
    
Den povodní. Tak by se dal 
charakterizovat včerejší 
den, obrazně i doslova. 
Nejprve byl odpoledne na 
pódiu před štábem Koncert 
pro Moravu, pro zatopené 
oblasti, na kterém 
vystoupily skvělé kapely 
jako Echolama, Nezmaři, 
Podivín a Míša Leicht z 
Copu. Náměstí bylo plné a 
solidarita lidí s postiženými 
oblastmi je stále ještě 
vysoká, tak se krabice 
utešeně plnily finančními 
příspěvky. To ještě bylo 
hezky... Večerní blok na 
zámku zahajoval Dalibor 

Cidlinský a jeho „Cidlín familly“. Největší obdiv si vysloužil devítiletý Jeníček Cidlínských, který 
vzrůstu, že by ještě málem podběhl stůl, už hraje na basu (za kterou skoro není ani vidět) a vůbec ne 
špatně. Dokonce vystřihl i sólo... To ještě stále bylo hezky... Pak nastoupili Nezmaři a sotva se 
zmínili o dnešní sbírce pro Moravu a nechaly opět kolovat sbírkové krabice, přihnala se povodeň i 
do Telče. Tři bouřky si daly rande zrovna nad naším městem a rozpoutaly nekonečnou průtrž 
mračen, jako by chtěly předvést, jaké to na té Severní 
Moravě bylo. Kdo včera nezažil, neuvěří. Lidé odmítli 
přerušit koncert a schovat se, a tak Nezmaři, hodni svého 
jména, hráli dál. Pak vypadla v celém městě elektřina a ani 
to je nezlomilo, hráli akusticky. To byly 
nejkrásnější okamžiky koncertu, ten společný 
prožitek jakoby navzdory živlům... Přestože z 
plánovaného nahrávání včerejšího koncertu na 
cédéčko Prázdniny v Telči ´97 asi kvůli průtrži nebylo 
nic, myslím, že včerejší večer se stal pro všechny na zámku 
nezapomenutelným, a to i přesto, že kvůli dešti příliš nevyšla připravená kulišárna na Nezmary – 
lahev šampaňského v životní velikosti. Na závěr, a jaksi již mimo hudební rámec, velké poděkování 
všem pořadatelům a technikům, kteří se obětavě starali, aby se i v té slotě mohl koncert dohrát, 
hlavně klukům od zvuku a světel a vlastně úplně všem, kteří pomáhali balit a uklízet.          GoGo 

  

 

 

 

DNEŠNÍ NOCTURNO: SVÍČKY, HUDBA A DIÁKY NA HRADĚ ROŠTEJNĚ 
Všechny, kteří mají rádi divný pocit u srdce a atmosféru zvláštní noci, zveme na dnešní nocturno na 
hradě Roštejně (asi 8 km po žluté značce). Vezmeme s sebou něco svíček a na zdi hradu si za 
doprovodu příjemné muziky promítneme diáky z minulých ročníků Prázdnin v Telči. Bude to 
takové posezení poležení v proudu času a v chladu noci, pod hvězdami a špičatou věží Roštejna. 
Jestli máte rádi právě tohle, stačí když vyjdete po hlavním koncertě z Telče a kolem půlnoci budete 
stát před branou hradu. Pršet nebude a kdyby, tak nikam nechoďte a užijte si to v Telči.             Skř 
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JIHLAVSKÉ LISTY PÍŠÍ O PRÁZDNINÁCH V TELČI: TELČ ŽIJE NAPLNO 
Přetiskujeme článek ze včerejších Jihlavských listů, protože nám mluví z duše. 

Telč opět jako každý rok touto dobou podstatně omládla. Žije už více než týden Prázdninami, 
stovky návštěvníků a hlavně návštěvnic, od něžných blondýnek po zasněné tmavovlásky, historické 
kulisy města zkrášlují a vdechují do nich život. Narozdíl od jiných měst, včetně Jihlavy, která ospale 
přežívají sladkým nicneděláním, pulsuje v Telči život naplno. V rychlém sledu se vedle klasických 
koncertů na zámeckém nádvoří objevují divadla i výstavy. Od neděle se k řadě možností, jak strávit 
čas do večerních koncertů, přidávají besedy s atraktivními hosty v režii dnes už ostřílených a 
uznávaných spíkrů Marka Hovorky a Honzy Šprincla. Veškeré dění kolem prázdninového ruchu 
vnímá naprostá většina telčských usedlíků jako nesporný přínos pro město a je ochotna občas 
přimhouřit oko. Připusťme, že nic neplatí stoprocentně a někomu může vadit noční hluk a zpěv na 
náměstí jako určitá daň pravděpodobně nezbytné komercionalizaci Prázdnin. Vždyť i starší lidé 
často s nostalgií vzpomínají na důstojné hasičské a myslivecké bály, na kterých bylo naprosto 
nezbytné se na konec poprat, jinak to nestálo za nic, co si budem povídat. Dost dobře ale nerozumím 
tomu, že místní majitelé kaváren a restaurací až na čestné výjimky nevyužívají společenského ruchu 
ve městě. Mít o prázdninách v kavárně na náměstí zavírací hodinu v 17:00 mi nepřipadá jako 
podnikatelsky dobře promyšlený tah.                Jaroslav Buček 

PRASÁTKO A BOKOMARA: ZÍTRA BUDE MASO 
Tak jako každý rok oslavíme zítra jeden z pohyblivých svátků roku - Den masoužroutů. Jeho 
duchovní tatové Luboš Javůrek, jeho tata a Vlasta Redl, chystají i letos žranici toho nejlepšího z 
tramtarijských udíren. Můžete se těšit. Více informací o historii svátku a jeho zakladatelích 
otiskneme zítra. Na Kocouří scéně bude hrát v pět Pexeso, večer na nádvoří Jarda Matějů a 
Bokomara. Divadlo Continuo bude hrát odpoledne i v noci, o čemž přinášíme samostatný článeček. 

 
Continuo je klasická pouliční banda toulavých herců. Jejich odpolední představení (kolem třetí nebo 
čtvrté hodiny) 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. Tato bude hrána 
v noci po koncertě jako nocturno. Nenechte si to ujít!!!    Skř 
BESEDY V 15 HODIN V KINU ESKYMO 

Klucí Honza Šprincl a Marek Hovorka, kteří v Jihlavě pořádají po celý rok besedy se známými 
lidmi, (Topol, Vetchý, Svěrák, Knížák, Mlynář, Sommerová, Pollert, Geislerová) připravili pět 
besed pro Prázdniny v Telči. Budou se dít vždy od 15 hodin v kině Eskymo. 
10.8. Měl být původně Tomáš Hanák, herec divadla Sklep, ale právě natáčí několik nových filmů a 
je z toho naprosto zničen, takže se omlouvá a moc ho to mrzí. Kluci tedy vyrazili do Slavonic do 
sklepácké Besídky, aby našli Davida Vávru, Václava Marhoula  nebo někoho stejně zajímavého. 
David Vávra je na kole v severních Čechách a dorazí možná v neděli. Dalším, kdo míří do Telče je 
novinář a šéfredaktor Respektu Vladimír Mlynář. V blízkém okolí se pohybuje i Jan Ruml, takže 
někdo z nich možná na besedě v kině skončí. Sledujte informační panel před štábem! 

11.8. Dana Hábová - výborná překladatelka, tlumočnice, autorka titulků k mnoha filmům atd. 
14.8. Michael Žantovský - překladatel Woodyho Allena, politik, muž z ODA a vyslanectví v USA 

15.8. Hana Hegerová - šansoniérka, jejíž písně znáte, aniž byste znali ji 
16.8. Jarek Nohavica - největší moravský bard tohoto divného století  
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COUNTRY: ANKARA A ECHO(T)LAMA 
O půl druhé se dalo vzduchem sokolovny 
procházet jen za použití plaveckého stylu 
„crowl“, ale nálada byla perfektní. Cop si své 
odehrál prý velmi rychle, o Ankaře se mi 
nepodařilo zjistit nic bližšího, ale Echo(t)lama 
zvítězila. Hrála přesně to, na co šlo tancovat 
pomalu i rychle. Byl jsem tam jen dvacet minut, 
potom sál utichl a šel jsem spát. Akorát. Ale 
unplugget Nirvana, byť z kazety, mohla být 
taky fajn. Příští country bál je zase v pátek, 15.8. 
ve 22:00 a hrát budou Pražce a Hunting.            sk 

NOČNÍ BRUSLÁCI ZLOBILI 
 „Co to je za lidi, co se prohánějí po náměstí a 
po pódiu před štábem? No to snad ne, to musí 
být fata morgána...,“ říkal si určitě Medvěd, 
když šel včera (respektive již dnes) ve tři v noci 
kontrolovat na náměstí „noční klid, za který 
radnici vlastně během festivalu zodpovídá. A 
ono ejhle - to byli naši staří známí na in-line 
bruslích, sedmičlenná skupinka pořadatelů z 
intru, (redakce Zpravodaje ze solidariíty raději 
nebude jmenovat), kteří se rozhodli, že si i v 
noci zasportují. Obuli si tedy brusle a objeli 
město. Ale to jim nestačilo a šli si zkrátit cestu 
přes náměstí. Přistižení Medvědem, dostali 
spucunk a to mohli být ještě rádi, protože šéf 
festivalu jim v prvním rozhorčení chtěl 
nemilosrdně odebírat akreditační kartičky. Ale 
naštěstí pro ně si to již dnes nepamatuje.   GoGo    

 
Tak jsme si dneska konečně mohli zahrát hokej. 
Sešli jsme se dopoledne na zimáku (nyní 
letňáku) ve fakt hojném počtu, in-line brusle v 
rukou a že si tedy jako zahrajeme. Po 
rozbruslení nám „sportovní maniak ze ZOO“ 
Klokan rozdal hokejky a že už tedy začne ten 
mač. „Zapomněl jsem přinýst tenisák, “ řekl 
však Klokan a bylo po boji. Tak jsme zase jako 
blbci jen kroužili kolem kluziště. No nezabili 
byste ho...?                                                 GoGo 

Pořadatelé Prázdnin v Telči vyzývají 
neznámého zloděje, aby vrátil dvě bílé 
umělohmotné židličky, které zmizely z pódia 
před štábem. Zmizely i tři slunečníky a to i se 
spodkama. Někdo si tu na zahrádce zařizuje 
Café. Doufáme, že tam aspoň budeme mít kafe 
zadarmo!       Skřítek 

 

ZDRAVÍ: TOMÁŠ MÁ VELKOU HLAVU 
Tomáš, šéf tábořiště na zimáku, otestoval v 
rybníku Pařezáku tvrdost své lebky. Skočil totiž 
na kamen a dva dny mu v nemocnici v Jihlavě 
sešívali hlavu (čtyři stehy) a rovnali krční páteř. 
Teď chodí s elegantním límcem, na všechny se 
usmívá a tábořišti šéfuje dál. Dobře to dopadlo. 
Jeho neúčast na poradách pořadatelů je 
omluvena. 
REDAKTORKA KAMILA ODJELA 

V redakci už píší jen Skřítek a GoGo, občas 
přisěhe Rorýs. Po redaktorce Kamče zbyl v 
redakci jen tento vzkaz: Lidi, bylo tu krásně, 
jela jsem už dnes večer neplánovaně do ČB s 
„Jíšou“. Mějte se rádi a fakt si to tu udělejte fajn 
a parádní. Čau všem. Kamča. Tak si to udělejte 
fajn, jo?  
DNES VAŘÍ: KARKULKA A VLK 
Štábní kuchyně se svými jídly již zcela 
vyprostila z všední reality a stala se 
imaginárním prostorem, nejlepším z možných 
světů. Vlk vaří na co přijde (legendou je 
houbová pomazánka Znouzecnost) a Marta-
Karkulka oplývá neustále dobrou náladou. Po 
všech dobrotách se tu práší, ať je to cuketa, 
pizza, rýžový puding či pomazánky a tzv. 
„opilecké“ polívky nejrůznějších druhů. 
Například dnes uvařili „cyklistický špíz“. Ptáte 
se proč tohoto jména? Nikde totiž nebyly k 
sehnání špejle, tak je nahradili dráty do kola 
(tzv. špicemi). Za jídly se práší dokonce tolik, 
že se jídelna musí občas pokropit. Několik 
pořadatelů si také stěžovalo na boule za ušima. 
Vlka mrzí jen to, že se večer málokdy sejde 
jedenáct lidí, aby se mohla hrát „mafie“.     Skř 


Medvěd dnes v redakci nevěřil svým očím. 
Místo obvyklých bílých myší uviděl dva bílé 
králíci. Chroustali mrkev a po její nati  zkoušeli 
uprchnout z krabice. Dar třeboňského kamaráda 
Karla udělal všem Medvědům radost, takže 
ráno přijdu do redakce, vyčistím králíkům... 
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KONCERT PRO MORAVU: KOLIK A KAM 
  
V zahraniční měně: 81,20 Sk  

Zasláno na účet: ČNB č. 1023001/710, 
variabilní symbol 9, konstantní symbol 8.  
 

DOPIS OD RENESANČNÍHO KELTA 

TOMÁŠE KOČKA 
Ahoj! Plním slib a 
posílám vám pár  
informací o mně a  
mém Orchestru. 
Především jsem po  
zkušenostech se 
zpěvačkami došel k 

závěru, že už nebudu pokoušet osud a přizvu  si 
k sobě zpěváka. Oslovil jsem Pavla Plcha. 
Hrajena rytmiku, je skvělý mužikant i  výborně 
zpívá (aby ne,  když vystudoval operní zpěv na 
brněnské konzervatoři). Tak jsme se sešli: 
operní zpěvák a operní režisér. Veselé, že? S 
Pavlovým příchodem se poněkud změnil 
„sound“ mého  orchestru. Vkomponoval jsem 
do mých písniček Pavlovy triangly, chřestítka a 
bubínky. Lidi to  bere! Jedni říkají, že je to 
„takové keltské“, druzí, že to zní jako „nějaká 
renesance nebo co“. Já říkám „proč ne“.  
Nakonec, všichni jsme keltové, jak tvrdí naši 
přední keltologové, a jestliže má český folklór 
kořeny  v barokní hudbě, má moravský  v 
hudbě renesanční. Pravda, jsou i konzervativní 
staromilci, k nimž patří i naše flétnistka Petra, 
kteří tvrdí, že už to není „takové to valašsko“. 
Ale nebojte. Některé písničky už nedoznají 
změn a tak si každý najde to své. Jináč: Petra je 
tento rok  třetí nejlepší hráčkou na zobcovou 
flétnu (příští rok bude první!), Martin 
zaranžoval a nastudoval pro ostravké  divadlo 
Jiřího Myrona hudbu k muzikálu Balada pro 
banditu (je i šéfem kapely, která ji na jevišti 
hraje), Pavel, student II. ročníku muzkálového 
herectví na DIFA JAMU, hraje  Dona Quijota 
ve studentském představení muzikálu Muž z 
kraje La Mancha, no a já píšu a aranžuju další 
písničky (chystáme desku), hraju v Hair 
(Clauda Bukowského  a Waltera), studuju (mám 
za sebou pět samostatných režií operích 
jednoaktovek) a ke konci prázdnin budu  
fungovat jako asistent režie při  provedení Mše 
Leonarda Bernsteina. Prestižní záležitost: 
pražský hrad, účast vlády, 300 účinkujících, 
zahraniční interpreti a jen dvě provedení. 
Hlavně ale hluboký obsah a nádherná hudba. 
Prostě muzika je jen jedna. Dobrá nebo špatná. 
A tak se těším do Telče! Ahóóój!!!     Tomáš K. 

Monika Barabášová, Juraj Dovica a Josef Zrník 
jsou buď dva nebo tři. Podle toho, kdo nepřijde. 
Normálně mají dvě kytary a tři zpěvy, sem tam 
ještě smyčce nebo dřevěné dechy či sbor (pokud 
dorazí brigádníci z Holandska). Zpívají hlavně 
lidovou poezii, tedy balady. Jejich historie sahá 
třináct let dozadu. Sami se označují za přejícné 
a rádi riskují: zvát je na vystoupení se prý ne 
vždy vyplácí, ale prý si s financema nemáme 
dělat problémy. Víc takových kapel!!! 

Jestli budeme mít trochu štěstí, octneme se 

mimo čas. Tam, kde žádná ozvěna nikdy 
úplně neutichá.  

To je věta Jiřího Pavlici a Michala Stránského a 
je to jedna z nejkrásnějších vět vůbec. Tak jako 
hudba Hradišťanu patří k těm nejkrásnějším. 
Umí rozechvít tu strunu, kterou máme každý v 
sobě a ta struna pak dlouho do noci vydává 
tichý a hladivý tón. Hradišťan existuje už 
plných 47 let, takže je to chlapík v nejlepších 
letech, zralý a zkušený. Jura Pavlica je 
primášem  od roku 1978 a provedl soubor 
stezkami folku (Žalman, Redl, Nohavica), jazzu 
(Viklický, Stivín) a vážné hudby (Komorní 
orchestr Leoše Janáčka). Vloni hráli na nádvoří 
na africké hudební nástroje (Hradišťan hrál 
nejen v Africe, ale i v Asii a Americe), na ČT 2 
běží pravidelný pořad Jury Pavlici Sešli se, kde 
Hradišťan hraje třeba s Butama. Kromě lidovek 
z uhersko-hradišťského dolňácka hrají i 
historickou muziku: středověké vagantské 
písně, zápisy z archivů velehradského kláštera 
nebo písně z dob napoleónských válek. Dnešní 
večer bude celý výpravou do minulosti a 
baladických příběhů, tak si ho prožijme jak se 
patří.            Skř 
 

 

HRADIŠŤAN Z HRADIŠŤA 


Podle zpráv Rorýse a zvukaře Honzy Friedla 
hráli Nezmaři na intru ještě ve tři hodiny 
odpoledne. Od večera samozřejmě. „Byla to 
těžká šichta,“ prohlásil Jim v umývárně, když 
se šel do zrcadla podívat jaký má dneska 
obličej. Ujistil se, že tomu pánovi naproti ještě 
pořád tyká a zfáral zpátky do baru. 
Pravděpodobně tam jsou ještě teď.  Informátor 

 

CO A KDO JSOU „2 AŽ 3“ 
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