolem druhé hodiny vytvořili tak 
senzační atmosféru, že někteří z nás opouště-
li bar až v pozdních ranních hodinách. Děkuji  
a do dalších dní si jen přeji, aby se podařilo 
udržet laťku vysoko nasazenou.    Čadi

DNES NA NáDvoří

naštěstí ano). Webové stránky skupiny uvá-
dějí aktuální počet třinácti členů, ale za léta 
existence jich skupinou prošel přibližně dvoj-
násobek. Historie skupiny je dlouhá, poprvé  
na sebe upozornila už na konci sedmdesátých 
let v Malostranské besedě v soutěžním pořadu 
Písně dlouhých cest.
Od samého počátku zůstali dodnes dva členo-
vé, jedním z nich je vedoucí Jan Laštovička. 
Ten je v poslední době známý i jako certifiko-
vaný hráč na irské loketní dudy, kterými obo-
hatil zvuk skupiny. Asonance hraje převážně 
irské a skotské balady, i kdyz začínala jako fol-
ková a country skupina (ale to si dnes už nikdo 
nepamatuje). Její nádherné, většinou tklivé pís-
ně, prostřídané občas instrumentálně zahraný-
mi tanci v podání u nás často méně známých 
nástrojů, mě vždy vezmou za srdce.  Bobeš
www.asonance.cz

DNES vE SkLEpě
Jan Spálený a ASpM
Dnes večer se opět po roce vrátí na telč-
ské pódium legenda českého bluesrocku Jan  
Spálený. Opět přiveze svou pětičlennou 
kapelou ASPM. Můžeme se těšit na opravdu 
nevšední hudební zážitek s přídechem sklepní 
atmosféry...    Kája
www.ceska-hudba.cz/janspaleny


