

Jako skoro malé se ukázalo pódium na zámku při 
včerejším koncertě, když na něj na závěr večera Jura 
Pavlica, pozval naráz všechny muzikanty, kteří ve 
večerním trojbloku na zámku vystupovali: skupinu 
„2až3“, Tomáše Kočka a jeho Orchestr  (hostitelský 
Hradišťan tam již stál i s cimbálem). A začali jamovat, 
ale po moravsku, každá kapela si postupně sama 
vybírala písničku, začala jí a ostatní se následně 
přidávali. A všichni si, hlavně diváci na nádvoří, 
libovali. Z nepřeberné studnice moravských písniček  si 
jednu s touto sestavou přišla zaspívat i Hana Ulrychová. 
Mág na housle Jura Pavlica (kterého mimochodem 
včera velmi bolela záda), pak měl co dělat, aby své nově 
vzniklé „hudební těleso“ (hlavně Tomáše Kočka) 
ukočíroval a mohlo se vůbec skončit. Udělal to 
rafinovaně: nejprve jeho chlapci zahráli „Pacholata 
jdou“ jako jazzový odvaz a pak jako „zběsile rychlý“ 
čardáš a potom,  již bez muziky, jen tak, ale s 
doprovoden celého nádvoří, zapěl závěrečnou „Dobrů 
noc, má milá...“. A jako „bonus“ pro zaplavené oblasti s 
poděkováním za předevčírem v Telči vybrané peníze si 
všichni zazpívali do úplné tmy, neboť si poručil zhasnou 
všechna světla na nádvoří, píseň „S pánem Bohem 
zvostávejte“. A pak bylo osm vteřin ticha. 
Neslýcháno.Ticho je tím větší, čím víc lidí mlčí.  GoGo 
NOCTURNO: DIVADLO CONTINUO  

Dnes v noci po koncertě a žranici bude hrát pod 
Liduškou divadlo Continuo. Vznikli v roce 1990 na 
pražské DAMU, odkud se pak odstěhovali do jižních 
Čech. Zatím stihli vytvořit šest autorských představení 
(Mrakavy, Legenda o princi Filipovi, Balada strašlivá o 
Jakubu Krčínovi, Drakoni a další). Jejich inscenace se 
pohybují mezi činohrou a loutkovým a vznikají ze 
společných improvizací. Výraznou roli hraje pohyb, 
hudba a výtvarno. Sami nejen hrají, ale i vyrábějí 
loutky, kostýmy, píší texty a skládají hudbu. Koupili si 
rozsáhlou zemědělskou usedlost ve vsi Malovice u 
Netolic, kde hodlají vybudovat Mezinárodní divadelní 
centrum Malovice, místo pravidelných festivalů, 
workshopů a setkání umělců. Jmenují se Helena 
Šťouračová, Pavel Šťourač, Dominik Tesař a Jan 
Brůček. Jeden z herců se však rozhodl Continuo opustit, 
což je drastická změna, která povede k několika 
derniérám, možná i tady v Telči. Tak si nenechte ujít 
noční hraní pod Liduškou! Tanec smrti rytíře Sygmura z 
Clantanaray jen pro vás!                     Skřítek a Continuo 

 

 

 


Dědeček stojí na zahrádce a povídá: „To 
je blbosť, aby ta voda dosáhla až sem.“ 
Večer je voda na zahrádce. Děda: „No, 
ale k chaloupce nedosáhne.“ Ráno je 
voda u chaloupky. Děda: „No, ale do 
chaloupky nenateče.“ Večer přijde z 
pole a chaloupka je pryč. Povodeň ji 
odplavila. Děda posmutní a jde spát k 
sousedům. Ráno vstane, v noci se mu 
zdálo o chaloupce, koukne z okna na 
zahradu a vida! Připlavala mu jiná 
chaloupka. Ještě hezčí!       Jura Pavlica 
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MASOŽROUTSKÝ DEN: ZKOUŠKA METABOLISMU 
Celá věc vznikla před čtyřmi lety v jednom baru v Jihlavě, kde Luboš Javůrek odhodlaně prohlásil, 
že jeho tata dělá nejlepší uzené v celém vesmíru a blízkém okolí. Medvěd chtěl samozřejmě důkaz a 
netušil, že neuplyne ani šest měsíců a bude na nádvoří zámku v Telči okrajovat nejchutnější 
prasátko všech hvězdných soustav. Chystal totiž Den zdravé výživy (saláty a jiné „humusy“), takže 
Javor byl rozhodnut udělat den výživy nezdravé. Den 
všech masožroutů. Dnes tedy slavíme tento den 
počtvrté. Po zdravicích pronesených v loňských 
ročnících Vlastou  Redlem nebo Milanem Jablonským, 
zůstává nad dnešní slavnostní řečí stále ještě 
otazník, ale nezoufejme. Neúčast vojvody 
tramtarijského je zatím pouze nejistá, ačkoliv je 
nejen velkým obhájcem masožroutství, ale i 
bojovníkem proti vegetariánství. Vzpomenete 
si jistě na jeho fialové nehty, které si odmítal 
odbarvit, „dokud Karel Plíhal nezačne žrát maso“. Jeho je taky populární prohlášení, že „nezáleží na 
tom, kolik maso stojí, ale jak velký máte hrnec.“ Snad i letos mluvil Vlasta s meruňkami na své 
zahradě v Tramtátrii, a snad mu řekly něco, co by ve volném překladu znělo: „Vlasto, budou to tam 
žrát bez tebe.“ No, ale je tady Javor se svým tatou a prasátko se vyuzeně (tj. vesele) usmívá, protože 
ví, že je plné té nejlepší uzené šunky. V celém vesmíru a jeho okolí. A mimochodem: víte, co je 
snem každého masožrouta? No přece skončit v masovém hrobě!           Skřítek 

P.S. Řeč ke všem masožroutům si těsně před uzávěrkou pečlivě připravil Jiří moravský Brabec! 

Přece jednu (sobecky) pozitivní věc měla ta povodeň na zámku. Byl jsem na jednom pódiu s 
Nezmarama, heč. Pravda, nehrál jsem, pouze latí nadzvedával plachtu a vyléval z ní vodu, aby se 
neprotrhla, což by byl úplný konec. Přestože jsem si „nebrnk“ a to jsem měl dokonce v jednu chvíli 
v ruce kytaru Pavla Zajíce (bohužel jen jako „držič“), byl jsem svědkem toho, co je normálnímu 
diváku v hledišti skryto. Slyšel jsem, jak tato kapela spolu komunikuje jaksi mimo mikrofony, 
všechny ty vtipy a fórky, kterými si udržuje na pódiu náladu a řeknu vám, byl to zážitek. Něčemu se 
směji ještě teď.                                                                                                                               GoGo 

MASOUŽROUTI DĚKUJÍ 
Masokombinátu Martinov, 

jmenovitě  
p. MVDr. Zdeňkovi Galíčkovi  

Firmě Geno Pneu,  
jmenovitě p. Norbertu Komínkovi 
za výraznou podporu této málo 
zdravé, ale hodně dobré akce! 

JEŠTĚ NĚCO K PÁTEČNÍMU MOKRÉMU KONCERTU NEZMARSKEJCH  

NĚCO O SPORTOVNÍM DĚNÍ V TELČI KLASICKY NA ZADNÍ STRANĚ 
 Volejbalový turnaj „Holyday Telč Open“ o meloun se kvůli včerejšímu proměnlivému počasí 
natáhl na dva dny a dohrával se dnes, i když některé týmy se těm včerejším podobaly pouze názvy, 
ne obsahem hráčů. Výsledky: 1.Kajmani (jinak ligoví hráči), 2.Dream team (to bylo tím, že jsem 
dnes již nehrál), 3. Huga (již vyčerpaní pořadatelé festivalu, čest jejich úsilí). ZÍTRA, tj. v pondělí 
se koná basketbalový turnaj (nebo streetballový, podle počtu účastníků) stejného názvu i ceny – v 
11:00 u tělocvičny. Pořádá Jáchym (Klokan musí na skok domů do Jihlavy nakrmit exoty a stejně 
basket neumí). V úterý bude turnaj v in-line hokeji „Klokan Open“ v 11:00 na zimáku. Pořádá sám 
„sportovní maniak ze ZOO“. A ve výhledu je turnaj v Člověče nezlob se! Pokud někdo chcete jet 
4.-14. září za 1200,- do Dolomit, stavte se na štábu!          Klokan a GoGo 
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE 
V naší redakci je všechno trichu 
jinak než v jiných redakcích, takže 
po uzávěrce došlé zprávy nejsou 
těmi nejaktuálnějšími, ale obvykle 
jsou den až dva straré. Pište dřív! 
Klokane! O Druhý trávě už nepiš! 

KLOKAN: OHLASY NA CIMBAL CLASSIC 
Přátelé moji milí, snad jsme se neztratili... Koncert Cimbálů 
a Copu byl prostě skvělej a to nejen muzikantsky, ale taky 
proto, že se nás na naší pořadatelské celtě před pódiem sešlo 
místo obvyklých šesti celkem 21. Je to moc fajn, když má 
člověk kolem sebe tolik lidí, které má rád a kvůli tomu se 
přece do Telče jezdí. Díky.                  Kloky 



  Ája, držitelka Perníkového medvěda jako  
nejvěrnější návštěvník, tvrdí, že je v Telči 
poprvé. Maťo, který dorazil včera (byl 
nominován) navrhuje rozdávat inventární čísla. 
   Vlk v kuchyni napekl 232 buchet z osmi kil 
mouky (tvarohových a s jablíčkama) a už 
plánuje nové druhy. Je neúnavný a chce ve 
středu odjet. do práce. To se mu ovšem 
nepodaří. Většina pořadatelů totiž odmítá bez 
buchet pořádat. 
   Od časného rána Javorův tata vaří guláš a k 
Vlkově velké radosti: spotřeboval všechnu 
teplou vodu, zabral celý sporák a zapálil si v 
kuchyni cigaretu! Volná zůstala jen trouba, a 
tak Vlk peče piškot s kokosem a kakaem. Jinak 
je spolupráce dvou kuchařských mistů bez 
větších konfliktů. Odpoledne by měla být 
uzavřena dohoda, že piškot bude podávám ke 
guláši místo chleba. 
 Kateřina spadla cestou z Roštejna do 
neznámé díry a vymknula si nohu. Naštěstí (v 
neštěstí) chtěla jet stejně ráno domů. Stihla to i 
s návštěvou pohotovosti v Telči a sádrovny v 
Dačicích. Snad to brzy rozchodí. Luboš Jech se 
po obědě vydal zrádnou díru nalézt a zasypat. 
   Kapela P.O.L. (Pojkr-Ošanec-Luňák), dříve 
kapela Jen tak, dorazila dnes odpoledne s 
šokujícím objevem: cestou sem projížděli 
vesnicí s názvem Eš. Když tuto zprávu 
zvěstovali v redakci, odvětil redaktor GoGo 
lakonicky: „Znám. Já tam bydlím.“ 
  Šiška byla dnes půl dne vídána s batohem na 
zádech. Na dotaz, proč se s tím furt tahá 
odpověděla, že nahoře má padaný a vespod 
trhaný.  
ROŠTEJN: JAKO NA TENISE 

Včerejší nocturno patřilo k silným zážitkům pro 
ty, kteří nelitovali jít 8 kiláků pěšky. Odměnou 
jim byla obloha tak jasná, že až přecházel zrak a 
padaly hvězdy. Diáky byly krásný, jak ty úplně 
čerstvé (od Tonína, pozn. red.), tak ty starší 
(Medvědovy). Jenom člověk musel otáčet 
hlavou jako na tenise, aby viděl diáky na obou 
plátnech. A hraní mladého houslisty (Matěj a 
RP1) už vůbec nelze popsat slovy. Taky se už 
těšíme na masopust. Podle diáků: Super! Co 
dodat? Nepršelo a od půl třetí se dalo nádherně 
spát až do rána. Ještě jedna podobná akce by 
neškodila. Dík. Tílko a Husky 

JAVOR KLASIKEM Z ČÍTANEK 
Vedle Bedřicha Smetany, Ludwiga van 
Beethovena a dalších klasiků světové i domácí 
hudby se ocitl Luboš „Javor“ Javůrek, kapelník 
Bokomary, když byla jeho píseň Pondělí 
zařazena do oficiálního Zpěvníku pro střední 
školy III. (schváleno Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR). Tak by ji mohl 
zahrát i dnes na koncertě, aby si jí užili i ti již 
více odrostlí. Jinak Bokomara má novou 
písničku a od rána pilně zkoušel na intru, takže 
uslyšíme...                                              GoGo 

Kapela, která ještě nevznikla, ale mohla by a 
nebyla by špatná: dva filharmonici, Pavel 
„Bárny“ Barnáš (violoncello) a Pavel 
„Muzička“ (housle) a k tomu Míťa Denčev na 
své elektronické piano Yamaha. Včera v noci si 
to vyzkoušeli na intru, byla to čistá 
improvizace, vždy na nějaký hudební motiv, a 
bylo to strašně fajn. Takže by to mohli zkusit 
někdy i na nokturnu, jako takový „Dream 
team“.  A jinak, Míťo, díky za tvé muzicírování.                                          
GoGo 

 
Malí králíčci, které včera malým Medvědům 
(tzv. Medvíďatům) přivezl z Třeboně Karel 
(zatím přebývají v redakci a proto jim Skřítek 
před započetím výroby Zpravodaje musí čistit 
kotec), byli pojmenovány po Medvíďatech - 
Vojta a Ondřej. A protože jsou jen dva (ti 
králíčci), na Matěje nezbylo, ale bylo mu 
slíbeno, že po něm také brzy něco 
pojmenujeme. Jeden z hlodavců se včera zalíbil 
Tomášovi Kočkovi, a tak mu ho Šiška – 
zákonná matka všech Medvíďat – darovala. A 
protože pro jejich naprostou podobu nikdo neví, 
který králíček je který, usoudil Tomáš, že má 
tedy Vojtu. Teď jde jen o to, aby se z „Ondřeje“ 
časem nevyklubala samička.      GoGo 

DRBY ANEB CO SE DĚJE 
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12. 8. Divadlo Hobit: Lojza Kápo 

13. 8. Divadlo JAMU: Pošumavský 
věneček paní Nadji B. Hrabala 

16. 8. Dividýlko Slaný: Jak jsem vyhrál 
válku P. Ryana  

17. 8. Divadlo Psaníčko  
 

„Tak co Bokomara?“ zeptal jsem se dnes 
odpoledne Luboše Javůrka. „Asi je vyhodím 
všechny a udělám zas novou. Já bych nejradši 
měl šest ruk, abych si to mohl zahrát sám.“ 
povídal Javor, vzápětí zděšen, že to ťukám do 
počítače. „Jenom jako fór,“ bránil jsem své 
snahy o horké zprávy. „To žádnej fór není,“ 
bránil zase Javor svůj výrok. Pak jsme si to 
naštěstí vysvětlili. Bokomara zůstane tak jak je 
(dneska večer určitě). Je to totiž kapela, která 

když se mění, tak zbrusu. Stálým členem je 
jenom hlavní „bokomar“ Luboš Javůrek, 
kytarista a harmonikář. Přežil všechny 
dosavadní Bokomary, hodné (tiché) i zlé 
(bigbítové) a dal dohromady i Bokomaru zatím 
poslední, kterou tvoří Franta Linhárek (basa), 
Staňa Smetana (akordeon, kytara), Michal 
Vašíček (kytara, mandolína) a především dvě 
zpěvačky, dívka se zelenou kytarou (dříve 
pořadatelka) Petra Šanclová a Petra Olexová 
(flétny). Dnes by jako sedmý člen skupiny jistě 
uspěl tata Javor jako krmič a uzenář „bez 
hranic“. Dobrou  chuť, k hudbě i jídlu.  Skřítek 

14.8. Michael Žantovský - překladatel 
Woodyho Allena, politik, muž z ODA a 
vyslanectví v USA 
15.8. Hana Hegerová - šansoniérka, jejíž písně 
znáte, aniž byste znali ji 
16.8. Jarek Nohavica - největší moravský bard 
tohoto divného století  
 

KONEČNĚ PŘÍSPĚVEK: AHOJ LIDI 
Letos pro nás Prázdniny v Telči už končí, 
protože musíme jet domů. Byla tu prima 
atmosféra jako vždy, jenom jsme nepochopili, 
proč Slávek Janoušek nemohl na koncertě 
přidat a jak je možné, že ačkoliv stojíme před 
koncertem frontu už od 18:00, nikdy nesedíme 
blíž, než v předposlední řadě, protože první 
řady jsou plné pořadatelů a známých pořadatelů 
a známých těchto známých... Jsme tu už 
posedmé a to „nikdá nebylo, nebylo, nebylo“. 
Moc děkujeme za koncert Nezmarů, který i přes 
déšť byl tím nejhezčím, co jsme tady zažili. 
Mějte se fajn, zůstaňte hraví, zdraví a mladí.              
Michal a Saša  

REAKCE: AHOJ LIDI II. NULTÁ ŘADA 
Milá Sašo a Michale. Musím se vám omluvit za 
všechy pořadatele, kteří každý večer zabírají 
prvních devět řad laviček. Je mi líto času, který 
ztrácíte čekáním od 18:00, a přitom nezískáte 
místo přímo u pódia. Doporučuji vyzrát na to 
jako Klokan, který sedává v nulté řadě na zemi 
společně s dalšími pořadateli. Pořadatelská čest 
jim zkrátka nedovoluje sedět na lavičce, za 
kterou vy jako návštěvníci platíte. Těším se, že 
až tu budete poosmé, prokážete větší šikovnost 
v obsazování dobrých míst v první řadě.      Skř 

 

UZENÁ BOKOMARA 

UŽ ZÍTRA: Dana Hábová - výborná 
překladatelka (nejen Woodyho Allena), 
tlumočnice a autorka titulků k filmům 
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J A R R E T  Č T Y R L Í S T E K

P A V E L  D O B E Š 
Zítra v 19:30 na nádvoří zámku! 

BÍLÁ VRÁNA 
bude hrát zítra v 17:00 

na Kocouří  scéně na náměstí 

JIRKA „ZIP“ SUCHÝ 
Zítra na nocturnu ve 22:30 

V Lidušce nebo pod ní! 

Stěžujte si na nás na naší adrese! 


Komenského 30 Jihlava 
066/22622 


