
 
Již včera odpoledne bylo jisté, že telčský zámek zažije 
něco, co ještě  nezažil. Zatímco pořadatelé si snažili  
ujasnit v tom, který DJ je který, zvukové efekty skupiny 
Ohm Square loupaly na nádvoří historickou omítku. Před 
zámkem se shromáždila skupina lidí, kteří jinak přistupují 
k Prázdninám v Telči jako k dechovkové hitparádě na 
stanici Radiožurnál. Všechno se ale odehrávalo v pohodě. 
Nádvoří není na podobnou muziku zvyklé a podobná 
muzika na něj, ale přesto nevznikly žádné komplikace. 
Někomu se nelíbilo ozvučení, jinému, že nemůže kouřit, 
třetímu, že není kde tancovat, desátému, že se nepřidávalo. 
Tak jako vždycky. Jeden z přítomných například znalecky 
srovnával zvuk Ohm Square se zvukem Kamelotu. Já jsem 
zkusil uniknout do ticha DDM, ale tam zkoušela dechovka, 
takže jsem volil raději Načevu, ale tam to dunělo a „měsíc 
je osamělé místo“, takže nic pro mě, ale jsem rád, že se to 
všechno stalo. Líbili se mi všichni ti divní lidé, jako 
vystřižení z batmanovských filmů Tima Burtona. Líbilo se 
mi, jak hezky umíme experimentovat.       Goblin 
 

OHM SQUARÁCI - HOUSEHOPÁCI 
Již od rána včera chodily na štáb fámy, že většina těch 
„čtrnáctek“ a jiných nízkých věkových ročníků, kteří si ještě 
užívají věci zvané prázdniny, do Telče nejedou na Načevu, 
ale na Ohm Square. Možná to byla pravda, ale vzhledem k 
tomu, že tyto dvě kapely hrají spolu, je to stejně jedno. Ale, 
že to není jedno již v dalších aspektech, se ukázalo na 
včerejším koncertě. Podle mého názoru Ohm Square na 
zámek prostě nepatřili. Jejich hudba má své místo v 
klubech, na houseparty, kde je tma, dá se tam tančit a i jinak 

na sebe pomocí různých prostředků (světelných efektů, tripu apod.) nechat působit rytmus. To vše 
včera na nádvoří chybělo. Byla to taková poslechovka a tím byl výkon „Ohmů na druhou“ využit 
tak maximálně z 20 %. Načeva, to již bylo něco jiného, setmělo se, lidé se stali na její hudbu 
soustředěnější, vznikla zajímavá atmosféra. Lehl jsem si na lavičku vlevo za pódiem, takže na mně 
nešel plný výkon reproduktorů, zavřel oči a nechal se ambietní hudbou Načevy unášet někde v 
ionosféře. Možná jsem na chvilku i usnul, nevím, ale rozhodně jsem se po koncertě cítil odpočatější 
a vnitřně uvolněnější. Měl jsem z toho dobrý dojem a ten mi potvrdili i samotní muzikanti, včetně 
Moniky Načevy.                 GoGo 

 

 

 

JAREK NOHAVICA JE DEŠŤOVÝ MUŽÍČEK 
Jarek Nohavica dnes ráno spokojeně sledoval k  zemi se snášející kapky vody. „Čím víc bude 
pršet teď,“ liboval si, „tím méně vody spadne na koncertě.“ Zdeněk Vřešťál hrozil bouřkou, která 
hodinu po skončení koncertu U2 vrhala blesky do jejich monumentální konstrukce na pódiu. Jarek 
se však nenechal zastrašit a směle vykročil ke dveřím: „Já jdu do deště, protože láska voní 
deštěm.“              Skřítek 
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PRÁZDNINY V TELČI: BLÍZKÁ BUDOUCNOST 
Hodinu poté, co byla Monika Načeva natáčena 
po příjezdu do Telče na video, držela v ruce dvě 
čerstvé stránky Zpravodaje se svými hodinu 
starými fotografiemi. Lucka, která odjela před 
týdnem do Prahy se včera vrátila dokonale 
informována  o dění v Telči ze Zpravodajů na 
internetu. Asi už nejsou daleko turnikety, které 
jsme vymysleli vloni. U vchodu do zámku bude 
prostě automat, do kterého vsunete kartu 
Prázdniny v Telči a on vám „odpípne“ 
příslušnou částku z vašeho konta v bance někde 
na druhé straně republiky. Zcela moderní a 

kompaktní android Luboš vám dá CD-ROM se 
Zpravodajem (včetně několika posledních 
Žalmanových klipů a pirátské kopie 
nejnovějšího multimediálního projektu Jarka 
Nohavici a Ohm Square) a zcela mírumilovně 
vám popřeje příjemné připojení na centrální 
aparaturu s dokonalým dolby surround 
ozvučením. Pak už si jen sednete na lavičku (s 
opěradlem!), nasadíte si sluchátka a DJ zvukař 
Honza Friedl začne za Příbuzné promítat 3D 
obrazový záznam z oslavy sedmdesátin Honzy 
Nedvěda v osadě Toronto. To bude atrakce! Skř 

 
Čerstvá recenze na koncert roku: U2 v Praze 
Na jazyk se mi stále vkrádá ta otřepaná fráze o 
zážitku tak silném, že se to slovy ani vypovědět 
nedá. Jenže ono to takové opravdu bylo. Tak 
snad jen pokus, spíš hrst neurovnaných dojmů. 
Fundované recenze vyjdou zítra (nebo už vyšly) 
v řadě periodik, a odborný tisk se jistě bude k 
této události dlouho vracet. Zpočátku to bylo 
totéž jako třeba na Stounech. Mraky 
nedočkavých lidí, mraky prachu. Nekonečné 
čekání, které oživí neznámá (pro mě), ale skvělá 
předkapela a posléze blízký spolupracovník 
hvězd večera DJ Howie B. Začátek se stále 
odkládá a v okamžiku, kdy lidi už už začínají 
vrčet, se nejdříve z reproduktorů ozve 
Mullenova a Claytonova hudba z 
Mission:Impossible a po chvíli celá kapela 
rozjede první strhující kousek - Mofo. A tak to 
jde asi dvě hodiny. Stadion ovládne nesmírně 
silný, hutný, přitom však dokonale čistý zvuk. 

Kapela hraje ďábelsky dobře. K tomu jdou 
skvěle nápadité obrazové a světelné efekty, 
které ovšem vždycky slouží hudbě, ne naopak. 
(Takový pocit jsem měl před časem z koncertu 
Pink Floyd) Bono a spol. dávají jednu pecku za 
druhou, jsem u vytržení a pokud zrovna nemám 
dceru na ramenou, sám lítám vzduchem, 
zpívám, směju se, brečím. Úplně na konci je 
přes celou obří obrazovku velikánské srdce. O 
tom především to asi všechno je. Všechny ty 
silné písničky podává Bono neuvěřitelně 
jímavým a přesvědčivým způsobem, technicky 
stejně úžasným jako na deskách. Před dvěma 
lety jsem byl naprosto uchvácen koncertem 
Neila Younga a Pearl Jam, letos na jaře jsem 
úplně jinak, ale stejně silně, propadl kouzlu Idy 
Kelarové, Ivy Bittové a jejich kolegyň. Až do 
včerejška jsem si myslel, že už mě hned tak 
něco nedostane. Bono a U2 mě dostali. Bylo to 
skvělé, bylo to skvělé, bylo to skvělé.      Rorýs 

 
Včerejší střet dvou naprosto odlišných kultur, folkové a housověklubové, se sice na té vnější, oficiální tváři vydařil a koncert 
Načevy se povedl, ale ke konfliktu těchto dvou světů přece jen došlo později. Po včerejším koncertu se muzikanti 
přesunuli na intr a svůj svět si přinesli s sebou. V baru vytvořili klubovou atmosféru: místo obvyklých zářivek tentokráte 
barevné pološero vytvořené tmou a světelnými efekty, do toho zněla z kazeťáku typická klubová „tuc, tuc hudba“, ovšem s 
hlasitostí úplně naplno, což vše dohromady vyvolalo v malém baru představu bombardování. A rázem vznikla třaskavá 
atmosféra. Folkáči proti housákům! Folkáči si dovolili sáhnout na kazeťák, ztlumit ho a dokonce si za to zatleskat. Tím 
ovšem rozvzteklili holandského zvukaře Berda, který jim vmetl do tváře, že jsou folkoví teroristi. Eskalaci dalších událostí 
zabránil jen odchod převážné části folkáčů z baru. Ti si sedli na chodbu a začali kout odplatu. Celkové klima bylo tak 
napjaté, že se mezi folkáči začalo rozlišovat, kdo se s „housama“ kamarádí a kdo je proti nim. Žádná jiná varianta jakoby 
ani na výběr nebyla. Karta se však nakonec obrátila. Folkáči vytlačili housáky, vítězoslavně v baru rozsvítili a jako triumf 
hned přinesli kytary.                                                GoGo (přes všechny protesty zkrátil a upravil Skřítek) 

64 

Monika Načeva a „její lidé“ jsou popravdě řečeno jedni z nejslušnějších lidí, kteří kdy na intru bydleli. Zatímco mnozí folkaři 
prudí neuvěřitelným způsobem nejen v baru, ale i na pokojích a ve sprchách, pražáci jsou v neobyčejné pohodě. Dokonce 
před vstupem do internátu zvoní u vrat, což v historii Prázdnin v Telči ještě nikdy nikoho nenapadlo. Nejsem housák ani 
folkáč. Nemám prostě rád zbytečné konflikty, zvláště pak ty, které vytváří GoGo.                                                        Skřítek 



SANYHO ZEMĚ: SANYLAND 
Slovenská kapela, která se pohybuje na 
hranicích folk-rocku, soulu a blues. Vznikli v 
roce 1994, protože chtěli překračovat hranice 
žánrů. Muziku a texty píše Sany, anglické texty 
Johny Gratz z Los Angeles a Maroš Hečko. 
Jejich hudba je expresívní a pestrá, neboť vedle 
bluesového cítění se v hudbě střídají africké 
rytmy, keltské nebo folkové motivy. Zpěvačkou 
skupiny je Silvia Josi Josifoska, kytaristou a 
šéfem Slavo Sany Grék (dřív banjista Zrnka).  
Na basu hraje Ivan Polák (dříve Zrnko a 
Fragment), na perkuse Igor Szabo (Midi a OPT) 
a druhým kytaristou je Martin Zajko, virtuózní 
hráč s širokým záběrem a velikou invencí, 
výjimečný zjev na slovenské scéně. Jejich 
největším hitem je klip k písni Snow Blind, 
který se držel dva měsíce na prvním místě 
hitparády Ebony vysílané televizní stanicí VTV. 



 
Jen tak tak bývali obvykle pleteni se skupinou 
Jen tak, která však zanikla a přerodila se v 
P.O.L., takže zmatkům je konec. Existují od 
roku 1991 a oproti loňsku trochu pozměnili 
sestavu. Zůstali Milda Vokáč (kontrabas, zpěv, 
hudba a šéf), Pavel Jarčevký (kytara a texty), 
Vláďa Bartoš (housle, viola) a Míša Pešková 
(flétna, zpěv, rytmika). Novými členy jsou 
kytarista Per Pokovba a zpěvačka Martina 
Plucarová, hrající na flétnu a rytmiku. Kromě 
hudby prosluli jako pořadatelé hradeckého 
festivalu Folková růže. V noci v průjezdu ZUŠ! 

 

REDAKTOR GOGO USVĚDČEN 
Přes výrazný zákaz 
pojídání čehokoliv v 
prostorách zámku, 
usedl GoGo zcela 
samozřejmě na 
lavičku a nakrmil se 
kuřetem. Nejenže 

vyplazoval jazyk na okurčičku, ale ještě 
laškoval s naším kameramanem. GoGo je jinak 
známý tím, že mění zaměstnavatele aniž by 
vstal ze židle. Zcela bez pohnutí nohy se z 
tiskové agentury ČTA přesunul do ČTI a 
následně do ČIS. Přesto by si měl uvědomit, že 
to, co mu trpěli tam, nebudeme trpět zde. Co 
nedovolujeme vám, nedovolíme ani nám 
samotným. GoGo! Dojedl jsi! Bang! Bang!  Skř 

 

COUNTRY BÁL DNES VE 22:00 V SOKOLOVNĚ 
HUNTING 

Hodonínský bluegrass, který voní trochu 
Moravou a trochu bigbítem. Přednostmi kapely 
jsou nasazení, švih, a vyrovnaná úroveň 
instrumentalistů. Kapelu založil v roce 1983 
houslista Luboš Krobot. Jako basák hraje s 
Huntingem Pepa Motyčka z Jarmarku. 
Banjistou je Miroslav Hlávka, elektrickým 
kytaristou Zdeněk Vašek. Všichni zpívají! Na 
country bál jsou těmi pravými. 

PRAŽCE 
Kapela z Luk nad Jihlavou, trochu mírnějšího 
ražení než Hunting. Už na první pohled 
poznáte, že banjistka je žena, Mirka Musilová. 
Kolem ní jsou ti praví muži. Houslista Jiří 
Lukšů, zvaný Pekáč, kontrabasista Tomáš Eda 
Kubín, mandolinista Vašek Kříž a kytarista 
Jarek Dohnal. Na jihlavsku patří k živým 
legendám. Nehrají jenom bluegrass, ale každou 
dobrou muziku. Sami o  sobě prohlašují, že jsou 
skromná kapela hospodského typu, ve které se 
snoubí senilita s debilitou.  

 

Naši kluci 
od zvuku 

(vyplazený 
Honza 

a Martin) 
byli včera 

mírně 
mimo.  

 
Zato 

klarineťák 
z Ohm 
Square 

Miki Vacík  
neměl 
žádný 

problém.  
 

Vykuleně se 
tvářila 

Charlotta, 
zpěvačka 

Ohm 
Square: 
„Samí 

folkaři!!!“ 
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Svým posledním a pro mnohé překvapivým 
albem Divné století ukončil Jaromír Nohavica 
svoji pomyslnou trilogii, započatou prvním 
polistopadovým projektem – Mikymauzoleem 

(do té doby vydává jen desky s písněmi, které 
napsal do roku 1989) a následujícím albem Tři 
čuníci. Tato deska zarazila mnohé Nohavicovy 
příznivce. „Někdy počátkem devadesátých let 
jsem zatoužil po takové malé hudební podpoře 
za zády, ale tehdy jsem se ještě necítil být 
takovým muzikantem, abych se mohl 
prezentovat jako součást kolektivu,“ přiznává se 
několik let poté. Přesto již Mikymauzoleum 
natočil s malým obsazením, koncertoval pak za 
doprovodu Karla Plíhala a Petra Freunda. 
Nacvičil si spolupráci s doprovázejícími 
muzikanty a po svém posledním albu 
koncertuje již skoro výhradně s kapelou. „Divné 
století je velmi emotivní a zároveň hodně 
domyšlená deska, která by u nás svým 
významem je těžko hledala konkurenci,“ píše 
hudební publicista a šéfredaktor časopisu Rock 
& Pop Vojtěch Lindaur. Jaromír Nohavica se 
narodil před čtyřiačtyřiceti lety v Ostravě, po 
maturitě studoval systémové inženýrství na 
Vysoké škole báňské, ale studia nedokončil. 
Pracoval ve zpravodajské redakci Českého 
rozhlasu. Poté studoval střední knihovnickou 
školu v Brně a od roku 1981 byl textařem na 
volné noze. V té době spolupracoval s Marií 
Rotrovou, Věrou Špinarovou nebo např. s 
ostravskou rockovou kapelou Majestic.  
Zhudebnil také některé Bezručovy či Blokovy 
verše, napsal písničky k divadelní inscenaci 
Rasputinovy novely Žij a pamatuj (přestože 
nebyla nikdy realizována, ty nejlepší písničky, 
jako Zítra ráno v pět, se zachovaly), překládal 

písně Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého 
a v jedné době psal i vlastní román. Skládá 
hravé básničky i vzletné básnické verše, které 
jsou však pro Nohavicu jen „různými kulisami 
téže hry“. Letos v Telči vystoupí rovnou na 
dvou koncertech. Ten první zahájí na 
zámeckém nádvoří již tento večer. Zítra pak 
doprovodí šansonierku Hanu Hegerovou, 
jejichž společné vystoupení bude bezesporu 
patřit k vrcholům letošních Prázdnin v Telči. 
„Paní Hegerová se mi odjakživa líbila – jako 
žena i jako zpěvačka,“ přiznává se Jaromír 
Nohavica. „Mám rád její trpělivý, pomalý, 
dospělý způsob interpretace písní – písní jako 
zcela svébytného tříminutového tvaru, 
podpořeného decentní kapelou.“ S Jaromírem 
Nohavicou budete mít možnost společně 
pobesedovat zítra, 16. srpna, ve tři hodiny 
odpoledne v kině Eskymo.      Marek 

Zítřejší koncert Jaromíra Nohavici a Hany 
Hegerové je už beznadějně vyprodán. Ti, kteří 
nesehnali vstupenky, ale nemusejí litovat. Dnes 
večer po hlavním koncertě (ve 22.30) proběhne 
v sále ZUŠ beseda s paní Hegerovou. Beseda se 
sice měla konat dnes v 15 hodin v kině, ale 
kvůli nečekaným komplikacím (paní Hegerová 
se nečekaně zdrží v Praze, kde má zkoušku, a 
navíc ji v Telči bude doprovázet nový 
hudebník, který její repertoár ještě nehrál, a 
proto musí i zde proběhnout mimořádná 
zkouška) byla beseda přeložena. Hanu 
Hegerovou potěšilo pozvání na besedu a přes 
všechy komplikace se snažila, aby se beseda 
mohla dnešní večer uskutečnit.                    gróf 

JAROMÍR NOHAVICA 
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