
 Čtvrtek 13.8.98 VČERA: „TANCOVAČKA“ ANEB KŘUPANI KŘUPALI 
Křupani včera v sokolovně křupali a fidlali a pidlikovali a vůbec bluegrassovali, až jim od nástrojů 
létali malé křupky. Ale někde se stala chyba. Nepřišli lidi, tedy přišli, ale nebylo jich nijak moc. A 
správná country tancovačka potřebuje plný sál a rozhicovanou atmoféru schlazovanou oroseným 
pivečkem.  Snad za to mohlo včerejší stoleté vedro, že se takřka nikomu nechtělo na bál, nebo blížící se 
bouřka, která naštěstí jen zahrozila svými blesky, ale rozhodně jste udělali chybu všichni vy, kteří jste 
tam nebyli. Honza Bican je totiž mág na banjo. Poprvé jsme ho slyšel ve 14-ti letech na festivalu v 
Sezimově Ústí, kde tehdy uchvátil publikum. A to tam byli i jiné hvězdy, dnes již nikomu skoro nic 
neříkající. Tehdy vlastně pro mě nástroj zvaný "benžo" objevil a do dnes je mým nedostižným vzorem 
ve hraní na tento instrument, kterému jsem se nikdy nenaučil. Takže i  když byl včera sál prázdnější, 
tančilo se o sto šest, pak hrála i skupina Grassband a vůbec to byl pěkný večer.  Akorát mi bylo líto, že 
jste si to nechali ujít.                                                                                                                       GoGo      


Honza přišel včera do redakce ve chvíli, kdy už jsme kopírovali, ale nezoufal, sedl k počítači a 
napsal, jak to bývalo dřív. Doufal, že večer se podaří a ani my jsme netušili, že to nedopadne moc 
slavně. Tak si aspoň přečtěte, jak to má vypadat, když přijdou lidi a nechybí  dobrý caller (koler). 

Obrátil se na mne Medvěd ohledně tancovačky. A že tam maj 
hrát Křupani, alébrž to je právě ta správná muzika k tancování a 
dupání  a poskakování a vůbec o tom, co lze takhle okolo 
půlnoci dělat. Známe se už moc let, ještě v dobách společného 
mládí v naší stověžaté Stolici jsme přehršel večerů trávili u 
starého Jezerníka za táhlého halekání starých horalských písní. 
Tož si nemusíme nic vysvětlovat. On ví, že já vím, že on ví, že já 
to rád knecht - jak říkáme my od jižních hranic. Že taková 
tancovačka má mít nejen dobrou kapelu se správnou horalskou 
muzikou, kde fidlaj housle a cvrliká  banjo a to tak, že nohy 

samy dupou do rytmu, druhá doba postrkuje párečky k sobě, klucí se smějou na slečinky, ty se červenaj 
nejen teplem z toho tancování. A všichni jsou k sobě moc príma. A nad tím vším má vévodit caller - 
vyvolávač, co stojí před kapelou a těm dole na sále posílá a zpívá jména tanců a figur, který maj 
tancovat. Jinak se totiž nedá ani čtverylka, ani hornpipe, ani jigga, ani jiffy mixer či texas staar pořádně 
tancovat. Takovej člověk musí ty lidi bavit a ve správnej čas povzbudit. A kapelu řídit tu rychlejc a tu 
zas pomalejc. A když už nemůžou ty dole rychle, tak jim zahrát pomalu třeba country wals dance. No, a 
takový kouzelníky jsem znal dva. Jasana Bonuše a Jirku Vašáka.  S Bonušem jsme tuhle muziku a 
tancování začínali. Je to bezmála dvacet let, co během Docela malé Porty v Litvínově proběhl s jeho 
taneční partou a Zřídlem (mou tehdejší kapelou) první country bál v Čechách. A pak na Žofíně - to  
byly slavné country bály. A tak povídám Medvědovi, že když country bál, tak jedině s callerem, a když 
s callerem, tak s Bonušem nebo Vašákem. Takhle jsme se domlouvali letos, když tál sníh. Ale pak 
přišla ta ošklivá zpráva, že Jasan Bonuš už bude callerovat jen andělský tancování, a že ho potkám až 
jednou... A Jirka Vašák, že je během potřebnýho času za jinejma hranicema, moc daleko. A tak jsme se 
nakonec dohodli, že tu tancovačku uděláme bez nich, ale jako kdyby tam byli. A přiberem Grassband - 
to jsou takoví mladí perspektivní chlapci hrající pěkný bluegrass - aby toho staromilskýho hraní nebylo 
moc a bylo něco i pro ty mladší. A snad to bude jak by nám to Jasan z hůry calleroval.         H.B z C.B 














"Hrr na ně! Zvítězíme! Ať žije štáb!" Takové a podobné výkřiky se ozývaly v podloubí náměstí včera 
před šestou večer, když výprava pořadatelů vyrážela na tábořiště u Roštejna. Po potupné porážce 
táborníků v bitvě na náměstí) se roštejňáci důkladně připravili na odvetu. Zmobilizovali všechny 
zálohy, včetně žen a dětí, a celý den vyráběli 800 granátů, které takticky rozmístili do muničních skladů 
po celém tábořišti. Pořadatelé, ukolébáni předchozím  vítězstvím, podcenili situaci a kromě vodních 
pistolí měli jen jednu káru granátů. Naštěstí se dodatečně vyzbrojili vodním dělem, zapůjčeným od 
místních hasičů, které se jinak používá při hašení lesních požárů. Táborníci měli na všech přístupových 
cestách k Roštejnu hlídky, takže byli dokonale informováni o blížícím se vojsku nepřítele a nic netušící 
pořadatele napadli ze zálohy, sotva se přiblížili k tábořišti. Překvapení pořadatelé po chvilce seskupili 
síly, doplnili zásobníky a vyrazili do protiútoku. Byli však odraženi, na což doplatila pořadatelka Mája, 
která se stala zajatkyní roštejňáků a než se nadála, byla v rybníce. Pak se teprve rozpoutala ta pravá 
bitva. Muž proti muži, vodní jatka, řež jak v ruském filmu. Materiální převahu táborníků vynahrazovali 
pořadatelé osobní statečností. GoGo s vodním „plamenometem“ na zádech  kosil nepřítele a probil se 
až do týlu, kde byl obklíčen a zasypán stovkou granátů. Bil se statečně dokud mu nedošla voda. Ta 
náhle došla oběma bojujícím stranám a boj pomalu utichal. Nastal čas spočítat ztráty a vyhodnotit 
bitvu. Vzhledem k tomu, ze se obě strany nedokázali dohodnout, kdo vlastně vyhrál, skončilo to 
nerozhodně. Ne všichni pořadatelé však přistoupili k bitvě zodpovědně, protože i po skončení boje se 
našli  jedinci v suchém oděvu. A tak museli pořadatelé sáhnout k mokrému trestu do vlastních řad. A 
když už byli opravdu všichni mokří, objevil se suchý Klokan a prohlásil: "Po bitvě je Klokan 
generálem". Tak šel taky do rybníka. Nakonec došlo i na krev. Při závěrečném společném "skoku 
sbratření" si statečný táborník roztrhl čelo o dno rybníka. Podobná "čelní" ztráta byla i na straně 
pořadatelů: přehnaně aktivní táborník rozbil z bezprostřední blízkosti čelní sklo Gekoňova automobilu 
vodním granátem (!), takže ten potom musel jet se zraněným do nemocnice velmi pomalu.       GoGo 
 
 

  Z      P      R      A       V      O      D      A       J 
 cirkusový 

Včerejší koncert 
ve fotografiích 
Někdy se kvůli 

článkům nevejdou 
fotky, kterých máme 
asi sedm tisíc. Dnes 
tedy nebude článek, 
ale obrázky: Roman 

Horký byl před 
koncertem zasmušilý, 
naštěstí ho to potom 

přešlo. Zubící se 
Tonda Hlaváč zve na 

zítřejší koncert 
Nezmarů. Samson 

zapomněl odjet a tak 
se přišel podívat. Jana 
Dolanská, zpěvačka 
skupiny Fragment. 

Zítra se od pěti odpoledne trénuje volejbal na hřišti u tělocvičny (noclehárny), protože na tomtéž 
samém místě se v sobotu od deseti ráno koná "Hanacké tórnaj ve volyši" (Hany majó přeca svátek) 
o meloun a další exotické ceny. Vstupní poplatek činí 5 kaček a jen Haničky to mají zdarma. 
Čestnou patronkou turnaje je Hana "Šiška" Kolářová. Otcem turnaje je samozřejmě táta Klokan. 
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Ahoj Telči! S mírnou závistí a smutkem vás 
všechny zdravím z Jihlavy, neboť mě opět 
pohltil „pracovní proces“ a udělal se mnou 
krátký proces (není nad absolutní rýmy, he-
pčí-k!!!). Děkuji předem – prostředkem 
(koncem ne, ten je ještě daleko) všem za 
atmosféru a pohodu, neděkuji pouze za ceny 
nočních koncertů (př. Jablkoň á 60), ale s tím 
se asi nedá nic dělat – pokud budou Čechy 
pořád fungovat stylem „dvě sousta do kapsy a 
jedno do břicha“. No, já se stejně ještě 
vrátím… Možná přijde zákon… Jsem 
limonádovej Joe vy gypsový hlavy. P.S. Snad 
se najde nějaký šikovný pořadatel a přečte to 
po mě a možná i otiskne ve zpravodaji, nebo 
alespoň pověsí mezi vzkazy!                Mišák 

 


Redakce děkuje jménem všech pořadatelů za 
pozdrav od limonádového Mišáka a vzkazuje: 
Příště se dívej co piješ, případně si nelej do 
limošky žádný chuťovky, protože pak nebudeš 
plácat takový nesmysle. Nemysli, že jinde bys 
za př. Jablkoň zaplatil míň. Pokud bys vůbec 
zjistil kde hrajou a dopravil se tam, stálo by tě 
to dobrých 20 nebo 30 marek. Ani v Praze bys 
to pod stovku nepořídil. Tak se měj a spi 
sladce. Snad se najde nějaký šikovný 
pořadatel, který to Mišákovi dovysvětlí, až se 
tady zase objeví.                                  Skřítek 
 


Na štábu v DDM opět přibylo několik desítek 
barevných fotografií z letošních koncertů a 
jiných akcí. Nenechte si ujít tuto příležitost, 
protože další se naskytne asi tak za rok. 
Černobílé fotografie, kterých je třikrát víc než 
Medvědových barevných, pořídili Jiří Klásek 
Sláma, Rolin a Tuřín. Po cestě si můžete 
koupit pohled, kazetu nebo CD Prázdniny 
v Telči ´96 a ´97, zpěvník, tričko Prázdniny 
v Telči nebo knihu. V informacích se můžete 
zeptat na všechno, na co jste se dosud zeptat 
báli a navíc se můžete napojit v čajovně 
jedním z 22 druhů čajů. Výstava fotografií 
z loňska probíhá na radnici! 

 

METEORY SE ŘÍTÍ K ZEMI 
Netřeba si ovšem zoufat, neboť nepřinášejí 
zkázu, ale příjemné pokoukání. Po roce se totiž 
nad naše hlavy vrátily Perseidy, roj meteorů, 
které nebe ozařují všemi barvami. Astronomové 
jev pojmenovali Slzy svatého Vavřince. Jde o 
zbytky ohonu již neexistující komety Swift-
Tuttle. Hořící úlomky za sebou v atmosféře 
zanechávají pruhy barev od modré po 
oranžovou. Největší intenzity roj dosáhl včera 
(bylo zataženo), ale i dnes bude viditelný 
pouhým okem. Nejlépší je sledovat 
severovýchodnní oblohu, odkud meteory 
zdánlivě vylétají, ale ve skutečnosti je velmi 
těžké odhadnout, kde se zářící meteor objeví. 
Třeba budete mít štěstí.  
 


"Prosím vás, ty Pražce, to se tady jako budou 
pálit pražce?" ptá se na informacích zjevně nový 
návštěvník festivalu. "Né, to je kapela, ten první 
sloupek na plakátu, to jsou Kocouří scény, kde 
vystupují méně známé skupiny a jsou tam také 
uvedeny některé happenningy", vysvětlují 
informátorky. "Aha, a ta skupina 100 let dráhy 
hraje dobře?" "Ne, to je doprovodná akce k 
výročí místní železnice." "Aha, to je ten štatný 
konec, že?" "Co prosím?" "No, ten 
happyend?"... prásk a pořadatelka Inka upadla 
do mdlob. O chvíli později v redakci zvoní 
telefon. Člověk: „Prosím Vás, co je to ten Med-
art?“ Martina: „To neznáte? Ti hrajou něco 
podobnýho jako 100 let dráhy.“               Soník 
 

VELKÝ INFORMÁTOR 
Ona žíznivá čára, která se v noci kolem jedné 
hodiny ráno prohnala rychlostí blesku náměstím 
směrem k dolní bráně, byla Tondou Hlaváčem z 
Nezmarů identifikovana jako Samson, který v 
sobě nemohl udržet večeři. Během nočního 
muzicírování ve stánku pivovaru Ježek praštil 
uprostřed  písničky kytarou a odsprintoval si 
ulevit k rybníku. Zlý jazykové tvrdí, že v životě 
neviděli Samsona tak rychle utíkat. 
 Dva z Listiny debilních dotazů: Hele a ty 
Prázdniny jedou i přes víkend? Nevíte jestli 
voda v tom kýblu pod bojlerem teče z bojleru? 

 


V rodině Věry Martinové zpívala hlavně 
babička. Maminka si zpívala jen tak pro sebe. 
U ohně pak zpívaly Věra s maminkou veřejně 
spolu, dvojhlasně. Jako malá prý zpívala Gotta, 
Vondráčkovou, Kubišovou, ale později přišla 
éra Greenhornů, kteří všechno převálcovali. V 
osmi letech začínala hrát na kytaru, byl to čas 
skautingu, k tomu patřily táborové ohně, u 
kterých se hrálo a zpívalo. Kytara byl 
nejdostupnější nástroj, který se dal vzít všude s 
sebou. Učil jí jeden kluk-Ota Krásný, který 
chodil do skautu a naučil ji základy hry, noty. 
Pak ji  v jedenácti přihlásili rodiče do Lidové 
školy umění. Později jí tatínek pořídil kytaru, 
byla půjčená, malinká a byli na ní černoušci a 
palmy. Tolik ukázka z knihy Jana Kašpara Až 
na dno a zase zpátky. Věra Martinová vyměnila 
své hitové skladby typu Brzy bude ráno, Až na 
vrcholky hor nebo Malý dům pod skálou za 
poetiku Krečmarovu, Vrbovu či Bukovičovu a 
trochu změnila i styl zpěvu. I texty jsou o 
ničem jiném.  Její proměnu"opláčí" především 
dálkoví šoféři, kteří poslouchali její westernové 
písničky, zároveň si však už určitě získala i 
posluchače nového žánru. To vše si můžete 
poslechnout na CD Věry Martinové Zvláštní 
způsoby.                                                Puntík 
 


Míša Leicht (kytara), Míša Röhlich (basa), 
Jirka Vopava (mandolína), Jarda Štěrba 
(housle), Petr Novák (banjo). Smršť, tornádo, 

pán bouří, Cop - potřetí na Prázdninách v Telči. 
O jejich nejnovějším (loňském) CD prohlásil 
známý vtipař Pavel Zajíc z Nezmarů: „Koupíte 
si CD s názvem Těch pár minut a musíte to 
poslouchat nejmíň tři čtvrtě hodiny. A ke 

všemu to není žádná modrá tráva, ale fialovej hnus.“ 
Kritika se ovšem vzácně shodla, že CD Těch pár 
minut je konečně nahrávka, kterou se Copu podařilo 
přenést drive (česky „nastartovaný buldozer drtící 

posluchače lžící výborné muziky a skvělých textů“) 
z koncertů  do studia. Nahrávali totiž všichni 
pohromadě a v tom je asi zakopaný pes, kterého mají 
všichni tak rádi. První dvě alba skupiny byla prý 
příliš živelná a neucelená (tradicionály, monroeovky, 
Beatles, Rolling Stones), třetí, nahrané s Arthurem 
Robinsonem připomíná prý Cop jen velmi vzdáleně, 
a čtvté je live z Lucerny a má tudíž stejně míchaný 
obsah jako první dvě nahrávky. Na CD Těch pár 
minut nechali kritici všechny nitě suché a tak jistě 
stojí za koupi (což ta předchozí stojí taky). Tolik 
kritici. Jinak je Cop kapela, na které při hraní vidíte, 
jak si to užívá.  



          

V sobotu pojede parní lokomotiva, na které hrají Pražce a Pařezáci. Lístky máme před DDM!!! 
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Až půjdete dnes z koncertu, potkáte na náměstí 
dav obklopující podivnou stavbu (tu už jste 
určitě zaznamenali). To Divadlo Continuo 
vybalilo své inštrumenty, ke kterým patří meče, 
metrové chůdy, podivné nástavce a vůbec věci, o 
jejichž funkci se dá polemizovat dva tři dny a 
stejně pak zjistíte, že jsou k něčemu úplně 
jinému. A zjistíte to dnes večer, protože 
Continuo hraje na náměstí své zatím největší a 
nejdelší představení Cirkus Vitae. Spoluautorem 
Cirku je třeba maďarský loutkář a výtvarník 
Szilárd Boráros nebo žonglér a kejklíř Vojta 
Vrtek. O živou hudbu se postará v Telči dobře 
známá Českomoravská Hudební Společnost. 
Kdo se večer nevejde může to zkusit ještě zítra! 
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