
   


Ačkoliv jsme v Telči, chci vám napsat něco o 
Sušici. Stejně jako zde, tam každý rok nastává 
folkové vytržení z denního stereotypu. Sejdou se ty 
„praví“ lidi, páni muzikanti a všichni ti „okolo“, 
kteří ten sušický večer udělají. Ale co hlavně! Právě 
odtud každoročně vzlétá balón. A protože určitě 
většina z nás v balónu nebyla, chci se s vámi o tento 
zážitek podělit. Podotýkám, že pouze 
zprostředkovaně, neboť jsem nevzlétla já, ale má 
sestra. A jelikož jsme stejné, tak také myslíme 
jedním směrem. A proto věřte, že to bude jako od 
ní. Když vás tam přivedou, uvidíte pytel 1m x 1m  a 
říkáte si, že z toho nikdy nic velkého nebude, natož 
balón. Ovšem během pár minut se vybalí, nafoukne, 
připevní koš a honem  honem naskakujete dovnitř, 
protože vítr s vámi už houpá sem a tam. A hurá vzhůru. Jste nahoře během chvilky. A pak plujete 
nebem, v tichu a zíráte na stromy pod vámi, v dálce právě zachází sluníčko a balón vás nese pryč od 
všeho známého, od pozemských starostí a zbytečných lidských malicherností. Ta nebeská pohoda je 
neskutečná. A najednou se pomalu a neradi blížíte k přistání. A než se na zemi rozkoukáte, už je tu 
zase jen ten pytel 1m x 1m a vy přemýšlíte, jestli se vám to nezdálo. Nasednete do auta a jedete 
zpátky. Zpátky? Ať se teď vrátíte kamkoli, ta „tichá cesta“ ve vás zůstane navždy... Jestli se vám to 
podaří, vychutnejte si to! 

TELČ: JSEM KRÁSNÉ MĚSTO! 
Když jsem před patnácti lety nosila do kecek obuté nohy 
prvních návštěvníků Prázdnin v Telči, znamenalo ještě 
slovo „stánek“ malý stan. Dnes znamená malou hospodu. 
Když jdete po mém náměstí z koncertu, který Vám vnesl 
do duše klid, ztratíte ho u prvního pohozeného kelímku a v 
závěji dalších začnete mít pochybnosti o duši samotné. 
Ano, je to tak. Někteří duši nemají a potřebují kelímky. A 
tak jako ty kelímky, jsou i oni prázdní. Povzneste se nad 
ně, ale ty kelímky musíte uklidit.         Děkuji, Vaše Telč.  

 
Kamča, první, kdo přispěl do Zpravodaje vlastním 

článkem. Zaslouží si fotografii na titulní straně. 
Nevím, jestli si to zaslouží i druhý a třetí, ale 

pište! 

 

Harmonikář Vašek Koubek: Pojď blíž, já tě chci! 
Včerejší koncert Vaška Koubka v kině dýchal zvláštní atmosférou něčeho, co se vždycky nepodaří. 
Ona to možná rozdmýchala jeho tahací harmonika, ale daleko spíš to bude tím Vaškem. Je natolik 
svůj a originální, že i ten, kdo ho zná bývá překvapen, jak mu pořád krásně funguje. Václav zpíval 
svoje staré známé „ o tom druhým, který buď schází, nebo je ho moc“, i některé, o kterých jsem 
přemýšlel, jestli nejsou nové. Tak dlouho jsem Vaška Koubka neviděl naživo. A vyprávění o životě 
na vesnici je samozřejmě naživo daleko lepší než v knížce. Ani nevíte, jak se těším, až nás na konci 
srpna pojede třicet hrát k Vaškovi na chalupu do Chotěmic divadlo. „To bude síla,“  radoval se 
Václav a rušil svá vystoupení i natáčecí dny. Znáte ten zvláštní krásný chlad , který se klouže po 
vašich zádech, když začne dýchat Vaškova tahací harmonika? Já jsem si ho včera užil vrchovatě a 
ještě bych vydržel, ale tři přídavky jsou akorát. Václave, pojď blíž, já tě...        Skřítek 
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Od dětství jsem byla předmětem sporu mých 
rodičů o to, zda by se ze mě měl stát 
sportovec či muzikant. Tatínek se časem po 
odhalení mých schopností smířil se svou 
porážkou a maminka se s nasazením, za což 
jsem jí nesmírně vděčná, chopila úkolu splnit 
si své sny. Vždycky chtěla hrát na kytaru a 
zpívat. A tak jsem hrála na kytaru a zpívala. 
Začala jsem Lidovou školou umění, 
následoval folklórní soubor písní a tanců, 
jedna z hlavních rolí v dětském seriálu, dále 
amatérské divadlo a nakonec hostování v 
muzikálovém pořadu ve Zlínském divadle. V 
roce 1991 mě kamarádi přihlásili na okresní 
kolo Porty. K mému vlastnímu překvapení 
jsem postoupila až do Plzně na finále, odkud 
jsem si přivezla svůj první opravdový vavřín – 
vítězství v interpretační soutěži. Započatou 
dráhu folkové zpěvačky jsem však záhy 
opustila. Rozloučila jsem se s rodinou, přáteli, 
divadlem, muzikou a odešla jsem za svou 
láskou do Prahy, abych na vlastní kůži 
pocítila, že nic netrvá věčně. Objevili se noví přátelé, nové domovy, zkušenost za zkušeností, píseň 
za písní... Svůj život jsem definitivně zakotvila v novém, duchovním rozměru a začala cítit pohodu. 
A protože jsem se opět rozhodla pro muziku, přihlásila jsem se ke studiu kytary a zpěvu na 
Konzervatoři J. Ježka. Vlastním nákladem jsem vydala svoji první kazetu „SVÍTÁNÍ“, na kterou 
jsem vybrala 17 písní z mé dosavadní tvorby a znovu jsem začala veřejně vystupovat. Doufám, že se 
v brzké době bláznivě nezamiluji a že se budeme moci i nadále shledávat v Telči.        Eva H. 
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Co se dá dělat, stalo se. Eva Henychová se 
bláznivě zamilovala, ale je v Telči a večer bude 
hrát. Říká, že jinak u ní není nic nového, protože 
žije klidným a spokojeným životem. Vloni hrála 
u rybníka pod Liduškou, s hladinou a kmenem 
stromu za zády, a vypadala jako jezerní víla. 
Letos vypadá stejně. Dnes ve 22:00 na náměstí. 

BLUEGRASSMANIACS 
KOCOUŘI: JÍZDA A LIGHT GRASS 

Pokud jste příznivci bluegrassu, máte zítra 
svátek. Přijďte ho oslavit v pět hodin odpoledne 
na náměstí, kde budou hrát mladé 
modrotrávové kapely. JÍZDA se krátce 
jmenovala VIKTOR ČISTIČ, ale když zjistili, 
že mají hardrockového jmenovce, hledali něco 
nového a našli. Kluci sází na rozmanitost a 
originalitu hudebního projevu, což se setkává s 
nepochopením ze strany odborníků a nadšením 
v řadách posluchačů. LIGHT GRASS mají 
zpěvačku Kateřinu Menšíkovou a občas si 
střihnou i gospel zpívaný a capella. Pravidelně 
hrají na Fiddlovačce v Rantířově a na country 
bálech. Než začali hrát spolu, věnovali se 
žánrům jako jsou tramp, folk nebo czechgrass, 
takže jejich zvuk není ortodoxně bluegrassový, 
ale světlý, lehký neboli „light“.     Přijďte!!! 

  


Na Kocouří scéně v pět hodin bude hrát Jízda a 
Light Grass (více vedle). Večer na nádvoří 
uslyšíme mnozí jistě poprvé alespoň část nové 
desky Vlasty Redla naživo. Těšíte se? Já jo! Hrát 
bude i nové seskupení kolem Michala 
Braxatorise, původně trampa, pak folkaře, pak 
rockera a nyní kvintesence toho nejlepšího z 
toho, co se kdy naučil. Jeho kapelou je Bafalo. 
Slávek Janoušek má taky nové písničky, protože 
jeho nové CD nevyšlo jenom náhodou (nebylo 
totiž natočeno, ale vpodstatě je to hotovka). Na 
Nocturnu vystoupí Josef Lábus a Slávek Forman, 
muzikanti, o kterých napíšeme víc zítra, protože 
dneska o nich ještě nemáme dost  informací. Jo! 



  Konečně se někdo chopil příležitosti a 
zařizuje bar na intru. Tím odvážlivcem je Ivoš. 
Když hledal prodlužovačku k ledničce, ptal se 
zvukaře Honzy, kolik má čeho koupit. Mistr 
zvuku doporučil hodně šampaňského. „Těch už 
mám sedm flašek,“ povídá Ivoš. „Fajn,“ 
uklidňuje Honza, „to máš tak na dvacet minut.“ 
 
Na poradě Medvěd zadoufal, že na konci 
Prázdnin v Telči zbyde něco peněz „na 
šampaňský a na ohňostroj“. Toníno hbitě 
zareagoval: „Šampus se dá pít i potmě.“
Medvěd: „Markéto, kolik je vybráno na 
výstavě v dobrovolným vstupným?“ Markéta: 
„Nevím.“ Medvěd: „Tak je tam stovka nebo 
pět?“ Markéta: „Tak ňák mezi, no.“
Vztahy mezi některými pořadateli se 
nebezpečně vyhrocuje. Například mezi Lubošem 
a Mirkem. Na poradě Medvěd povídá: 
„Nepůjdeme někam s Mirkem na pivo, Luboši?“ 
A Luboš: „Jo, když tam bude tma a málo lidí.“

 
NOČNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ 

Pokud nemáte náladu nebo spacák na spaní 
venku, tzn. na tábořišti na zimáku nebo u  
rybníka Roštejna, můžete se uklidit pod střechu 
tělocvičny, kde stojí noc 25 Kč na osobu. Navíc 
je tam i veselo. Dovčerejška tam nocovali dva 
psi, a tak se na Vzkazovníku před štábem objevil 
vzkaz: „V tělocvičně spí s lidmi i dva psi. Co ty 
na to, Medvěde?“ Zanedlouho se objevila 
odpověď: „Dva psové jsou někdy příjemnější 
než jeden člověk.“ Psové však dnes již 
odcestovali a nezůstali dlužni. Jedinou stížností 
bylo, že se po příchodu do tělocvičny neoklepali 
najednou, ale každý zvlášť.  




Pokud máte hlad a nemáte na něj moc peněz, tak 
není pro vás lepší rady, než-li jít a umřít hlady. 
Ale nezoufejte. Je tady jídelna v zemědělce hned 
naproti zámku, kde si můžete o den dřív než 
chcete jíst objednat oběd za 32 korun. Druhá 
jídelna je lesácká (cestou na parkoviště naproti 
školnímu statku), kde si můžete vybrat ze dvou 
jídel za 30 korun.  Ňam!  

Právě dnes na koncertě začínáme natáčet nové 
cédéčko Prázdnin v Telči. Mistrem snímaného 
zvuku je Honza Friedl. Z předpokládaných 
hlavních tahounů disku budou Copáci, ale třeba 
taky dnes hrající a natáčená Eva Henychová. Ale 
neříkejte jí to, aby neměla trému. Mnohé z hvězd 
jsou bohužel vázány smlouvami s firmami, které 
by si na nás došláply, ale my si děláme hvězdy 
vlastní. Že, slečno Evo? Kompaktní disk z 
loňských Prázdnin je stále ještě k dostání před 
štábem, a to za 200 Kč. Kdo si pospíší, na toho 
zbude a neprohloupí.

VZKAZY & DRBY KOŇMO: JAKO O ŽIVOT 
Včera, po koncertě Vaška Koubka, byl během 
představení Mlynář a jeho dcera divadla 
Koňmo těžce zraněn herec jmenovaného 
souboru, a to do hlavy. Při naznačovaných 
úderech paličkou se tato prudce uvolnila z 
držátka a udeřila zlého mlynáře do pravého 
spánku. Po okamžitých oživovacích pokusech 
herec dohrál zbytek představení s kapesníkem 
na čele, skráně zkrápěny jasně červenou krví. 
Zlý mlynář byl tedy po zásluze potrestán a 
dobrý herec dle potřeby ošetřen. Jak zněla 
závěrečná píseň: „Dóbře tó, dóbře tó, dóbře tó 
dópadló!“ A protože Koňmo mělo čepici a my 
měli v kapsách prachy a prachy patří do 
čepice, tak si Koňmo vydělalo pár korun nejen 
na benzín, ale i na obvazy. Čest jejich paličce! 

KINO ESKYMO 
Protože nám Eskymáci včera pomohli s 
nocturnem (doufáme, že ne naposled), 
upozorňujeme na několik filmů, které hrají. Tak 
trochu naší krve jsou především Báječná léta 
pod psa, Výstřely na Brodwayi Woodyho 
Allena, černá komedie Mělký hrob Dannyho 
Boylea, nový česko-slovensko-německý film 
Lea, Svěrákovic Kolja nebo Ondříčkovo Šeptej. 
Podrobnosti najdete na plakátě na Informacích 
v DDM. Kino hraje od osmi i od desíti! 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „NA TĚLO“ JE JINDE 
Výstava „Na tělo“ musela být pro nepříznivý 
vliv počasí na fotografie přemístěna do sucha a 
tepla Domu dětí, tedy na štáb. Po celý den 
můžete navštívit místnost plnou fotografií 
pomalovaných lepých žen, které se staly 
podklady pro obrazy dvanácti malířů. Výsledek 
jejich snah nafotil Alexandr Janovský. 
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DEVÍTKA JEŠTĚ STŘÍLÍ 

Už vloni psal Medvěd do knížky, že Devítka má 
na to, aby hrála v našem folku první ligu. Málem 
se vloni i vsadil o to, že ji v nejbližších dnech 
hrát začne. A nejbližší dny patrně nastaly, 
protože Devítka přijela už včera, aby stihla 
Medvěda zmařit a být do koncertu zase fit. Tak 
se i stalo. Prvoligová kapela Devítka je tady. Její 
loňské album „Ještě se střílí“ se stalo známým, a 
netřeba již citovat Žalmanova vřelá průvodní 
slova. Snad jen něco o zpěvačce: „Velmi mě 
potěšila zpěvačka Jindřiška Petráková (viz. foto), 
její nasazení a cit, s jakým zpívá. Ve studiu ze 
sebe vydala nejen krásné zpívání, ale zůstal jí 
také patřičný nadhled a elegance živých 
vystoupení, s kterými zvládá nálady písniček. A 
prosím - to není běžný jev u našich folkových 
zpěvaček.“ Do Telče se Devítka dostala díky 
Nezmarům, kteří přesto, že nás nemusejí 
přesvědčovat o tom, koho pozvat, občas nás 
přesvědčují. Mužskou část kapely tvoří kytaristé 
Honza Brož a Tomáš Hofrichter a basák David 
Hofrichter. A ještě k názvu skupiny. Většinoun 
to znáte, ale pro jistotu: Hrají čtyři, bydlí v Praze 
8 a jejich domovský klub se jmenuje Trojka. A 
protože jsou z větší části absolventy „matfyzu“, 
dovedou si to spočítat. Pokuste se i vy. Výsledek 
musí být 9. 

Pavel Lohonka Žalman hrál v Telči už tolikrát a 
s tolika „spoly“, že si to ani Medvěd nepamatuje. 
Nemůžeme totiž počítat jen letní koncerty, ale i 
zimní, které se po vánocích odehrávají v 
zámeckém betlémě. Žalman hrál několikrát i na 
náměstí při různých akcích ke Dni míru a 
několikrát hrál dokonce i fotbal proti táborníkům 
(na straně pořadatelů). To bývaly časy, které se 
nám dnes jeví jako zlaté, a jako zlaté se beze 
sporu jednou budou zdát zase dnešní časy 
dnešním čtrnáctiletým. Tak to prostě je. A jak se 
tak ubíráme těmi lepšími a méně dobrými časy, 
mění se věci okolo nás. A stejně tak se mění 
Žalmanův spol. Dnes ještě ve staré sestavě s 
Míšou Krmíčkovou, Jardou Matějů, Vojtěchem 
Zíchou a basákem Petrem Novotným, ale... 
Podle zaručených zpráv bude Žalman od září 
zkoušet s Devítkou, takže nás opět čeká nový 
spol. Nebude lepší ani horší, ale bude zase jiný, 
a pro mnohé, kteří Žalmana právě „prožívají“ to 
třeba bude „ten Žalmanův spol. a žádnej jinej“. 
Tak hodně štěstí do toho nového „a spolu“. 
Dneska je to ale tak jak jsme zvyklí. Pavel 
Žalman Lohonka a spol. 

 

ŽALMAN A SPOL. A SPOL. 

 

 
19 


Pokud jste tu byli v loňském roce, jistě si chcete 
všechno to dění připomenout. Máte šanci, 
protože výstava fotografií Tonína Volfa z 
loňského ročníku Prázdnin jsou vystaveny na 
radnici. Běží tam i videozáznam ze všech 
možných Telčí a Prázdnin, tak se tam třeba i 
uvidíte. A pokud jste tu  vloni nebyli, běžte se 
podívat v jakém prostředí se uvidíte příští rok. 


