
 
VÝBUCH SEMTEXU V SOKOLOVNĚ 

Výbuch, exploze, erupce, tsunami, která prošla sálem, to byl včerejší koncert Semtexu v sokolovně. 
Naštěstí to sokolovna vydržela, asi proto, že je z minulého století a tehdy se ještě stavělo pořádně.   
Semtex, to není kapela, to je přírodní úkaz, el Niňo, který přináší povodně, tornáda, obrovská vedra a 
další přírodní nenormálnosti. Podle toho také vypadají jejich koncerty. Ten včerejší začal šokem. Lidi 
přišli a posadili se na zem. Zřejmě Semtex nikdy neslyšeli a podle oznamu na plakátu čekali nocturno, 
což však k hudbě Semtexu pasuje jako sníh k Sahaře. Po několika peckách naštěstí začalo pár jedinců 
tančit, a za chvíli už řádil celý sál. A řádil a řádil a řádil, a řádili muzikanti na pódiu, a řádili všichni 
pořadatelé a řádily všechny děti, Semtex neuletí... Odvázal se i takový kliďas, jakým je filharmonik 
Bárny, a Medvěd zářil, že se všem daří řádit a že se tancovačka vydařila. Publikum nechtělo muzikanty 
pustit z pódia a tak se přidávalo a přidávalo, při písni "Jede, jede mašinka" skákal sálem dlouhý had 
(vláček) a při závěrečném "vždyť fůru přátel máš, v zeleném údolí" tančili i chlapi s chlapama. Akorát 
Lída žárlila, že jí Kubu snad  přeberu, ale to netušila, že jsem mu před tím půjčil padesátku a tím jsem 
si vlastně ten taneček předplatil.                                                                                                     GoGo 
 


Všem na Prázdninách v Telči přišel pohled z Dolomit. Od Klokana, který se včera po týdenní dovolené 
vrátil. No ano, Klokan, přece ten, který jinak dělá v jihlavské ZOO (krmí klokany a opice a nosí nám v 
ešusu shnilé banány) a je od loňska oficiálně vyhlášeným "Nejpracovitějším pořadatelem", odměněným 
Perníkovým medvědem. Také se mu přezdívá "úchyl ze ZOO", protože je blázen do sportu (propašoval 
se i na  fotografii našeho vítězného hokejového teamu na  mistrovství světa ve Vídni 1996) a organizuje 
tady na Prázdninách sportovní činnost, takže se máte na co těšit. Pohlednice má na líci nádherné 
panorama Dolomiť (protože Italové mají Dolomiti) a na rubu neskutečnou změt písmenek, hlášek a 
nápisů všelijakých rukopisů. Tak vám některé vzkazy předáváme: Byli jsme na vrcholu Dolomit - 3342 
m. Tož, já tam také na víkend hópnu. Ital nezná ten zázrak (Prázdniny v Telči). Tří tisíce nad mořem, 
všichni trochu vrávořem. Kdo si pamatuje Telč, ten jí neprožil. Kam se všichni těší, kdo to ví... Já 
nejsem opilej, já jsme pořadatel. Zdravím všechny v Telči, vy mě ještě neznáte, ale brzy poznáte, 
Gábina. Užívejte si světa, Janek. A na závěr: Jak na Prázdninách v Telči, tak po celý rok!              GoGo            




Zatímco my pořádáme a organizujeme v Telči, v sousední Třešti se právě rozjíždí projekt Petra a 
Matěje Formanových, kteří k sobě přibrali ještě jmenovce Milana (známého pod jménem Hugo). 
V třeštické cihelně stojí prý několik vigvamů a probíhá horečná činnost. Všichni tvoří, zkouší, malují, 
budují, připravují se. O víkendu 25. a 26. Září tady totiž vypukne opravdu nečekaně monumentální 
akce, kterou nelze nenavštívit. Na barevných plakátech Matěje Formana (vytištěných v Dánsku) můžete 
číst jména účinkujících a připadat si jako ve snu: Divadlo bratří Formanů, Rodina Váňova, Branlo a 
Niglu, Cirkus Šilhán, Orchestr R.A.Pobořila, Gulko a Raw Dogs, Divadlo Continuo, Buchty a Loutky, 
Cirque & pas Cyrk, Kapela Tuti, Honza Zaječíucho, Divadlo Chudy Váňové, Českomoravská Hudební 
Společnost, Teatro Tatro, Pohyblivé Obrázky Chamona Janka a Ivana Gizonaka. Na některá jména se 
můžete těšit už teď, o jiných můžete přemýšlet, co asi jejich nositelé provádí. Kdo byl ve formanovské 
Boudě ví, že si může představit cokoliv a stejně bude překvapen něčím nečekaným. Několik jmen 
můžete znát z Prázdnin v Telči, mnohá další bychom rádi opozvali příště (některá neznáme ani my). 
Proto by se nám a údajně bratrům Formanovým líbilo, kdyby se podobná akce akrobaů, muzikantů, 
divadel a kdovíčehoještě konala příště ve spojení s Prázdninami. Nač drobit síly. Teď jste přece tady a 
kde budete na konci září možná nevíte sami. Držte  palce a jako příslib do budoucna Vás čeká už zítra 
(i pozítří) Cirkus Vitae Divadla Continuo.                                                                                      Skřítek 
 

       

 

 


Standa Kahuda je mezi našimi písničkáři zcela ojedinělý 
zjev. Používá totiž stylizaci. Zatímco ostatní písničkaři se 
snaží být přirození, Kahuda začíná koncert větou „Rozloučil 
bych se s vámi písní Žirafa, kterou zahraji za pět vteřin.“ Po 
celou dobu hledí kamsi do dálky nad diváky, jednu nohu na 
židli, vzpřímený postoj. Písně prokládá básničkami a 
veselými příhodami Milouše a jeho matky Jarmily. Včera 
trvalo dvě písničky, než diváci pochopili a přistoupili na 
hru, přesto odcházeli přesvědčeni, že ten Kahuda je nějakej 
divnej“. Ať už je jakýkoliv, slovní hříčky, kterými prokládá 
své texty patří k nejlepším jaké kdy vznikly. Mnohdy se při poslouchání ťuknete do čela: „Jak je 
možný, že mě něco takovýho taky nenapadlo, vždyť je to tak jasný.“ Standu zkrátka napadne spojit kata 
a „víc hlav, víc rozumu“, hledat nečekané další významy obyčejných slov a vět (být u zubaře znamená 
být u vytržení, lodička se dá vyřezat i z mozkové kůry, a nepřejte si vědět, co tvoří náplň zákusku 
zvaného kemrole). Místy se sice Kahuda naklání přes hranici vkusu, ale proč ne. Nápad je to vždycky 
originální. Díky textům a stylizaci (třeba opakování stejné hlasové melodické linky při mluveném 
projevu) patří Kahuda k nejoriginálnějším písničkářům posledních let. Včera jsem litoval jen jediné 
věci: Standa je natolik tvůrčí, že pro nové písničky nestihl zahrát ty starší. Bez Netopýra, Vysavače a 
dalších písní (přeplácaných skvělými slovními gagy) se mi usínalo těžko.                                   Skřítek 
 

MEDVĚD VERSUS ZAJÍC - ZAJÍC VERSUS MEDVĚD 
Nedávno, asi před 10 lety, jsme zjistili, že nejvtipnějším člověkem Prázdnin v Telči je Pavel Zajíc 
z budějických Nezmarů. Oni tedy Nezmaři jsou vůbec vtipaři, ale Zajíc je Zajíc. Veškeré vtípky a 
narážky bleskurychle vrací a většinou jsou smrtící. Ve spojení s Jimem Drengubákem mu žádná 
konkurence nehrozí. K věci: jistě jste už slyšeli hezkých pár vtipů o medvědovi a zajícovi, případně o 
zajícovi a medvědovi. V jednom vyhraje ten, ve druhém onen. Medvěd se Zajícem totiž po celý rok 
loudí vtipy. Medvěd potřebuje ty, ve kterých medvěd vydrbe se zajícem, Zajíc zase shání ty druhé, ve 
kterých zajíc napálí medvěda. Netřeba podotýkat, že většina těchto anekdot je značně hrubého ražení. 
Určitě znáte nějaký medvědozajícoidní vtip, který jsme my (případně Medvěd a Zajíc) ještě neslyšeli. 
Máte možnost se prosadit: přes den na informacích, večer v průchodu na nádvoří najdete krabici 
MEDVĚD VERSUS ZAJÍC – ZAJÍC VERSUS MEDVĚD. Čitelně fór napište a vhoďte. Souboj 
Medvěda se Zajícem vyvrcholí během pátečního koncertu a je jenom na Vás kdo zvítězí. Když 
nezmaříme Nezmary, tak Zajíce určitě!                                                                                   SkříteGoGo   

  Z      P      R      A       V      O      D      A       J 
 Středa 12.8.98  křupavoučký 
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V sobotu 1.srpna natočila Česká televize na telčském zámku díl ze série diskusních pořadů Na 
hraně. Na téma „Je folk dobrá věc a potřebujeme ho vůbec?“ hovořili mimo jiné Petr Ulrych, Jupp 
Konečný a Michael Žantovský, troškou přispěl i Milan Kolář (po celý den vládla obrazovce 
upoutávka s Medvědem v hlavní roli!). Pořad, který bude opakován v sobotu odpoledne, není 
zrovna podařený. Hovořícím často není vidět hlava a když, tak jen od nosu dolů. Černá trička 
většiny zúčastněných do problematiky také příliš jasu nevnesla. Důvodem nízké úrovně pořadu 
byly prý jeho moderátorky, pro které je folk španělskou vesnicí a nedokázaly diskusi řídit 
zajímavějším směrem. Divákům tak mohlo být jedno, je-li řeč o folku nebo o bramborách.   Skřítek 
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Redakce: Puntík, GoGo a Skřítek, foto Medvěd, Matěj a Ondra, kopíruje Inka a posel Sloník. 



DIVADLO CONTINUO 
VELKÝ INFORMÁTOR 
Dnes ráno našel redaktor GoGo na prstech u 
nohou červeně nalakované nehty a přísahal 
neznámému lakýrníkovi pomstu největší. Zatím 
lak neodstranil (protože to nejde) a ukazuje 
prstíky zájemcům za 5,- Kč. K pomstě se přidává 
i Skřítek, poté co ráno před zrcadlem, pochopil, 
co byl ten náhlý noční průvan: dech neznámého 
umělce, který mu foukací fixou přeláknul čelo na 
zeleno.  
 Puntík čekala dnes ráno na štábu telefon od 
maminky. Když zazvonil, zvedla ho a dvacet 
minut mluvila plynně německy. Na otázku zda 
má německé rodiče odpověděla: "Ne, to byl 
nějaký omyl."  
 Láďa unikl pomalování v posledním 
okamžiku. Když se mu v noci ve spánku svezla 
deka a vystrčil neprozřetelně do prostoru svou 
sedací část, vrhlo se na ni několik grafiťáků se 
zelenými fixy. Naštěstí se Láďa včas probudil, 
přitáhl deku a otočil na druhý bok. "A máme po 
prdeli," pronesl zklamaně Vidla. 
 


Ve včerejším "nádherném" vedru jsem se 
odhodlal vycestovat s partou kamarádů do 
pravěkého skanzenu v rakouském Aspernu. Jeli 
jsme, ale jen na hranice. Když jsme dorazili na 
přechod, s několika vtípky jsme odevzdali pasy 
celnímu úředníkovi. Jenže ten neměl pro vtípky v 
hlavě ustláno a jal se zkoumat naše pasy poněkud 
pečlivěji než bývá zvykem. No, a při té 
příležitosti zjistil, že kolega má v kolonce "Děti" 
napsáno své vlastní jméno a svůj datum narození, 
což se mu nikterak nelíbilo. Kamarád marně 
vysvětloval, že na stejný pas vycestoval už 
čtyřikrát a čtyřikrát se na něj také vrátil do vlasti. 
Tentokrát musel zůstat doma. Poučení: nikdy si 
nedělejte legraci z celních úředníků. Nepustí vás 
do pravěku!                                            Čajovej 

 

Divadlo Continuo je profesionální nezávislá 
divadelní skupina. Od roku 1995 působí v 
prostorách bývalé zemědělské usedlosti v 
jihočeské vesnici Malovice. Jádro skupiny tvoří 
Helena Štouračová, Pavel Štourač a Jan Brůček. 
Jejich tvorba vychází zejména z mýtů, legend, 
pohádek a lidových písní. V představeních hraje  
výraznou roli pohyb, hudba, loutky a výtvarný 
znak. Představení Cirkus vitae je výsledkem 
společné práce Divadla Continuo, loutkáře a 
výtvarníka Szilárda Borárose, Českomoravské 
hudební společnosti  a pouličního žongléra Vojty 
Vrtka. Hlavní myšlenkou představení Cirkus 
Vitae je touha navázat na tradice lidového 
pouličního jarmarečního divadla a zároveň zcela 
netradičně propojit klasické cirkusové techniky a 
postupy divadla loutkového. Představení je 
koncipováno jako sled samostatných, volně na 
sebe navazujících divadelně-cirkusových čísel- 
obrazů, doprovázených a propojených živou 
hudbou. Rozmanitost jednotlivých obrazů je 
podtržena využitím různorodých divadelních a 
výtvarných prostředků: loutky, chůdy, ohně,  
expresivní kostýmy, preparované objekty a 
umělé osvětlení. Zítra v 17 a ve 22:30 v Telči!!! 
 


Dnes těsně před uzávěrkou jsem dostal 
příspěvek. Když už mám tu příležitost nasypat si 
popel na hlavu, proč bych to neudělal: 
„Příspěvek? Blahopřeju Skřítkovi k rozšiřování 
znalostí hudebních žánrů, a zároveň i sobě 
k rozšíření svého muzikantského záběru - netušil 
jsem, že hraju taky dechovku. Petr Surý - 
kontrabas – Teagrass.“ Tak jsem tedy napsal, že 
jsem si pro sebe lidovkový blok Teagrassu 
pojmenoval „bluegrassovou moravankou“ 
(Zpravodaj 11.8.´98). Přiznávám, že hudebního 
vzdělání se mi sice nedostalo (o odborné recenze 
se tedy nesnažím), ale přirovnání je přirovnání a 
uvozovky jsou uvozovky. Netřeba se tedy urážet 
nebo rozčilovat. Až bude Zpravodaj psát Jiří 
Černý, Tomáš Hrubý nebo Irena Přibylová, 
podobného fórku se asi nedopustí. Zatím píšu já 
a co jsem slyšel, to jsem slyšel. Zpravodaj je 
otevřen Komukoliv a ten taky může napsat, jak 
to slyšel on. Klidný spánek přeje………. Skřítek 
 

FRAGMENT 
Napůl slovenskou skupinu založil v roce 1983 
banjista Sváťa Kotas a od té doby patří 
k bluegrassové špičce. Složení Jiří Pola Karas 
(kontrabas), Henrich Novák (dobro), Emil 
Komárek (kytara) a Sváťa Kotas (banjo) později 
doplnila Jana Doláková (objev roku 94, zpěvačka 
roku 95). Fragment má za sebou cesty po USA, 
Itálii, Rakousku nebo Švýcarsku, a také mnohá 
ocenění (bluegrassová skuina roku 94 a 95). 
V roce 1994 vydali CD Sunday Afternoon, o rok 
později Sny (obě CD zvítězila v anketě o CD 
roku). V roce 1995 se Fragment zúčastnil  
festivalu v Owensboro v Kentucky a při této 
příležitosti vydali promo CD Little Dreams.  



PAVLÍNA JÍŠOVÁ A BASTA 
Kdo je Pavlína Jíšová ví zřejmě každý, ale co je 
A BASTA ví málokdo. Je to Pavlínina 
doprovodná kapela, se kterou hraje něco přes rok 
a natočila s ní svoji třetí sólovou desku (první 

byla v roce 1993 s Weekendem, druhá o dva roky 
později s Druhou trávou). V kapele hraje Vojta 
Zícha (banjo, dobro), Tonda Hlaváč (baskytara), 
Tomáš Berka (kytara), Jirka Mach (mandolína) a 
Zbyšek Raška (bicí). Pavlína si je popůjčovala ze 
spřátelených skupin: Vojta hraje s Jardou Matějů, 
Tonda je Nezmar (stejně jako Pavlína), Berka 
s Machem hráli odpoledne na Kocouří scéně 
v Grassbandu a Zbyšek Raška vystupuje jako 
písničkář. Pavlína nejen zpívá, ale skládá i 
muziku a píše texty. Zpívá je nejen ona, ale i Sem 
Tam, Nezmaři nebo Věra Martinová. Vzácná je 
Pavlína Jíšová proto, že je jednou z mála našich 
písničkářek. Máme Evu Henychovou, Zuzana 
Navarová je zatím někde ve stínu a Martinová 
skládá muziku, ale nepíše texty.             Skřítek 

KAMELOT 
Roman Horký, Viktor Porkristl, Jarda Kelly 
Zoufalý a Petr Rotschein. To je Kamelot, který 
hraje už 16 let. Překonal osudem řízený zásah 
v podobě nečekané smrti Radka Michala, který 
býval v Telči jedním z nejobletovanějších 
muzikantů. V loňském roce monumentálně 
oslavovali své patnáctileté trvání. Na konci 
května se v brněnském velodromu sešli kamarádi 
od Fleretu přes Greenhorns po Spirituál Kvintet a 
Luboše Lampu Dvořáka, který společně 
s Kamelotem vydal CD Vyhaslý oheň. Mezi 

dalšími hosty nechyběli Robert Křesťan, Jupp 
Konečný Šárka Benetková,  Pavlína Jíšová nebo 
Simona Stejskalová řečená Vlaštovka, která je 
autorkou knižního dokumentu Kamelot: Návrat 
na místo činu, ve kterém najdete o Kamelotu 
opravdu všechno. Kromě toho vyšel také Velký 
zpěvník Romana Horkého a Kamelotu, takže 
pokud máte zájem, můžete si Kamelotem zahltit 
všechny smysly: poslouchat CD a dnešní 
koncert, číst si knížku a texty, zpívat si písničky 
ze zpěvníku, cítit vůni Kamelotu se Vám dneska 
taky může podařit, když budete zvlášť drzí, 
můžete si sáhnout a fanatici si můžou také 
kousnout (na vlastní nebezpečí).            Skřítek 




Dnes v noci po skončení koncertu začíná 
v sokolovně poslední letošní tancovačka. 
Křupani hrají starý dobrý bluegrass, takže to 
bude ve stylu country. Máte šanci zatancovat si 
zuzanu, čtverylku a další tance, které, pokud je 
neumíte, pochytíte během chvilky od ostatních. 
Nenechte si ujít kapelu, ve které hraje jeden 
z našich nejlepších banjistů Honza Bican.  
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Nosiče s písničkami z Prázdnin v Telči (MC 
a CD z předchozích dvou ročníků) rychle 
ubývají. Vzhledem k tomu, že v obchodech 
je nenajdete (a když, tak ne za tak směšnou 
cenu jako u nás), chyťte příležitost za 
pačesy (nebo co to má) a kupte si to! Nové 
CD bude někdy kolem vánoc. Těšte se! 
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