
Telčská zpravodajská
Nejedno oko se k “středu světa“ stáčí

a všude rozzářené úsměvy.
A když svítí, nebo déšť nás smáčí,

spousta krásných melodií
rozléhá se Telčí.

A to nejen pro davy.
Radost v srdcích rozezní,

to kouzlo nikdy neusínajících 17 dní.Navštivte naše dílny na dvoře Lidušky! Savování triček, korálkové náramky, pletení z pedigu - motýlci a košíky!

RADIMOVA KAPELA KAREL
Druhé duo dneška, v jehož názvu alternuje Karel s Ra-
dimem, protože se někdy také jmenují Karlova kapela 

Radim. Kluci si můžou dovolit hrát jenom ve dvou, protože 
jim jejich pouliční blues setsakra sedne a sekne. Sami o sobě 
tvrdí, že jim to hraní moc nejde. Občas se prý povede kyta-
ristovi zahrát tóny, které nejsou obsaženy v základní tónové 
řadě oktávy. To poznáme tím, že kytarista začne střihat ušima 
a tím rozhodí bubeníka, který začne na rytmičáku metličkama 
vařit míchaná vajíčka. Ke zdárnému zakončení skladby je ale 
vždycky dovede jejich bluesové cítění.

GARCÍA
Katka García byla se svou kapelou v Telči naposledy předloni. 
Tenkrát vystoupila s muzikantským polobohem a houslistou 
Honzou Hrubým. Katka tráví většinu svého času v Irsku a tak 
i její repertoár je složený z irských písniček a britských lidových balad, ke kterým ale celá kapela přistupuje oso-

bitě a neotřele. Ve výsledku zní celá kapela víc rockově anebo 
alternativně popově než tradičně irsky. To ovšem vůbec není 
na škodu, protože s irskou muzikou se víc než s kteroukoliv 
jinou dají dělat opravdové divy - a García je toho tím nejlep-
ším důkazem. 

DRUHÁ TRÁVA
Tak tohle je koncert, na který se každoročně těší všichni mi-
lovníci písní od Boba Dylana a toho nejlepšího z bluegrasu. 
Druhá tráva hraje v Telči už odnepaměti a zatím jí rozhod-
ně nemáme dost. Na jejím vystoupení bývá nádvoří plné lidí, 
především proto, že Druhá tráva je skupina plná výborných 
hudebníků, kteří se prosadili i ve Spojených státech při svých 
četných amerických koncertech s hráčem na foukací harmo-

niku Charliem McCoyem. Druhá tráva letos také slaví 20 let od svého založení. Nejhezčím dárkem, který nám mohli 
nadělit, bylo vydání alba Marcipán z Toleda, které se během 
chvíle stalo nejprodávanější českou deskou.

Vašek KOUBEK
Vašek Koubek je harmonikář, hospodský, písničkář, samorost, 
literát, zemědělec, cestovatel, řidič, spisovatel, dobrodruh, 
básník, někdy smíšek, jindy Neruda, masožrout a vegetarián 
v jednom, jazykovědec, filozof, učitel, volnomyšlenkář, vaga-
bund i velevážený umělec, režisér, herec a dobrý kumpán. Va-
šek Koubek snad není akorát astronaut a nudný patron. Jeho 
historky z cest, chalupaření a hraní po hospodách baví, i když 
jste je slyšeli snad už stokrát. A Koubkovy písně tkví v jedno-
duchosti aranží a kráse textů, které si budete broukat ještě 
dlouho po koncertu.

Víťa MARČÍK - O Zlatovlásce
Dnes od 14:30 se na náměstí opět odehraje další ze série 
pohádek z dílny komedianta a teatrologa Víti Marčíka.  
V pohádce o Zlatovlásce se vedle Víti alias Jiříka představí 
také koník Zdeněk. Spolu prožijí dobrodružství na cestě za 
zlatovlasou pannou, budou ovšem muset překonat řadu 
nebezpečenství, například setkání s drakem Ohnivákem.  
A přestože na scéně nebude vždycky všechno fungovat, 
protože Víťa je zcestovalý umělec, bude to divadelní kus 
par excelence. Jak pro malé, tak pro velké!

HOŘKÝ KAFE
Tak takhle vznikají kapely. Při večerních jamech po 
barech a hospodách. A přesně takhle vzniklo i Hořký 

kafe. Jazzfolkové duo dvou muzikantů, co se náhodně sešli a rozhodli se, že zkusí dobýt prkna hudebních scén 
spolu. Honza zpívá a hraje na lubovku tuzemské výroby z let padesátých a Petr to všechno podporuje svou bez-
pražcovou kejt(r)ou a svým umem.

Dnes v brzkých ranních hodinách proběhl první telčský 
barový turnaj smíšených dvojic FlorBar open. Vzhledem  

k hojné účasti - 8 týmů - se společné zápasy protáhly až do roze-
dnění, divácky atraktivní bylo zejména nasazení Jiřky v jednom 
utkání na obou stranách. Ve finále se nakonec očekávaně potkaly 
dva nejlépe technicky hrající celky a po dlouhé bitvě zvítězila za-
slouženě Kájina s Kryštofem nad Terkou s Ondrou výsledkem 5:3. 
Tabulka všech společných zápasů je snad stále k nahlédnutí kdesi  
v útrobách baru. Jiřka se v průběhu turnaje přiznala, že má naro-
zeniny a tak se po dohrání oslavovalo výročí i vítězství mohutným 
koupáním v kašně na náměstí.
Pod vedením Adama bude dnes na baru prý velký battle v město, 
moře, kuře, stavení. Sportování mu totiž dvakrát nesedlo.

Bude líp
„Bude líp,“ řekl jeden z muzikantů ze Sekvoje na baru  
a předpověděl, že na jejich koncert pršet nebude. „Bude 
svítit sluníčko,“ dodal a na potvrzení svých slov praštil  
rukou do stolu. Suchý mokrému nevěří a příroda se ráda vy-
směje komukoliv, kdo si na ní dovoluje! Ne, že bychom jim 
nevěřili, ale sami se přesvědčili, že pravidlo „Plastic People 
of the Universe“ (o naplněném koncertě, na kterém prší  
a jsou tedy všichni v pláštěnkách) nepřelstí ani oni. I přes-
to ale Sekvoj odehrála na kocouří scéně, nebo spíš za ní  
v podloubí, parádní koncert, po kterém si dokonce zmoklé 
publikum vyžádalo několik přídavků a dlouhý potlesk uká-
zal, že ani potom nechtěli kapelu pustit domů.
Vyprodané nádvoří pak bylo svědkem neobvyklého drama-
turgického, tak trochu kulinářského kousku. Hlavní pořa-
datel Medvěd spojil do sebe dvě nespojitelné věci, něco jako bramboračku s ovocnými knedlíky, olivy s čokoládou, 
anebo ananas s kaštanem. Teda Jananas s Hradišťanem! Jananas celé publikum na začátku večera úplně odrovnal, 
jak krásou spanile divoké Jany, tak našláplou hudbou a texty, které správně nerozluštíte ani se slovníkem dvojsmy-
slů. Jananas dal věci a myšlenkové pochody do pohybu, aby je hned po nich na zadek posadil Hradišťan.

Hradišťan v Telči poprvé vystoupil s novými členy, 
kontrabasistou Milanem Gablasem a bubeníkem a klá- 
vesistou Josefem Fojtou. Jura Pavlica, přední člen 
Hradišťanu, tak jako každý rok předvedl neuvěřitelné 
kousky a celé publikum na kapelu jen zíralo s tichým 
úžasem a pokorou. Nepřízeň počasí nás, ani diváky ne-
odradila, nádvoří bylo plné až do posledních chvil, kdy 
všichni poslouchali poslední tóny písně v podání Jury 
Pavlici. Hradišťan už jsou v Telči pojmem a nepostra-
datelnou stálicí na programu.
Ve Sklepě pak řádil kouzelník. Totiž Pavel Fajt. Sedě za 
hromadou bubnů, bubínků a činelů, oválu potaženého 
nataženými strunami a vybaveným elektromašinkou, 
díky které mohl čarovat takové melodie a bubenické 
akordy, že sklidil dlouhý a zasloužený potlesk.
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