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I could not miss it
A french band on my way in the middle of CZECH Republic...
Pure hazard or the advantages of being free and alone on the roads 
of Europe.
One thing is sure, I wasn’t expecting that when I started in Belgi-
um. Back a month ago, me with my bike leaving the comfortable 
parents house to discover how big the world is. After two weeks 
of biking true Holland, Germany and CZECH Republic, what  
a surprise to meet some locals inviting me for a day of rest!
But after some happy evening the time has come to leave, but 
we promise to see again. Where? In Telč of course for a festival  
I wouldn’t forget.
The beautiful town is on my way back home to Montpellier, Fran-
ce, and I wouldn’t miss an occassion to visit it, meet new friend-
ly CZECH people and of course enjoy the festival. And for sure  
I did! What a pleasure to be in this big happy family where anyone 
is accepted no matter where he comes from and especially if he 
comes from far away. During the day I had time to visit the won-

derful city full of activity, 
but of course I was loo-
king forward to see the 
concerts and the theatre in 
the castle.
Being at least half french 
I even had the opportuni-
ty to meet the members 
of Sergent Pépère and 
discover how much they 
were like their music: 
open, free, happy and 
simply superb. This first 
evening went on too fast,  
so many good experien-
ces, so many new people 
to meet, things to disco-
ver and music to enjoy.

zítra na kocouří scéně
Koubová a Henel
na nádvoří
Nestíháme
Spirituál Kvintet
nocturno ve sklepě
Jablkoň
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Výstava
Zveme vás zítra (v neděli 30.7.) na vernisáž výstavy “Jak svět vidí 
HanaS”, která proběhne po 18h na Kocouří scéně za doprovodu sku-
piny Jauvajs. Fotografie Hany Sládkové budou k vidění po celou dobu 
Prázdnin až do soboty 12.8. v čajovně na štábu. 
Prázdniny v Telči žijí hudbou a přírodou, hudba inspiruje k tanci  
a voda neodmyslitelně patří k přírodě a k životu. Právě tanec a vodu 
můžete najít na vystavených fotografiích. Přijďte posedět, počajovat 
a nebo se jen na fotografie podívat.

Ubytování v Telči
Ubytovat se můžete u Jindry v tělocvičně  
u sklepního klubu (60Kč/noc), otevřeno je mimo 
17-18:3 0 a 19:30-22:30 (Jindra pomáhá na zámku se 
stavěním a posloucháním koncertu), nebo zkuste  tel. 
732 654 186.
Také na intru jsou ještě volné postýlky za 150Kč/noc 
v následujícím složení: 29.7. - 4, 30.7. - 13, 31.7. - 13, 
1.8. - 9, 2.8. - 13. Také je možné se za 20 Kč osprchovat  
i bez bydlení!

Velký Informátor
Pokud by se vám zdálo, že někteří muzikanti 
přijíždějí do Telče o den dříve, tak se vám 
to nezdá! Sergent Pepére přijeli už ve čtvr-
tek a užívali si předvečera zahájení a dnes 
už můžete na náměstí potkat muzikanty 
Jablkoně. Podobně dřívější příjezd avizova-
li Žalmani, Ebeni, Douda Band... Taky je tu  
k potkání Franta Černý z Čechomoru a dnes 
seděl na Kopečku Ondra Vetchý. No asi má 
Telč opravdu nějaké zvlášní kouzlo!
Přitahuje i pořadatele, Honza nás dnes nevá-
hal přijet krátce pozdravit cestou z Jihlavy 
do Mělníka - nejlepší je to přece vzít přes 
Telč...



 Nemohl jsem si to nechat ujít!
Francouzská kapela na mé cestě 
uprostřed České republiky.... ?! 
Ryzí hazard nebo příchuť dobro-
družství ze svobody a samoty na 
silnicích Evropy.
Vzpomínám, že když jsem před 
měsícem opouštěl se svým kolem 
pohodlný rodičovský dům v Bel-
gii, abych zjistil, jak velký je svět, 
nečekal jsem to. Po dvou týdnech 
jízdy skrz Holandsko, Němec-
ko a Čechy pro mě bylo velkým 
překvapením potkat pár místních 
lidí, kteří mě zvali, abych si den 
odpočinul. Po příjemně stráve-
ném večeru přišel čas rozloučení,  
ale slíbili jsme si, že se znovu sejde-
me. Kde? Samozřejmě na festivalu  
v Telči. Nezapomněl jsem! 
Malebné město Telč leží na mé ces-
tě domů do Montpellier ve Francii  
a nenechal bych si ujít pří-
ležitost navštívit ho, setkat 
se s novými a kamarádskými 
lidmi, a také si užít festival.  
A tak jsem tu! Je to potěšení být 
součástí této velké rodiny, kde je 
každý přijat bez rozdílu odkud 
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africkou i romskou příměsí. 
Začátky působení Honzíkovy cesty jsou spjaté s prostředím 
čajoven. Údajně první vystoupení zaznamenala kapela právě 
na Prázdninách v Telči v místní čajovně.
Zmíněné debutové CD vydalo v létě 2004 Studio Jumbo. 
Najdeme na něm 15 písní především z autorské dílny Honzy 
Fouse. Zmínil jsem už inspiraci romskou a africkou hudbou, 
dále album obsahuje například zhudebněné básně Egona 
Bondyho a Františka Gellnera.
Honzíkova cesta dnes dovede do sklepního klubu i Žofku 
Kabelkovou, tak přijďte taky! 

dokončení z předch. strany

Vernisage
výstava fotografií z loňského ročníku Prázdnin 
v Telči je připravena k shlédnutí Vašima očima! 
„Visí“ na radnici (naproti festivalovému štábu) 
a bude za přítomnosti autorů slavnostně bube-
nicky otevřena zítra, tj. v neděli 30.7. v 16.30h!

Dílny
ISŠ Cheb - Houslařská škola a STRUNAL CZ 
a.s. Luby zajišťují zdarma opravy strunných 
hudebních nástrojů (kytary, housle, violy, man-
dolíny, basy, violoncela) od 13.00 do 16.00  
v Lidušce až do 7.8.2006! Těší se na vás Vláďa 
a Milan

Maluj Miluj Mailuj
– průběžný výtvarný workshop – se koná každý 
den festivalu! Zítra od 15h v okolí štábu – tvor-
ba objektů, asambláží a instalací z kelímků od 
piva! Přineste si svůj materiál! Tento projekt se 
koná za podpory Fondu Vysočiny.



se vší její “syrovostí ve výrazu, vysokou mírou 
improvizace a přímočarou poctivostí.” Kdo ho ale 
zná, ví, že k moravské kultuře vždycky přistupo-
val spíš pocitově než folkloristicky, že ať už jako 
hudebník či nakladatel se považoval především za 
služebníka moravské lidové muziky, ne za otroka 
vydavatelů a hitparád.
Třináct lidových písniček s Jitkou Šuranskou - jinak 
klasicky vzdělanou členkou zlínské filharmonie - 
a mnoha hosty (Roman Dostál od Oborohu, Petr 
Surý, Luboš Malina) přehrávají jakoby od boku,  
z okamžitého popudu, neobyčejně jednoduše a čis-
tě. Jak Jiří říká, “nejdůležitější je vnitřní postoj, co 
ze sebe pustíš, a ruce už podle toho začnou fungo-
vat samy.” A co je hlavní, po stejném chodníčku 
se s ním - i v rámci koncertní Hudecké úderky - 

vydala i o desítky let mladší Jitka Šuranská, s hlasem od Pánaboha, zapomínající, co ji o lidové 
hudbě na konzervatoři učili.
V době, kdy se zakabonění a nepoučitelní folkloristé přou se stařečky a mladá generace uvádí 
moravské lidovky do bigbítu, připomíná tohle vesnicky čisté album pověstný Skácelův strom, 
“jenž nechtěl být ničím jiným než krásným stromem.” Takový, kterému básník záviděl: “Úplně 
všechno. Listí, haluze, vítr, hudbu i kulatá léta. Byl totiž výraznější než já.”
 Jiří Moravčík, www.muzikus.cz

My3.Avi
Kapela svůj styl označuje jako cyber-
wine-jazz. Projekt MY3.AVI je od 
samého začátku úzce spjat s kapelou 
BBQ, která je na tak vysokém stupni 
vývoje, že není schopna prezentovat 
písně jednoduché, ošklivé, kytarové, 
folkové či jinak nezáživné a nudné. 
MY3.AVI je naopak na vývojovém 
žebříčku někde mezi muňkou a trepkou, 
tudíž si může výše uvedené faux pas 
směle dovolit. Kapela vznikla v roce 
2003. Vyhrála autorskou i interpretační 

Trampskou portu a Portu jihlavskou. V současné době natáčejí CD, což byla cena v Jihlavě. Kape-
lu tvoří tři zakládající členové: Jan Špalek (kytara, zpěv,), Jakub Vlachynský (kytara, harmonika, 
perkuse, zpěv) a Jiří Horecký (perkuse, dechy, počítač). K nim se později přidala Klára Housková 
(housle, zpěv) a občas hostující Jan Výborný (bicí). www
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Jura Plocek a Jitka Šuranská
Mít možnost popovídat si s Jiřím Plockem a jeho příte-
lem, legendárním folkloristou z Českého rozhlasu Brno 
Jaromírem Nečasem o kopaničářské hudbě a o tom, jak 
pan Nečas chodil na víno s básníkem Janem Skácelem, 
pochopíte proč Jiří s Jitkou Šuranskou natočili tak z duše 
vytrysklé hudecké album a proč není v OSE. A proč to 
panu Nečasovi i v třiaosmdesáti letech v písničce Už je 
dzeň zpívá jako málokomu. A proč Jiří Plocek, zakladatel 
Teagrassu, vyměnil mandolínu za housle. Nebo stačí pou-
ze poslouchat a věřit mu, že tak osobně pojatou muziku 
ještě nikdy nenatočil.
V bookletu píše, že popudem mu k tomu byla účast na 
spontánním společném hraní hudecké hudby na Horňácku, 

Honzíkova cesta a Žofka Kabelková
Skupina Honzíkova cesta vznikla v Jihlavě v roce 2001. Obvykle působí ve složení kapelník  
a kytarista Jan Fous, flétnistka a zpěvačka Jana Havlová a baskytarista Béďa Němeček. Při posle-
chu jejich tvorby vám učarují folkové písničky s latinskoamerickou, 

Javory
Putovali kdysi hudci..., putovali po Čechách a Moravě a dnes  
je jejich pouť zavedla do sluncem rozzářené Telče. Ano, je to 
tak Hana a Petr Ulrychovi s kapelou Javory přijali naše pozvání  
a dnes večer vystoupí na nádvoří zámku. 
Javory definovali moravskou podobu “world music” dáv-
no předtím, než tento pojem vznikl, spojením toho nejlepšího  
z moravských folklorních tradic, rockového drajvu a nevšedních 
interpretačních dispozic. Zpěvačka Hana Ulrychová představuje 
stálici na české hudební scéně. Nádherný hlas a vroucí a naléha-
vý hudební projev umocňuje silný posluchačský zážitek ze setká-

ní s původními písněmi, které pocházejí většinou z dílny jejího 
bratra Petra Ulrycha. V 90. letech se Petr Ulrych začal věnovat 
skládání filmové (Díky za každé nové ráno) a muzikálové hudby 
(CD Radúz a Mahulena, Popron 1998 s herci Městského divadla 
v Brně).
Máme za sebou sice víc než jen pár slunných dnů, léto je nesnad-
né a možná nás dnes večer svlaží i pár kapek deště, ale až nad 
zámecký nádvořím vyjdou hvězdy, budete si přát aby nikdy 
nezhasly a dnešní večer trval věčně.
Přijďte si tedy sednou a jen tiše se zaposlouchat do melodií, které 
vychází ze srdce. fk

Good food, good drinks, good people, good music, may-
be even good theater that I unfortunatly couldn’t unders-
tand...good time in CZECH republic, once again.
But tommorow my bike will lead me to other places and 
other people and eventually one day, to my home. Lukas
pochází, obzvlášť když je to z velké dálky. Během dne jsem měl čas 
prohlédnout si užasné město, kde se stále něco děje. Hlavně jsem se 
ale těšil až uvidím koncerty a divadlo na zámku.
Protože v mých žilách koluje alespoň z poloviny francouzská 
krev, měl jsem dokonce příležitost setkat se se členy skupiny Ser-
gent Pépère a ověřit si, nakolik se podobají své hudbě - otevřené, 
svobodné a jednoduše skvělé. Tento první večer utekl příliš rych-
le. Tolik zážitků, setkání s novými lidmi, mnoho věcí k objevo-
vání a skvělé hudby. Dobré jídlo, pití, lidé, hudba, snad i dobré 
divadlo, kterému jsem bohužel nerozuměl... skvěle prožité chvíle  
v České republice, zase jednou.
Ale zítra už budou pneumatiky mého kola mířit na jiná místa a k jiným 
lidem a snad jednou i domů. volně přeloženo

dnes
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