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Perseidy
Nevím jestli to bylo loni nebo předloni, kdy 
jsme po půlnoci leželi s Alexem, Kamilem  
a dalšími pořadateli na trávě na hřišti za gym-
plem, koukali jak padají hvězdy (Perseidy), 
zahřívali se kalvádosem, vedli múdré řeči  
a počítali záblesky na obloze. Pro informaci 
všech lásek v Telči jsem na netu opsal informa-
ci o tom co to vlastně Perseidy jsou.
 
První meteory Perseidy je možné pozorovat 
už po 19. červenci. Nejvíce jich ale bude létat 
po obloze v noci na 13. srpna. Dalekohled  
k pozorování není třeba, stačí jen lehátko  
a klidné zákoutí s výhledem na souhvězdí Per-
sea, odkud jakoby vylétají. Když bude mete-
orický roj v noci na 13. srpna vrcholit, bude 
možné za optimálních pozorovacích podmínek 
podle Suchana zahlédnout až 60 jasných meteo-
rů za hodinu. Meteory se nejlépe pozorují vleže 
na zádech. Ideální je místo mimo velká měs-
ta, není-li zrovna úplněk (byl včera), protože 
tak neruší veřejné osvětlení. Světelné efekty 
vznikají třením prachových částic o moleku-
ly vzduchu. Ty se rozžhaví a většinou vypaří. 
Při ionizaci okolního plynu vznikají na oblo-
ze jasné světelné čáry, které je možné pozo-
rovat. Perseidy pocházejí z rozpadlé komety 
Swift-Tuttle, objevené roku 1862. Jméno mají 
odvozeno od souhvězdí Persea, z něhož každo-
ročně v tutéž dobu jakoby vylétají. Podle řecké 
mytologie byl král Perseus synem vládce bohů 
Dia. On a další mytologické postavy, Andro-
meda, Kéfeus a Kassiopeia, byli proměněni ve 
hvězdy a pozdviženi na oblohu, kde září jako 
souhvězdí. Luigi - astronom :-)

Obléknu se do andělských světel
Tobě pro radost
to abych se Ti líbila
Jen očima se Tě zeptám co bys chtěl
vždyť jen očima
se raduji že jsem Tě viděla
Tam mezi hvězdami toulá se můj sen
tam mezi hvězdami a vílami
jsem Ti slíbila
že si Tě schovám a nechám jít
Kolikrát přede mnou jsi se procházel
a mně jsi slíbil
že budu Tvou růží
až zase odejdeš že budeš jen o mně snít
 Terka

Sportovní dílna
Dnes v 10 hodin ráno se na zimním stadioně 
konala sportovní dílna. Účast veřejnosti nebyla 
velká, přišel jen jeden člověk, pan Petr, který  
se nás na čas setkání ptal ještě dnes časně ráno 
při florbalovém tréninku v chodbě u baru. 
Jenže se nám stala taková nemilá věc. Kdo 
si vzpomíná na minulý článek o florbálku na 
zimáku, určitě ví, že tam bylo napršíno a byl 
to spíš hokej. Jenže, když jsme dojeli na zimák 
dnes, čekalo nás nevybíravé a neskrývané zkla-
mání: voda zmizela. Museli jsme se spokojit 
s „klasickým” florbalem, ale i tak jsme si to 
užili. O ztížení hry se nám postaraly poslední 
zůstavší kaluže. Po pěti minutách hry se Kislík 
natáhl v kaluži za naší brankou. Ostatní nebyly 
tak velké, ale stejně je všichni uctivě obcháze-
li. Chudák malej po nějakém čase spadl znova  
a udělal si něco s kotníkem. Pan Petr: „Já si při-
padám jako vedoucí vápenky!” a ukázal nám 
své pozadí zapraskané od vápna. Florbal skon-
čil, ale přišla Ester a šli jsme hrát fotbálek na 
hřiště. Přišla Lída a připojila se k našemu týmu. 
Invalida Kislík si lehl do brány a nezúčastněný-
mi pohyby vychytal skoro všechny střely. Jedi-
ný gól mu dala Ester pěkně pod víko, náš dala 
Markytka. Po půlhodince jsme už byli všich-
ni řádně unavení a nezbylo než přelézti plot  
a osvěžit se vodou z hadice. Colombo

Cimbal Classic
„No voni na tom koncertě maj takovýho psa  
a ten běhá po jevišti...” tak to mi řekl Vojta 
na náměstí asi 10 min. po začátku koncertu.  
V tu chvíli jsem si uvědomil že Cimbal Clas-
sic je skupina, ve které hrají dva členové Javo-
rů, konkrétněji manželé Štruncovi. Okamžitě 
jsem spěchal na zámek a už na prvním nádvo-
ří jsem poznal že Cimbal Classic je opravdu 
dobrá skupina. Jak jejich název napovídá, 
hráli na cimbál, housle, violu a basu. Hudba  
i texty byly nádherné, zpěv Štruncových tak-
též, prostě skvělý zážitek. Čas od času po 
pódiu přeběhl pes Balík což si vysloužilo 
pozornost mnohých z vás. Potlesk byl (ostatně 
jako skoro vždy na hlavním koncertě) dlouhý, 
samozřejmě, že si Cimbálové vysloužili přída-
vek... Colombo

Hop Trop není žádnej 
hip hop
Na včerejším koncertu jsem nemohl být, neboť 
jsem nebyl v Telči, ale když jsem dnes přijel, 
samozřejmě jsem se hned pídil potom, jaký 
kulturní zážitek to včera byl. Divil jsem se,  
že o koncertu kapely Hop trop, jsem se dozvě-
děl pouze to, že se Samson a Huberťák na kon-
certě rozčílili a někoho vyhodili. Nedalo mi to, 
a hnán zvědavostí, jsem si pustil záznam vče-
rejšího koncertu. K mému překvapení jsem asi 
v půli narazil na dialog, který v rámci udržení 
slušného ducha Zpravodaje nakonec editor 
vyškrtl (je dostupný v redakci). Pro příště pro-
sím o více tolerance a slušnosti! Mirek
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Cop hlavní scéna
Populární bluegrassová skupina z Plzně vznikla v roce 1978 
a hned od počátku své existence slavila četné úspěchy. 
V letech 1980 a 1981 vyhrála PORTU, v letech 1982 – 1983 
většina členů kapely emigrovala do USA a Kanady, zůstal 
pouze Míša Leicht. V roce 2002 COP získal cenu České 
hudební akademie „Anděla“ za oblast Folk & Country. Copá-
ci hrají v sestavě: Míša Leicht (kytara,zpěv), Jirka Vopava 
(mandolína,housle,zpěv), Martin Fridrich (banjo,zpěv), Jarda 
Štěrba (housle,zpěv), Petr Sláma (dobro), Zdeněk Fík (basky-
tara). Mar*

Dragabanda
Jo, tak kdo byl včera ve sklepě na nocturnu 
si odnesl nezapomenutelný prožitek z hudby 
bretoňské, horácké, makedonské a cikánského sty-
lu. Nezapomenutelný jak hudebně tak i pozitivně 
naladěnou morálkou. O tu se nám postarali také 
taneční kreace osazenstva a jelikož před pódiem 
bylo málo prostoru na tanec, ale vypořádali 
se s ním velice a ještě jednou velice dobře. První 
zkušenosti s touto kapelou? Pochází z letního 
kina v Jihlavě a jaká tam byla atmosféra? Temný 
nebe, zapálený louče, úsměvy, povzbudivé rytmy 
k tanci a komunikaci a spoluobčany. Džarda

Pavlína Jíšová a přátelé nocturno ve sklepě
Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným 
zpěvačkám české folkové a country scény a bývá médii 
označována jako “první dáma folku”. Kapely Sem Tam,  
Žalman a spol., Minnesengři, Nezmaři se mohly v průběhu 
času chlubit jejím hlasem. Své sólové desky natočila 
s Weekendem, Druhou trávou, CS Bandem. Rok 2006 
přivedl zpěvačku k důležitému mezníku - k pětadvaceti 
letům jejího působení na pódiích, Pavlína využívá název 
své první EP desky k novému pojmenování pozměněné do-
provodné kapely - Pavlína Jíšová a přátelé. Mar*

Veronika Polívková
Je jí skoro 12 let a je z Lokte nad Ohří. Studuje obor 
sólový zpěv, klavír a klávesy, vystupuje i se sborem. 
Poprvé jsem soutěžila v 7 letech v televizní soutěži Roz-
jezdy pro hvězdy. Získala řadu ocenění. Letos získala 
1.místo zapadočeského kola  Karlovarský skřivánek, po 
té přišlo ocenění za nejlepší pěvecký výkon na Dětské 
portě v Praze, vítězství a postup na Březovském lístku 
a poslední velký úspěch - vítěz Folkového kvítku 2006.

Kočičí hra
dnešní kocouři a očekávaný jam až do rána v baru 
po nocturnu!
Kapela Kočičí hra funguje něco přes rok. Vznikla tak, 
že se na Prázdninách v Telči jednoho dne nad ránem potkal 
Mišák s Iluškou a neznělo to špatně. A aby to znělo ještě 
lépe, oslovili Hanku, která jejich oslovení vyslyšela a roz-
košatila zvuk kapely o tahací harmoniku. Jako host na kon-
trabas se v Telči poprvé vyloupne Jirka. Z toho vyplývá, 
že současné složení kapely je Mišák – kytara, zpěv, hudba, 
texty; Ilona Kirchnerová – zpěv, texty, hudba; Hanka Čej-
ková – harmonika; Jirka Kirchner – kontrabas. Tak příjem-
ný poslech. Za kapelu Kočičí hra ILUšKA

Poutníci
Poutníci vydali za 35let své existence 11 alb a odehráli skoro 3tisíce konzertů, mezi 
aktivními členy byste však těžko hledali někoho, kdo byl na začátku... Posled-
ní ze zakládajících členů - František Linhárek odešel v roce 1991 a začal se napl-
no věnovat managerství. Služebně nejstarší je Zdeněk Kalina (kytara, zpěv), kte-
rý hraje v kapele od roku 1972, naopak nejkratší dobu - 1 rok - je v kapele banjista 
Peter Mečiar. Mezi nimi přišli a zakotvili v kapele: Jiří Pola (kontrabas, zpěv), Jan 
Máca (kytara,housle,zpěv), Jiří Mach (mandolína, kytara, housle, zpěv). Pojďme 
si poslechnout příjemný český bluegrass a country Poutníků neboť ‘...zpívá se líp 
a zvonovinou lijem slova tichá dýchá se líp i když roky plynou a čas pospíchá’ Mar*

BlueGate zítřejší kocouři
Plzeňská bluegrassová kapela BlueGate vznikla 
v roce 1997. Aktuální sestava se po několika změ-
nách ustálila v této podobě: Ilon Leichtová (bas-
kytara, zpěv, maminka ročního Alberta - syna Míši 
Leichta z COPu), Petr “Šiškin” Šístek (kytara, 
zpěv), Jirka “Plha” Rybář (mandolína, zpěv) a Libor 
Nývlt (banjo, zpěv). Ve čtvrtek 8.6.2006 v Praze 
v KC Zahrada jim kapela Nová sekce (před asi dese-
ti diváky) pokřtila nové CD - BlueGate LIVE.

zítra kocouří scéna
Veronika Polívková
Bluegate
na nádvoří

Bokomara
Vladimír Mišík & Etc.
nocturno ve sklepě

Jiří Smrž


