
 

 
Včera na zámku jsme mohli vidět Devítku a 
Žalmany a spol. Lidí bylo plno, počasí nám přálo 
a muzika zněla příjemně. Devítka jistě nadchla 
všechny, co ji znají i neznají. Jindřiška zářila jako 
sluníčko a pořád se usmívala. Bylo milé sledovat, 
jak písničky zpívají lidem i sobě navzájem. Z celé 
kapely vyzařovala pohoda a radost z hraní a 
taková ta energie, která některým profesionálním 
kapelám dnes už chybí. Honza rozesmál publikum 
svými historkami a bratři Hofrichtrové nás 
okouzlili svou dvouručnou hrou na kontrabas. 
Trojí vytleskání mluvilo za všechny, kteří se s 
Devítkou neradi loučili. Zbytek večera zaplnili 
převážně Žalmani. Hráli poměrně starší repertoár, 
takže publikum si často broukalo s nimi. Jako vždy nás ohromili perfektní vokály a bezchybný zpěv 
Míši Krmíčkové. Multiinstrumentalista „Matěj“ nám ukázal, že ani saxofon mu není cizí a z jeho 
„píšťalkování“ nám šel často mráz po zádech. Nakonec jsme si všichni zazpívali Nezacházej slunce 
a v té správné náladě odcházeli na nocturno s Evou Henychovou.                          Kamča 
 

POČÍTAČ: TONÍNOVA ZKÁZA 
Toníno Volf, náš dvorní 
fotograf, dnes ráno 
zaplakal. Ondra totiž 
vycucal z videokamery do 
počítače několik desítek 
obrázků, upravil je, 
dobarvil, dokreslil a 
barevně vytisknul. Chudák Tonda vyvolával 
celou noc fotky ve fotokomoře, aby je ráno 
našel v našem počítači barevné. No, ale 
klasické černobílé fotografie mají také svoje 
kouzlo, takže na štábu najdete panely s nimi i s 
barevkami.                                               Skřítek 

 

 
Rozespalé pořadatelce Ince upadla hlava do 

rozdělané práce. Učí se matematiku na přijímačky. 

OD SKLEPA PO STŘECHU 
Štáb v Domě dětí konečně začíná být tím 
pravým štábem. Nahoře už funguje kuchyň pro 
pořadatele. Velkému zájmu se těší „Na tělo“. 
Jak fotografie, tak namalované  ženy na nich, a 
video o vzniku celého projektu! V průjezdu dnes 
vzniklo doupě plné maskovaček, plakátů a 
fotografií. V doupěti najdete Informace, kde 
vám na vše odpoví a dají vám i Zpravodaj, který 
náhodou nemáte. Za 5 korun vám tam prodají 
krásné desky, do kterých si Zpravodaje budete 
ukládat, takže vám vznikne cca 70-ti stránková 
kniha Prázdniny v Telči 97. No, není to paráda? 

 

Eva Henychová: Neodcházej 
Eva byla vílou z jiného světa. Stále ještě neznámá  se zjevila 
na chvíli na zámku a vyrazila nám dech. Překvapivě mnoho 
lidí se přišlo podívat na její nocturno. Tahle mladá hvězdička 
je zajímavá hlavně neustálou proměnlivostí. Zpívala písničky 
převážně o lásce, protože právě teď je moc a moc zamilovaná. 
V jiných jsme zase mohli rozpoznat trochu úcty k něčemu tam 
nad námi. Písnička „Neodcházej“, kterou jedinou zpívala bez 
doprovodu kytary, patřila určitě k těm nejhezčím. Už má svůj 
vlastní styl a jede na plný plyn. Až o ní někdy uslyšíte, 
nenechte si jí ujít!                                                        Kamča 
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Včera odpoledne hrálo před zámkem amatérské 
divadlo JUPÍ. Byli to správní nadšenci a ikdyž 
hráli pohádku, měli převážně dospělé publikum. 
Na závěr hlavní „Bubák“ prohlásil, že pokud by 
si s nimi občas někdo chtěl „umělecky 
vrznout“, tak že má možnost. Proto uvádíme 
kontakt: p. Juráš, tel.: 066/7214 382. Hrají 
amatérské divadlo a že jsou z Třeště. 
 

Divadelní studio ACTORES vzniklo v roce 
1994 díky studentům  košické konzervatoře. 
Sídlí v Rožňavě a tak je pochopitelné, že 
přijedou až ze Slovenska. Herecký soubor tvoří 
absolventi konzervatoře a konkurzem vybraní 
herci. V Telči budou hrát zítra v pět hodin na 
náměstí před štábem autorské experimentální 
představení PLOT. Jeho příběh se odehrává v 
jakémsi imaginárním  světě myšlení a konání 
současného člověka. Hlavním hrdinou a 
největším symbolem je tu drátěný plot, v jehož 
obklíčení zažívají tři hrdinové prázdnotu a 
osamělost, které čelí zajímavým způsobem: 
převtělují se do rozličných postav, které 
ovlivnily jejich život. Divadelní studio 
ACTORES se s inscenací PLOT zúčastnilo 
festivalu FABULEUS 95 v Belgii, kam byli 
vybráni konkurzem z patnácti států Evropy.  
 

V neděli bude hrát další divadlo a to 
CONTINUO a bude hrát odpoledne na náměstí 
i v noci. Je to klasická pouliční banda toulavých 
herců a my už dnes víme, co budou v Telči hrát. 
První z představení se jmenuje DRAKONI a 
vychází ze středověkého divadla, divadla krčem 
a jarmarků, čili něco pro nás všechny. Je to 
něco mezi průvodem, jarmarkem, divadlem a 
happeningem. Zkrátka přesně to, co se hodí na 
náměstí. Navíc se hraje na chůdách, v maskách, 
s živou hudbou a skoro živým drakem. Průběh 
představení není nikdy určen dopředu, ale odvíjí 
se od momentální situace, nálady, prostředí a 
zapojení publika. Druhý kus se zove SYGMUR 
Z CLANTANARAY a jeho motivem je příbě 
poutníka-věrozvěsta, který místo aby zvěstoval, 
handluje s domorodci a sbírá trofeje. Na 
jarmarcích si pak vydělává na chleba 
vyprávěním vybájených historek. Nenechte si 
ujít!!! Další divadla budou následovat.  

CUKETA PRO ONDROUŠE
Ondrouš z Roštejna (vloni ještě ze  skleníku) 
včera přišel na štáb, jestli nemáme čas hrát hru, 
kterou připravil. Neměli jsme. Ale Ondrouš ví, 
jak na nás. Po poledni telefonuje jeho mamka 
Zdena: „Skřítku! Běž k soše Ježíše a Marie, a 
tam na tý soše leží cuketa. A pak jdi vedle do 
zeleniny, a tam je taška s nákupem z drogerie. 
My jsme to tam ráno zapomněli.“ Ihned byl 
vyslán Klokan, nejpracovitější pořadatel, ale 
cuketu už nenalezl. Když Ondrouš přijel z 
hradu pro tašku a zjistil, že okurka zmizela, byl 
šťasten: „To je dobře. Já ji nesnáším.“ Vtom 
vešel Ondra, náš počítačový expert: “Skřítku, 
hele, co jsme našli u sochy Ježíše a Marie, když 
jsme jeli do Jihlavy. Nazdar, Ondrouši! Co je?“ 
Medvěd  byl synem a manželkou považován za 
blázna, když zničehonic zastavil u sochy se 
slovy: „Běž a  vem tu dýni.“                                        
Skřítek 

Zítra v 15.00 hod na náměstí vystoupí skupina 
historického šermu s tímto podivuhodným 
názvem, který vlastně nic neznamená. Tito 
kladenští mušketýři, kteří hrají scény z období 
gotiky, vznikli v r. 1988. Nemají žádnou stálou 
scénu, ale v létě je můžete vidět na různých 
hradech po celé ČR. Každoročně pořádají v 
Libušíně u Kladna setkání šermířů z celé 
republiky a letos to bude již po 7. Zbývá jen 
říct, že jejich zítřejší představení má název 
ŽOLDÁCI. Takže, kdo fandí historii a 
kostýmům, je vítán. 


Karel Čapek by měl radost, jak to v Telči 
funguje, aneb stačí adresa: Zdena, Telč 

Paní pošťačka nám dnes na štáb donesla 
pohled bez adresy. Zdeněk, Anína a Jirka 
poslali ze své „kolové dovolené“ pozdrav 
mamince, ale nenapsali ani která maminka to 
je, ani kde bydlí. Máme tady i telegram, který 
sice adresu má, ale nikdo nezná  žádného 
„Zbyňka Kabelku ze štábu“, který má v pátek 
ráno v  Brně zkoušku průvodčího nákladních 
vlaků (výkaz o zkoušce s sebou). Telegram byl 
hrozivě podepsán „Komando“, a tak doufáme, 
že Zbynďa není tajný agent, a že „vykonat 
zkoušku“ neznamená v řeči agentů „vyhledat a 
zneškodnit“.                                        Skřítek 
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Doby, kdy celý Zravodaj psal jeden 
Skřítek, za vydatné pomoci počítačového 
maniaka Ondry jsou pryč. Stejně jako 
Zpravodaje psané na stroji a pracně 
cyklostylované otáčením kliky plechového 
množiče. Dnes je naše redakce téměř 
profesionální. Na jednom počítači píše Kamča, 
na druhém Skřítek a na třetím Ondra upravuje 
fotky z videa. 
Přijel GoGo. Redakce má tedy tři redaktory 
a jednoho počítačového maniaka. GoGo se 
vyznačuje tím, že celý den spí, protože se v noci 
zmaří v baru na intru. Odpoledne přijde, napíše 
článek o něčem, co s Telčí vůbec nesouvisí, a 
jde zase spát. Nutno ovšem říci, že jeho články 
jsou zajímavé a dobré, ať jsou o Paříži nebo o 
Letní filmové škole. O té bude Gogo psát i 
letos, protože z ní právě přijel. A protože píše 
velmi obsáhle, bude to tak na tři díly. Těšte se 
už na zítra! 

NĚCO ZEZADU ANEB CO NEUVIDÍTE 
Všechno, co se tu děje, se točí kolem štábu. A 
tak jen krátce, jak to vypadá na poradě. Všichni 
už čekali, přišel Medvěd a pustil fanfáru. Za 
chvíli nám došlo, že byla pro Vojtu, který slavil 
11. narozeniny a dostal velkej lavor zmrzliny se 
šlehačkou. Ten pak putoval kolem všech 
zúčastněných. Přišel Dalibor a ptal se, kde že je 
Mirek. Když odešel, tak přišel Mirek, že hledá 
kluky a že potřebuje 4 stoly. Když odešel, přišli 
kluci, kde je Mirek, a že potřebujou 3 stoly. Do 
toho všeho zněly připomínky, poznámky 
vtipálků, stížnosti a stačili jsme se seznámit s 
Karkulkou, která se tak jmenuje, protože s ní 
vaří Vlk. Prostě není nad organizovaný chaos! 

 


Vy, kteří po koncertech projíždíte virtuální svět 
Internetu, vězte, že tam najdete i nás. Na adrese 
http://webhouse.cz/telc_folk najdete nejen 
program celého festivalu, ale i všechny 
Zpravodaje! Tímto děkujeme všem, kteří každý 
večer chodí pro disketu s čestvým číslem 
našeho deníku a plní naše internetové stránky.  
 

NOC NA ROŠTEJNĚ 
V sobotu 9.srpna chystáme něco pro 
nevyléčitelné romantiky. Každý rok děláme 
svíčkový večer buď v parku nebo na rybníce, 
jednou byl u Sv. Jana. Letos je tento tichý 
happening na Roštejně, hradě vzdáleném od 
Telče asi 7 km. O atmosféru se postará houslista 
Matěj s irskými lidovkami, noc a hrad sám. 
Uvidíme, jestli se to vyrovná někdejšímu 
východu slunce na Míchově skále, s houslemi, 
piánem a tančícími vílami. Jinak nám nikdo 
nebrání objímat náměstí (bude-li nás na to 
dost), rozdávat květiny a zpívat. Jak na 
Prázdinách v Telči, tak po celý rok. 
 

MICHAL BRAXATORIS A JEHO BAFALO 
„Ahoj Medvěde! Konečně se dostávám k tomu, 
abych Ti poslal nejnovější demo mé nové 
kapely, která se celým názvem jmenuje Michal 
Braxatoris a BAFALO. Povídání o kapele 
budeme sesnovávat   až v sobotu, tak Ti to pak 
ještě hned pošlu. Zatím ahoj. Braxa“ To byl 
dopis. Tohle je BAFALO: zpěvák Braxa na 
tamburínu, Patr Maršík na basovku, Karel 
Slavík na harmoniku, zpěvák Kalousek na 
kytaru a Honza Seidl na banjo.  

Jarda „Matěj“ hrál 
včera večer se 

Žalmanem a bude 
hrát ještě v neděli. 
Nemůže si přece 
nechat ujít tak 

lákavou 
příležitost, když 

bude Den 
masožroutů.  

 
Včera se křtil bar na intru. Ze všech návrhů 
nakonec zvítězil titul Slávka Janouška Barumí 
(a všichni odcházejí gumoví). Vtipně podotkl, 
že je to zkratka barman umí. „Prostě učitel se 
nezapře“, prohlásili někteří přítomní. Zábava 
běžela naplno, ikdyž si někteří stěžovali na 
nedostatek šampaňského. Překvapivě se taky 
projevila Kamča, která nikoho neznala a divila 
se každé nové informaci. A souvislosti jí 
docházeli až po 20 minutách. Nicméně je třeba 
dodat, že hodina byla více než pokročilá a 
všichni už nemluvili tak úplně logicky.  
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Dva muzikanti, kytarista a houslista se 
sešli kdesi na festivalu a hrálo jim to spolu. 
Je to zase něco „jiného“, jak bývá na 
Nocturnech zvykem. A protože je hezky, 
budou po koncertu hrát na dvoře kina. 

 

VLASTA TRAMTARIJEC 
Okolo zpět dnes večer  na nádvoří zámku. 

Vlasta Redl je už pro každého známá osobnost. 
Je nevypočitatelný, jak ve svém oblečení na 
koncertech, tak ve svých písních. Někdy se 
rozjede na plný plyn, jindy je zas krásně 
posmutnělý, prostě taková „příliš hlučná 
samota“, aby se mezi ty normální a běžný lidi 
vůbec vešel. Jak on sám o sobě říká: „Ticho je 
tak hluboké, kolik lidí mlčí. To je důvod, proč 
zpívám v některých polohách tišeji - abych 
dosáhl většího ticha, větší pozornosti, většího 

napětí“. Vlasta je rodák z Poličné, vesnice, 
která byla v průběhu let připojena k Valmezu. 
Teď ale žije v Tramtárii. Je to veliký prostor, 
kde může v klidu tvořit. Občas tam bydlí i jeho 
přátelé. Hrdě se hlásí mezi Valachy a s Bolkem 
Polívkou se nominovali do valašské šlechty. 
Redl je samozvaným předsedou Svazu 
moravských masožroutů a vojvodou 
tramtarijským. Vlasta koncertuje sám i s mnoha 
různými kapelami. Začínal se skupinou AG 
Flek. Tam vznikla spolupráce s Karlem 
Markytánem, která přetrvala i do dalších let. 
Možná je škoda, že už spolu nekoncertují, 
neboť jejich společné vokály byly lahůdkou pro 
uši. Hrál opravdu s kdekým a vždy jen 
příležitostně, s Hradišťanem, s Cimbal 
Classicem, s Collibetem, s Romanem Horkým, 
Fleretem, Třetími zuby, ... Na závěr je nutno 
sdělit, že Vlasta Redl natočil nové CD s názvem 
Okolo zpět. Jak sám řekl, natočil ho jednou a 
protože to nebylo ono, tak to celé natočil znovu. 
My jsme ho neslyšeli, ale věřme, že písničky na 
tomto albu zazní i dnes večer na zámku. Takže 
se určitě máme na co těšit.  Kam 
 

SLÁVEK JANOUŠEK 
Autor názvu baru na intru-učitel se nezapře. 
Slávek je proslavený hlavně svým zpívaným 
herectvím. Někteří si mysleli, že to je pouze 
sranda a možná to i tak vypadalo při jeho 
přednesu písní „Pochodové cvičení“ nebo 
„Revizor jízdenek“. Později ze Slávka vypadla 
písnička „Klukovské války“ a mnozí z nás 
pochopili, že to všechno není jen k smíchu, ale 
že ty písničky mají i své druhé pozadí.  Přestože 
ze spolupráce s Redlem a Samsonem vznikl 
projekt a pochopitelně i deska „Zůstali jsme 
doma“, byl Slávek jeden z prvních, kteří odjeli 
na „výlet“ za moře. Přijel nabitý energií s 
tvrzením, že New York je! A napsal o tom ještě 
pár dalších krásných písniček jako třeba 
„Amerika“. V poslední době koncertuje Slávek 
sám jen málokdy, vždy má s sebou nějakou 
kapelu. Proslýchá se také, že má spoustu 
nových písniček, které, doufejme, sami večer 
uslyšíme. Tak, jak řada písničkářů příliš nestaví 
na melodiích a jsou spíš hrdí na text, může 
Slávek klidně spát, protože jeho muzika ho 
přežije. ...A až se jednou stane, že to nepřežije 
on sám, tak by chtěl napsat na náhrobní kámen: 
„Zde leží ten, co rád by ještě chodil a všech těch 
něžností byl účasten“.  Kam 

 

 

 


Bárny a jeho agentura Bárny pořádá 

Zpátky do Třeboně v sobotu 30.srpna v 19 
hodin. 

 Mirek Kovářík uvede Hanu 
Ulrychovou, Slávka Janouška, Cimbal 

Classic a Třeboňské pištce.

23 


