
Kukulín, neboli správně gaelsky CúChullain, byl největším 
irským mýtickým hrdinou. U nás ho známe jako holiče krále 
Lávry a kapelu, která už pár let doprovází houslistu Honzu 
Hrubého. Poprvé zazněli na CD Cesta na severozápad a ze 
severozápadu Evropy taky berou své hudební inspirace. Jan 
Hrubý dokonce většinu času tráví ve Walesu nebo v Irsku. 
Nejdříve hráli od roku 1992 jako duo společně s harmonikářem 
a klávesistou Rudou Hálkem (v britské kapele Marango). 
Zhruba o rok později začal Kukulín působit i u nás a přibral k 
sobě flétnistu Martina Čecha a zpěváka Honzu Koláře, hráče na 
hoboj a klávesy (známe ho ze skupiny ZOO). Pravidelně 

koncertují ve velšském Presteigne na hudebním festivalu, hráli v Pontardawe, New Town, Glastonbury, Shrewsbury, Bath... 
Na všech dalších albech hostoval britský kytarista Maranga a zpěvák Peter Mustill. Oproti instrumentální první desce tak 
přibyl zpěv, a tedy i texty (CD Arthur´s Stone). K orientálním prvkům na prvním CD se přidaly další, např. francouzské, a 
zvuk se stal pestřejším, hutnějším (Burning Rose, 1994). CD Balady II  bylo projektem, který se snažil přiblížit irskou muziku 
trochu jinak, než to udělali bří Nedvědové na Baladách I. Vzniklo tak dobré album, ale poněkud usedlé a tradiční. To hlavní 
mělo teprve přijít v podobě CD Černý ovce, na kterém kromě Petera Mustilla 
spolupracoval jako zpěvák i Michal Prokop. Novinkou jsou vynikající texty v 
češtině, které má na svědomí Petr Skoumal. Výborné aranže jsou opět trochu 
jiné než předtím. CD Černý ovce je vyvrcholením jedné cesty a zároveň 
začátkem nové. Zážitek z hudby Kukulína je ovšem tím pravým, ořechovým 
jenom když vidíte houslistu Hrubého v akci. S hlavou jakoby připravenou prorazit 
zeď, mírně nahrben, s nohou předkročenou a vydupávající rytmus, smýká sebou 
a svými houslemi ze strany na stranu.     Skřítek 

Včerejší koncert byl svým způsobem jedinečný hned 
několikrát: Hana Hegerová poprvé vystoupila na 
Prázdninách, poprvé na otevřeném prostoru, poprvé s 
Jaromírem Nohavicou. A aby toho nebylo málo, 
Hana Hegerová včera poprvé veřejně s Jaromírem 
Nohavicou zazpívala duet Stará píseň, který pro ni 
Nohavica přeložil z francouzštiny.  Koncert „tichých 
písní“ otevřel Jaromír Nohavica za zvonění zvonů 
krátce po osmé hodině. Hrál asi hodinu a jeho 
vystoupení bylo podobné jako v pátek, ale držel se 
zkrátka, nepoužíval toliko elektřinu, a i jeho bubeník 
měl jenom metličky. Za obrovského aplausu přišla na 

pódium šansoniérka Hana Hegerová. Potlesk ji potom provázel celým vystoupením, jako kdyby 
měla být každá píseň ten večer poslední. (Všimnul jsem si zajímavé věci, která se občas slyší na 
koncertu letošních Prázdnin: zpěvák zazpívá první tóny a hned následuje aplaus, poděkování za 
píseň tak, jako to zatím dělávali jenom v západní cizině.) Vystoupila s klasickým koncertním 
programem za opory klavíru, kontrabasu, kytary a saxofonu. Po přídavku se k mikrofonu vrátil i 
Jaromír Nohavica a společně s Hanou Hegerovou daroval lačnému publiku malý bonbónek ve formě 
již zmiňovaného duetu.  Potom Hana Hegerová a Jaromír Nohavica odešli. Marný byl snad 
pětiminutový potlesk, hvězdy večera už víc nepřidaly. Včerejší koncert byl jedinečný.           frig E 
 

 

 

Máš oči divný jako já 
zdáš se mi správně tajemná 

královno snů smyslných 
pálíš jak led horký sníh 

 
Z textu Petra Skoumala 

HANA HEGEROVÁ A JAROMÍR NOHAVICA NA NÁDVOŘÍ 
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NĚCO PRO ZAČÍNAJÍCÍ KELTY: KELTSKÝ ROK 
Pro ty, kteří se cítí být Kelty, ale nejsou ještě příliš zasvěceni, přinášíme stručné informace o 

velkých svátcích keltského roku, protože se to dnes hodí víc než kdy jindy.  
IMBOLC (Čas porodu) 1.únor 

Ústup zimy a příchod nového života na jaře. Čas rození jehňat, kdy teče ovčí mléko a oslavují  se 
všechny začátky, neboť se rodí děti počaté během minulého Beltainu. 

BELTAINE (Jasný oheň) 1.květen 
Začátek léta a jedna z hlavních bran mezi světy. Čas volby májové královny a tanců kolem májek. 
Brána do Jiného světa bývá v této době otevřena, a kdo brzy vstane, může mít to štěstí a najít dárky 
od sidhe, lidu Jiného světa. Daří se to hlavně mladým a krásným. Beltaine je čas získávání síly a 
uskutečňování snů. 

LUGHNASADH (Lughův svatební den) 1.srpen 
Období žní, rozhodování, sňatků, shromažďování kmene. Čas přinášení obětí za získanou úrodu. 
Doba rituálních her, zápasů a volby tanaiste-panovníka. Doba pro zhodnocení zodpovědnosti a 
plnění povinností. 

SAMHAIN (Smrt léta) 1.listopad 
Keltský  Nový rok, neboť období růstu začíná zasetím obilí, zasazením života do polí. Čas 
duchovního kontaktu s předky (pozdější svátek Všech svatých), vyprávění příběhů onoho světa, 
jehož brány jsou v této době otevřené a umožňují mrtvým vycházet za jeho hranice. V tuto noc 
vycházejí ven lidé jen v přestrojení, aby zmátli sidhe. Samhain je časem obnovy, přeměny a 
zbavování se všeho přežilého. 


Patnácté Prázdniny v Telči dnes skončí a mnozí budou přemítat v čem byly lepší či horší než ty 
minulé. Já vím jen to, že byly jiné. Vnitřní záležitosti štábu si musí každý uzavřít sám v sobě, ale 
události vnější, hudební a divadelní, byly mnohdy nezapomenutelné. Těžko rozhodnout, byl-li 
hlučnější Vlasta Redl nebo Monika Načeva, ale muzika obou je vynikající, stejně jako 
nepřehlédnutelnost jejich osobností. Vteřiny ticha po závěrečné písni Hradišťanu doznívají v 
některých z nás ještě dnes, a jak plyne čas od onoho koncertu, je toho ticha čím dál víc. Třicet 
vteřin. Minuta! Pssst... Kdo byl na nádvoří v pátek a v sobotu, do smrti nezapomene. Když se 
Slávek Janoušek po pěti dnech do Telče vrátil (mnozí muzikanti ještě neodjeli, nebo se vrací 
pravidelně každý druhý den), nebylo to pro nás takové překvapení, jako když se den po svém 
odjezdu vrátila Monika Načeva, nebo její holandský zvukař (s ročním synem a vlčákem). To je 
důkaz toho, že Prázdniny v Telči se začínají tvářit zase trošku jinak, než v minulých letech. Začínají 
se rozhlížet a hledat, na čem by si ještě smlsly. Koneckonců je jim patnáct, takže mají na nějaký ten 
úlet věk. Nebuďte smutní, že letos končíme, protože za rok začneme znovu. Něco se vytratí a něco 
nového najdeme. Tak to má být. Následující text Petra Skoumala z alba Černý ovce berte jako fakt, 
že není všem dnům konec. Je jenom na nás, jací se do nich probudíme.          Skřítek 


Na každý konec a každý pád se sluší poděkovat všem zúčastněným, 

všem trpělivým a chápavým. Děkujeme tedy panu Norkovi a 
zaměstnancům telčského zámku, obyvatelům města a městu 

samotnému, neboť je nám postelí i peřinou.  
Bez Vás by to nešlo a kdyby, tak určitě ne tím správným směrem.  

Klidně si nadávej na počasí 
po zimě vrátil se podzim asi 

radost je daleko, lidi taky 
nebe si oblíklo černý mraky 

Život už je takovej 
dej si rohlík makovej 

nebo rohlík se solí 
pak to všechno přebolí 
můžeš zkusit jako my 

tyhle rady pitomý 

Někdy to vypadá na pěknej den                  
pak se to zvrtne a máš smůlu jen 
zdá se, že před nosem ujel ti vlak 
nic se ti nedaří, už je to tak 
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Šedivá samota lačně zívá 
blíží se konec už přihořívá 
radost je daleko, lidi taky 

někam je odvezly noční vlaky 



DUDY JANA HRUBÉHO 
Z rozhovoru v časopise Stereo & Video. 

VOLUME: Na albu Černý ovce znějí 
nefalšované dudy? 
JAN HRUBÝ: To jsou všechno kamufláže, 
protože melodie, který tam jsou, český dudy 
nezahrajou. Mají jinou škálu než irský, a to je 
problém, protože pozvat si nějakýho Ira je 
finančně nedostupný a u nás neznám nikoho, 
kdo by na ně uměl hrát. Takže jsme míchali 
klávesy s hobojem a houslema, až to nakonec 
znělo jako docela slušný irský dudy. 
 
„Dělají tady folkáče, čtrnáct dní se to tady válí, 
pak nemají na cestu domů, tak ukradnou kolo. 
Parchanti jedni s parchantama! To bylo v zimě 
jedno, pak jedno, teď zase jedno... To mě štve! 
Copak najdeš pět tisíc na cestě? Já se na to...“ 

DELTA GRILL AIRLINES 
Přísloví o létání pečených holubů připomíná 
příběh pojízdného grillu, který celé dva týdny 
zdatně přikrmoval letošní Prázdniny. Kuřátka 
byla vždy dobře propečená a opravdu „létala do 
huby“ téměř sama. Snědli jsme jich 2 a půl 
tisíce, tj. neuvěřitelných 10.000 porcí!!! Příští 
rok přileťte zase!                                        Rorýs 

VYHRÁLI MATES A ŠAMPUS 
Výsledky neoficiální soutěže v baru na intru 
odborníky nijak nepřekvapily. V soutěži značek 
zvítězilo po zásluze šampáňo počtem 220 lahví, 
a to ještě včera v noci někteří závisláci přinesli 
nějaké kusy „přes ulici“.                            Rorýs 

 
 „Pro koho to tady děláte,“ rozčiloval se včera 
pán bydlící na náměstí, který se cítil být rušen 
představením Dividýlka Slaný. „Vždyť tam 
nikdo místní není. Nějaký divadlo nás tady 
nezajímá, tak proč to tady děláte? My na to 
nechodíme. Tady na to nikdo z Telče nechodí, 
tak to tady nedělejte.“ Po skončení divadla 
zůstal na pódiu ležet úplně opilý (tj. téměř 
mrtvý) člověk. Po probuzení zamžoural do tváří 
pořadatelů: „Nechte mě. Já bydlím tady u 
statku.“ A potom, že místní nechodí.    MedSkř 

DVĚ TICHÉ HVĚZDY 
Snad nejpříjemnějším překvapením byly pro 
mne besedy, které připravovali a moderovali 
Jan Šprincl a Marek Hovorka. Povídání s 
Danou Hábovou, Hanou Hegerovou a 
Jaromírem Nohavicou byla díky nim opravdu 
zajímavá, otevřená a originální. Na první 
pohled se to někomu může zdát snadné, ale z 
vlastní zkušenosti vím, že je tomu přesně 
naopak. Honza s Markem byli vždy připravení, 
věcní a pohotoví. Neprosazovali se na úkor 
hosta, plně sloužili jeho komunikaci s 
publikem. Klobouk dolů, pánové!             Rorýs 

 

 
16.8. ´97 Hana Hegerová a Jaromír Nohavica na jednom pódiu. Nejočekávanější koncert Prázdnin v 
Telči proběhl v jemné atmosféře tichých písní, bez deště a nervozity. Šansony Hany Hegerové 
posunuly hudební zaměření festivalu opět o kousek dál za hranice folku a rocku, směrem k jazzu a 
takovým obzorům, které ač jsou dobře viditelné, lze jich dosáhnout jen velmi těžko.  




 Mirek Kovářík uvede 
 Hanu Ulrychovou, Slávka Janouška, 
Cimbal Classic a Třeboňské pištce.
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Zlatý věk země Bójů, výlety do Prokopského 
údolí, Zkamenělý pastýř u Klobuk v Čechách, 
výstup na tajuplnou Závist. Únor 1991, svátek 
Imbolc a dny inspirace. To bylo na začátku 
téhle  kapely, zkráceně zvané MBT. 
EmBéTéčko se nikdy nepokoušelo hrát 
takzvanou „keltskou hudbu“. Dobrodružnější 
než nápodoba formy je pro ni hledání cesty, 
která hudbou a slovem navazuje na vlastní 
minulost, na myšlení a zážitky dávných předků 
a která vede k náznaku poznání, jak by třeba 
Keltové na okolních výšinách vnímali dnešní 
svět a nakolik v sobě tento pohled ještě 
dokážeme probudit. Hudba, kterou od MBT 
můžeme slyšet není „keltská“ prvoplánově, ale 
ohlasově. Ohlasy písní keltských, nebo ještě 
lépe ohlasy písní pohanských. MBT se vracejí k 
triádě „krása, nesdělitelná podstata světa a 
tajemství“. Hledají reflexe ve vzpomínkách a 
poloreálných zážitcích uchovaných z dětství, 
oproštěných ještě od úporné dospělé touhy 
nalézat racionální vysvětlení. Silnou inspirací 
jsou zážitky ze silných míst: symboly skryté v 
listnatém lese hory Hradiště nad Zbraslaví, 
přítomnost dávných valů mezi rozoranými poli 
pod zářící oblohou a výkřik podzimního větru, 
setkání s druhým Měsícem za zrcadlovou 
stěnou, pohanské slavnosti zimního lesa, letní 
setkání s Gabrétou nebo půlnoční objev červené 
tmy, vytvořené odrazem světel zasněženého 
města na nízkých mracích.  

 
 
Končí se listopad 
Slavnosti medvědů 
Noří se do dřeva 
Hrachová kaše 
 
Křišťálem dosyta 
Bříza tmou osika 
Směje se kouzelník 
V měsíční valše 

Kapela, která hraje tradiční 
irskou hudbu a původní 
skladby v keltském duchu. 
Vznikli v roce 1995 jako 
projekt Václava Veselého, 
který se touto tématikou 

zabývá už několik let. Irish Dew se totiž 
zabývají styčnými body naší keltské minulosti a 
irské hudby v akustické podobě. Skupinu z větší 
části tvoří hudebníci, kteří též působí v rockové 
kapele Dobrohošť, jejíž hudba vychází ze 
starých slovansko-keltských nápěvů. V 
repertoáru kapely najdeme irské a skotské 
tradicionály, hrané takovými hvězdami 
keltského nebe, jakými jsou The Chieftains 
nebo Silly Wizard, ale i původní skladby 
Václava Veselého nebo Karla Holase. 

NOCTURNO: DIVADLO PSANÍČKO 
Jádro divadla Psaníčko vzniklo jako odštěpek 
přibyslavského souboru staré hudby La via 
minulý rok . Jejich druhou společnou prací byla 
dramatizace knihy Miky Waltariho Jeho 
království. Chtějí navázat na tradici žákovských 
divadel minulosti, a také tak vybírají látky pro 
své divadelní snažení. Do Telče přijíždějí s 
programem tří masopustních her německého 
renesančního básníka a dramatika Hanse 
Sachse. Jsou to hry Kocourkovské právo, Velká 
láska a Posel z ráje, hrané pod souhrným 
názvem Hlupáci a šprýmaři aneb Kdo s koho? 
Ačkoliv jsou to texty staré více než 400 let, byli 
jimi nadšeni a práce na nich byla pro všechny 
velkou radostí. Snad bude Sachsův drsný humor 
osvěžením i pro diváka z konce dvacátého 
století. Psaníčko uvidíte dnes po koncertě na 
náměstí! 

 

Andrea Landovská - zpěv 
Petr Linhart - mandolína,  kytara 

Vít Kahle - saxofony, klarinet 
Antonín Bernard - violoncello, housle 

Václav Veselý - akordeon, kytara 
Josef Kůstka - housle, kytara, zpěv 

Jiří Podzimek - kytara 
Radek Klučka - bodhran 

Jakub Klár - příčná a zobcová flétna 

Očima nevinně 
Oblohou v komíně 
Česnekem ze síně 

Co asi, braši? 
 

Končí se listopad 
Slavnosti medvědů 

Lampičky rozsvěcet 
Lucernu zhášet 

Stěžujte si na nás na naší adrese! 


Komenského 30  
586 01 JIHLAVA Tel.: 066/22622 Dneska bude keltská noc!!! 
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