
JAVORY JAKO VÍNO, TEAGRASS JAKO... 
Jako víno jsou JAVORY, tedy Hana a Petr Ulrychovi 
a jejich kolegové ze souboru – čím starší, tím lepší. 
Jako víno, také bytostně moravské a po požití nutící 
ke zpěvu. A také není jasné, kdo za ten stav opojení 
může – zda Petrovy (tentokráte mírně nachlazeného) 
krásné písničky, nebo nádherný hlas paní Hany. Není 
na světě mnoho kapel, které, když hrají, naskakuje na 
zádech taková příjemná husí kůže – a když včera 
večer spustili závěrečnou (nepočítám-li přídavky) 
píseň Javory, určitě nás takových bylo na zámku 
více... Ještě před tímto závěrem zahráli Ulrychovci průřez svou (nebigbítovou) tvorbou, od desky 
Nikola Šuhaj loupežník, až do současnosti. Představili také své nové CD-čko nazvané „O naději“ a 
plné jejich typických písniček – o putování životem a světem, o krásných pocitech ptáka ve volném 
letu apod. Pro jejich interpretaci si na pódium pozvali své hosty ze skupiny Teagrass, kterou mají 
evidentně rádi a cítí se s ní spřízněni a proto si ji Petr pozval do studia na spolunahrávání této desky. 
To, že publikum nakonec nechtělo JAVORY ani po dvou přídavcích pustit z pódia, je vlastně již 
skoro normální a když pak lidé děkovali paní Haně za krásný koncert, odpovídala skromně, „... tady 
to ani jinak nejde...!!!“ Apropos TEAGRASS, dají-li se JAVORY přirovnat k vínu, nevím, k čemu 
přirovnat další včerejší kapelu, jež vystoupila s velikým úspěchem před Ulrychovými – kapelu 
TEAGRASS. Hrají umnou a zvláštní kombinaci bluegrassu a folklóru pocházejícího z Moravy a z 
východních částí Evropy, respektive celé zeměkoule. O tom svědčí i název jejich aktuálního alba - 
„Cestou na východ“.  Mají to perfektně zmáklé, má to výbornou atmosféru, nikdo se nad nikoho 
muzikantsky nevyvyšuje, naopak jednotlivé party se libě prolínají. Prostě fajn, akorát, nějak 
nenalézám to přirovnání – poraďte mi, prosím (do redakce Zpravodaje na štábu festivalu). A do 
třetice, ač vlastně včera celý večerní blok svým vystoupením začínali, přichází řada na „duo Zoo“, 
jak je humorně nazývají – tedy Luboš Hrdlička a Pavel Zajíc. Oba „staří pardálové“ (neboť již spolu 
kdysi zakládali Nezmary),  toho již hodně o životě vědí a dávají to do svých písní. Kromě toho mají 
rádi Simona & Garfunkela, rádi ho upravují, přetextovávají a hlavně hrají pro potěchu svou i 
publika. A tak tomu bylo i včera.               GoGo 

Proud světla barví vlny na rybníce do denního světla,  fialová 
koruna stromů tryská do nočního nebe a zplihlý opilec visí z mola, 
aby přepočítal vodou se brodící beránky. Na břehu divný pán s 
mikrofonem křičí  do davu něco o čarodějnici, jejíž jméno jsem 
zapomněl, vím jen, že začíná na T. Nějaká holka chce po mně u 
vchodu dvacku, ale já už na náměstí uslyším ta slova mrtvých 
básníků zadarmo a koupím si k nim párek. Ta kapela, co hraje rok 
od roku líp je skvělá, ptal jsem se, co jsou zač, ale začal mi v ruce 
hořet kelímek. Nějaký pantáta jel kolem na kole z hospody a 

zaposlouchal se tak, že na tom proudu slov zůstal viset jako pták na drátě. A hned přibíhají další, 
obyvatelé sousedních zahrad s krtky a žížalami,  roztáčejí chlapíčka i s kolem tak, že ho drát slov 
mrští přes hladinu rybníka zpět do hostince Pod kaštany, takže až přijde ráno domů, najde ze své 
ženy jenom kus naškrábaný na stole, „Jsem u maminky, T.“, a druhý den bude bloumat po náměstí a 
volat „Hledám tě...!“, ale nikdo už si nevzpomene na podivína s mikrofonem, kterého zelené světlo 
vetřelo do vln rybníka a oslinilo jím jeho rty.                    Skřítek 

 

 

MIREK KOVÁŘÍK POD BŘEHEM RYBNÍKA 
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Článek se nevešel včera, tak ho tu máte dnes. Nikdy není pozdě. GoGo! Píšeš to moc dlouhý! 

 „J. Lábus a M. Forman vystoupí v našem kině“ (popřípadě „...v našem kulturáku“) hlásaly plakáty 
po celé jižní Moravě, kde byla tato dvojice minulý týden na turné, aby pořadatelé nalákali lidi na 
jejich vystoupení.  Pouze zde, v Telči, jsme napsali celou pravdu, že se jedná o Josefa Lábuse a 
Miroslava Formana, zvaného pro jistotu Slávek, a jsou folkovou dvojicí, která hrála na včerejším 
Nocturnu u místního kina. Hlavním dodavatelem písniček této dvojice je kytarista Josef Lábus 
(pochází z Trutnova a jako správný patriot to několikrát nechává ve svých písních znát), jeho tvorbu 
„umocňují“ na druhou, až na třetí, výborné housličky Slávka Formana. Jeho housle nehrají na 
mikrofon, ale mají snímač uvnitř a tak celý jejich projev připomíná dávné časy, kdy Vladimír Mišík 
nesměl hrát bigbít a vystupoval akusticky jen se španělkou a k tomu mu na housle výborně pomáhal 
Honza Hrubý. Slávek podle vlastních slov také tohoto již legendárního houslistu hodně vyznává, ale 
nekopíruje ho. Nocturno začalo díky „prodloužené“ na zámku zhruba před dvaceti lidmi, ale 
postupně mohlo k pódiu u kina zajít tak dvěstě návstěvníků, hlavně ti, kteří se vraceli na tábořistě na 
Roštejn. Vzruch  „v sále“ přinesly dvě humorné „zhovadilosti“ (řečeno slovy autora) z dávné 
minulosti J. Lábuse  - o organizované turistice a o nástupu na vojnu - na které publikum reagovalo 
živěji, než pouhým povinným potleskem jako u ostatních písní. Konec dobrý, včechno dobré..., 
praví klasik a na konec našlo jeviště i hlediště společnou  náladu, dvakrát se přidávalo, z toho 
dokonce, pro naprosté vyčerpání společného repertoáru, musela být jedna píseň opakována.  A lidé 
by chtěli i další, ale to již Braxa táhl urychleně Slávka a celou zvukovou aparaturu na tábořistě u 
rybníka Roštejna, na jammsession...                                                                                             GoGo 

32 
 

INDIÁNSKÉ LEŽENÍ NA NÁMĚSTÍ 
A máme tady Indiány. Z ničeho nic vzniklo včera 
večer na náměstí u kašny indiánské ležení, jako 
bychom se ani nenacházeli uprostřed renesančního 
města, ale všude kolem nás bylo Ontario... Na 
speciálním roštu (připojeným za žigulíkem – pravda, 
to se tomu Ontariu trochu vymyká) se pekly ryby – 
makrely na dřevěných rožních hladově olizovaly 
plameny... Tato pradávná magická síla otevřeného 
ohně k sobě přivábila skupinku těch, co nešli na 
včerejší koncert, a inspirovala je k rozpoutání 
tanečního šamanského reje. Tma, záblesky plamenů, 
kouř, vůně pečeného masa, rytmus bubnů, a bubínků, 
cinkot speciálních rolniček nasazených na lýtkách 
nohou tanečníků, rytmizovaný zpěv neurčitého 
nápěvu, tančící temné postavy rozvášněné tepajícím 
duněním a rytmem těla – prostě atmosféra jako 
někde u Velkého losího jezera. K tomu typické 
indiánské symboly a rituály – nahřívání bubnů nad 
kouřem, aby lépe zněly, pilíř kašny jako totem apod. 
Bohužel jsem se nemohl dlouho zdržet, ale snad to 
dnes bude zase... akorát – prosímvás – buďte 
tentokráte svou hlasitostí a přístupem více tolerantní 
k Telčanům a neničte jejich odpadkové koše, ač to 
mohou být bezvadně znějící bubny.              GoGo 


Actores ze Slovenska. Dobré dívadlo to 
bylo. Hra PLOT, autorský kus 
vyvolávající v divákovi podivuhodné 
pocity osamělosti a beznaděje, oslovil 
téměř každého. Pravdou však jest, že v 
úmorném parnu se málokdo mohl 
soustředit na tak těžkou věc, i přesto jsme 
po skončení odcházeli narvaní nejen 
dojmy z hereckých výkonů, ale i podněty 
k přemýšlení. Díky.                           Matěj 

Nejenže v neděli bude hrát divadlo 
CONTINUO (odpoledne Draconi a v 
noci Sygmur z Clantanaray), v úterý 
divadlo HOBIT (Lojza Kápo) a ve 
středu divadlo JAMU (Pošumavský 
věneček paní Nadji B.Hrabala), ale v 
sobotu 16.8. v noci bude hrát Dividýlko 
Slaný, které není na plakátech. Kus to 
bude známý, slibný a dle znalců jejich 
nejlepší: JAK JSEM VYHRÁL 
VÁLKU Patricka Ryana. V zásobě 
máme ještě divadlo PSANÍČKO o den 
později.            Skřítek 

 



Bar na intru, kde to dosud (co se týče hostů) 
vypadalo spíš jak v nádražním bufetu, zažil 
konečně dnes ráno ve čtvrt na čtyři svou 
hudební premiéru. Pan Petr Bohuslav, nejsa si 
jist, zda se - coby cvičitel - probudí na ranní 
rozcvičku, vnesl do baru na popud pánů Karla 
Macálky a Ády Vostrého svou kytaru, Muzička 
se přidal s houslemi a už se džemovalo. Bylo to 
krásné a pan Bohuslav nezaspal.                 Ivoš 
REDL SPLATIL DLUH 

Na včerejší zkoušku Cimbal Classicu nečekaně 
přišel Vlasta Redl se čtvrtkou melounu v ruce. 
„Víte, kluci,“ povídá, „já jsem vám dlužnej 
ještě za tu Opavu, tak jsem vám tady donesl 
rovnou čtvrt melounu.“ 

TELČ V  NEW YORKU 
Přišel nám pohled na adresu Hlavný štáb na 
najkrajšom námestí na svete, TELČ. Zní takto: 
Nazdar Medvěd! Zdravím teba aj celú našu 
telčskú rodinku tých najsprávnejších vandrákov, 
folkáčov a krásnych dievčat. Práve som v New 
Yorku a veľmi ma mrzí, že nie som s vami v 
Telči.  Užite si to! Obzvlášť pozdravujem Maťa 
Kováčika, Mirka, Ajku, Andrejku,  Pavlu, 
Radku, Pavlu, všetkých Opavákov, obe 
Kateřiny, Jarka Nohavicu, Vlastu Redla, proste 
všetkých. Maťo II. Říman  
 
V pět hodin odpoledne začne na náměstí 
koncert pro Moravu, kterým se Nezmaři, Cop, 
Podivín, Echolama a my snažíme pomoci 
vesnicím postiženým záplavami. Všichni 
nakonec odletíme několika balóny! Nezmaři 
budou samozřejmě hrát večer na nádvoří, spolu 
s Daliborem Cidlinským. Na nocturnu vystoupí 
Echolama a v sokolovně vypukne country bál s 
Copem a Ankarou. 

 

TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI ZAPIŠTÍ 
Jsou to mladí nadšenci z Třeboně, kteří 
„píšťalkují“ na všechny možné flétny a 
flétničky. K tomu je doprovází kytara, 
zvonkohra, drobné bicí nástroje a violoncello 
Pavla Barnáše z Cimbal Classicu. A tohle 
všechno se děje a tvoří pod dohledem 
třeboňského učitele Václava Šimečka a jeho 
ženy Mileny. Hrají krásnou staročeskou i 
evropskou muziku. Uslyšíte jihočeské a 
latinskoamerické folklórní melodie a 
evergreeny světové populární a jazzové hudby. 
Z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že taková 
„Amerika“ z West Side Story nebo „El Condor 
Pasa“ je nádhera nádherná a jestli to neuslyšíte, 
tak opravdu přijdete o hodně. Třeboňští pištci 
vydali v r. 1993 své první CD s názvem „Kdo 
chce býti veselý“ a hned následující rok další, 
které se jmenuje „HEJ HOU!“. Snad jen dodám, 
že mají „Pištci“ velký úspěch i v zahraničí. 
Takže dnes večer po hlavním koncertě na 
balkónku nádvoří se se můžete sami přesvědčit, 
že to, co uslyšíte, stojí za to!    Kamča 
 
PODIVNÝ KOCOUR PODIVÍN 
Tahle kapela jezdí do Telče velmi ráda, jeden 
její člen dokonce už od útlého věku. Letos 
budou hrát na Kocouří scéně podruhé. Ačkoliv 
se prý jmenují Podivín, jsou prý docela 
normální kapela. Mají dvě ruce, dvě nohy a 
jenom jednu hlavu. Hrají na kytary, basovku, 
akordeon, mandolínu, flétny a zpívají, takže 
výsledný zvuk je velice příjemný. Mají dokonce 
svá koncertní pravidla: 1. Kdo hraje nahlas, 
hraje dobře. 2. Rychlost vítězí. 3. Kdo uteče, 
vyhraje. Existují od roku 1993, ale až od 95 
vystupují. Folkové a irské lidové písně hrají s 
vlastními texty, které jsou většinou o pravdě a 
lásce, která jak známo většinou ostrouhá.  

BALÍK SEBEVRAH 
Cimbálklasikovský kokršpaněl Balík skočil 
včera do kašny na spodním nádvoří zámku. 
Nevíme, jestli z žízně, zvědavosti nebo v 
sebevražedném úmyslu. Jisté je, že nemohl ven 
a plaval pořád dokola. Děkujeme tímto Jirkovi 
Hrdličkovi, který uslyšel Balíkovo volání o 
pomoc, včas jej vytáhl z vody a poskytl umělé 
dýchání z úst do mordy. Balík žije a může dnes 
běhat po pódiu a ležet pod cimbálem.    Skřítek 

 

COUNTRY BÁL S COPEM 

Zítra ve 22:00 v sokolovně! 

S CD CIMBAL CLASSIC DOSTANETE 
ZPĚVNÍK CIMBAL CLASSIC ZDARMA! 
Jen na Prázdninách v Telči!!!  
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CD Prázdnin v Telči 1996 prodáváme 
výjimečně jen zde za 198 korun!!!  

Kazetu za 98 korun!!! 

Živelná a nezachytitelná skupina Cop z Plzně je 
živou legendou nejen v žánru se jménem 
„bluegrass“. Kultovní kapela, o které se mnoho 
nepíše, zato šuškanda v zákulisí nešetří 
superlativy (stačí připomenout loňské introvské 
„Rozvíjej se poupátko“). Hlavním tahounem 
kapely je Míša Leicht, který překypuje energií a 
když se ho zeptáte na Cop, tak následuje gejzír 
slov, ze kterých se stejně o skupině nic 
nedozvíte. Tato kapela získala už mnoho 
ocenění na naší domácí scéně, v r. 1995 se v 
anketě F a C umístila dokonce před Druhou 
trávou. Copáci vydali právě nové album s 
názvem „Těch pár minut“. P. Zajíc z Nezmarů o 
něm  prohlásil (aneb, jak je jeho povaze 
vlastní): „Koupíte si CD s názvem „Těch pár 
minut“ a musíte to poslouchat nejmíň tři čtvrtě 
hodiny. A ke všemu to neni žádná modrá tráva, 
ale fialovej hnus“. Neberte to vážně a určitě si 
tuhle muziku pořiďte, protože je super. Přestože 
Míša změnil po letech svou image, jeho nadšení 
a umění bavit lidi trvá dál. A jak sám říká: 
„Když se zatáhne obloha a přežene se smršť, 
tak potom přichází pán bouří, který má jméno 
na tři písmena. Jmenuje se COP“. Míša Leicht - 
kytara, Míša Röhlich - basa, Jirka Vopava - 
mandolina, Jarda Štěrba - housle, Petr Novák - 
banjo. Přijďte včas, určitě bude dneska narváno!                                     
Kamča 

Kapela, která má v Telči své pevné místo a 
postýlky na intru. Jejich domovským  
festivalem je Okolo Třeboně a jeho ozvěny 
Zpátky tamtéž. Kromě, Dalíka a Bárnyho mají 
ještě Kateřinu Štruncovou, výbornou a krásnou 
zpěvačku a houslistku, Frantu Černého (housle), 
Petra Surého (kontrabas( a Dušana Kovaříka 
(viola). Stálým členem skupiny je i pes Balík, 
který úspěšně pronikl i do jednoho z textů. 
Cimbálové hrají buď lidovky, nebo klasiku, 
nebo vlastní skladby, které většinou spáchá 
Dalibor Štrunc. V současné době skupina 
připravuje dvě nové desky, které vyjdou příští 
léto, a hrají i na desce Slávka Janouška, která 
vyjde na podzim. Hned zítra odjíždějí na 
mezinárodní  festival do Rakouska, ale do rána 
budou určitě někde hrát.      Skřítek 
 

Dnes ráno v 8.00 hod. se na náměstí uskutečnila 
happeningová akce - ranní rozcvička. Přinášíme Vám 
operativně rozhovor s jedním z „takycvičenců“ - Pavlem 
„Bárny“ Barnášem, jinak to členem Cimbal Classicu, 
několika filharmonií a pořadatelem festivalu Okolo Třeboně: 
„Byl jsem velice potěšen, že byl  zorganizován tento 
hromadný akt. Na společné cvičiště jsem dojel vozem, 
ostatní cvičenci v počtu  zhruba padesáti, jak jsem viděl z 
okénka svého auta, však běželi hromadně již od internátu v 
sevřeném tvaru vedeném Klokanem a s cvičebním náčiním 
v rukách.  Zprvu následovali běženci (cvičenci) svého 
vedoucího s nadšením, to však záhy opadlo a po třetím 
oběhu kašny na náměstí se ze supícího davu již začaly 
ozývat různé nadávky typu „Úchyl ze ZOO“ apod. No, raději 
jsem si vytáhl okénko svého Renaultu 19, odkud jsem měl 
jinak výborný výhled. Za prvních tónů hudby se cvičenci 
rozmístili na značky a pod vedením „fundovaného“ 
náčelníka tělesné přípravy Péti Bohuslava (Country Radio) 
zahájili svá prostná s kužely.   Nutno dodat, že vzhledem k 
tomu, že v Telči je těžko naráz k sehnání přes 100 kuželů, 
musel si každý ranní  sportovec zajistit své náčinní sám. 
Jako vynikající se ukázaly být prázdné lahve od 
šampaňského, které obětavě zapůjčili barmani z intru pod 
podmínkou, že je nikdo nevrátí zpět (a oni se jich tak 
elegantně zbaví). Navíc si zaslouží zvláštní pochvalu za to, 
že obětavě připravovali některé cvičence v baru až do 
časných ranních hodin, aby ti, nezmoženi spánkem, mohli 
jít rovnou na slet. Po zhruba 15 minutách byla jinak velmi 
vydařená ranní rozcvička korunována otevřením dalších 
lahví šampaňského (některým cvičencům se nedostávalo 
kuželů) a každý, již rozpohybován, se vydal po své práci, či 
opět do postele (to nejčastěji), popřípadě rovnou na 
ošetřovnu.“            Děkujeme za rozhovor. GoGo 

„COPÁCÍ“ SE ŽENOU K NÁM 

CIMBAL CLASSIC 

BÁRNYHO RANNÍ ROZCVIČKA 
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V sobotu dopoledne od 10:00 před 
tělocvičnou! Udělej si čas! Přijď hrát 

nebo fandit! Pořádá Klokan!!!  


