
 Pátek 14.8.98 DIVADLO CONTINUO: CIRKUS VITAE     
 

Spoluprací divadla Continuo, maďarského loutkáře a výtvarníka Szilárda Borárose, žongléra Vojty 
Vrtka a Českomoravské Hudební Společnosti vzniklo jedno z nejlepších divadelních představení jaká 
jsme v Telči viděli. Divadelní prázdniny, které kdysi následovaly hned po Folkových, už asi 
nezopakujeme, ale právě takovým Continuem nám svítá na lepší a divadelně zajímavější časy. Kdo 
neviděl Cirkus Vitae, nemůže umřít s klidným svědomím. Dnes o půl jedenácté máte ještě šanci 
nenechat si ujít jedinečný zážitek a vidět divadlo, které je tím pravým a jediným divadlem života a 
smrti, barev, ohňů a masek. Úmyslně jsme vybrali fotky, které nic neprozrazují, takže se těšte.  Skřítek 
 


Kapelu sestavil Jarda „Matěj“ Matějů poté, co odešel s dalšími dvěma muzikanty (Míšou a Vojtou) od 
Žalmana. Důvodem k tomu bylo, jak sám Matěj říká, „aby někde hráli“. Dalšími spoluhráči jsou Míša 
Hálková (kytara, zpěv), Vojta Zícha (kytary a další strunné nástroje), Karel Zámečník (basa) a Jarda 
Petrásek (bicí). Někteří muzikanti mají i jiné závazky v dalších kapelách: u Věry Martinové (Karel a 
Jarda) či Pavlíny Jíšové (Vojta). Autorsky soubor čerpá z Matějovy invence a jeho poslední autorské 
desky Trojplošník snů. Část repertoáru pochází také z tvorby Vojty Zíchy.                                  GoGo 
 


Spousta  věcí Ti v  životě vychází jen tak tak. Výplata. Cesta do práce. Přijímačky. Manželství... Někdy 
jen tak tak zachráníš holý život. Skupina Jen tak tak je z Jindřichova Hradce a hrají v ní: Míša Pešková 
(zpěv, rytmika), Helena Bombalová (zpěv, rytmika, flétny), Milda Vokáč (zpěv, basa, kytara, 
harmonika), Vláďa Bartoš (housle, viola, basa), Pavel Jarčevský (zpěv, kytara). Skupina poprvé 
vystoupila na Portě v Českých Budějovicích, spolupořádá a zároveň se účastňuje hradecké Folkové 
růže. Dnes vystoupí Jen tak taci jako předkapela Jardy Matějů a Nezmarů. Znám je z různých hospod a 
hospůdek a fakt jim to hraje dobře.                                                                                                 Puntík 
 


Dnes okolo šesté hodiny večer došlo k politováníhodné události. Neznámý performer se pokusil stylově 
ukončit svůj život v průchodu na nádvoří zámku. Podle svědků si performer nejprve obstaral povolení 
správce zámku, který úkon povolil se slovy: „Klidně se tam pověste, ale jestli se to s váma vyrve, tak já 
to sádrovat nebudu.“ Krátce po těchto slovech se performer pokusil pověsit na okov ve stropě 
průchodu. Po krátké chvilce visení se skoba uvolnila ze starobylého zdiva a nechala mladíka upadnout 
na dlažbu. Poté spadla i ona a několik fragmentů omítky. Z tohoto pokusu, při kterém jen náhodou 
nepřišel nikdo o život, vyplývá jedno: renesance s performery nepočítala, skoba však původně sloužila 
k vyzvedávání obrněných rytířů na koně. Zdrcený performer díru po skobě osobně vyspraví.   Mgr. V.I. 
 
 





Smršť z nebes a smršť z pódia, obě z Plzně, se snesly na diváky na 
zámeckém nádvoří při včerejším hlavním koncertu. Nejprve to 
byla ta smršť z nebes, protože přes Telč se přehnala pořádná 
bouřka. Tu  si vlastně kapelník Copu Míša Leicht přivezl s sebou z 
Plzně a dokonce kvůli tomu nedorazil včas na zvukovou zkoušku. 
Když jsme ho  začali  shánět mobilem, volal, že je na dálnici. 
"Nedá se jet, je tady hrozná čina, dokonce i kroupy, a celé se to 
žene na Telč." A nekecal. Naštěstí to bouřka přepískla s rychlostí a 

nestačila v Telči zabrzdit, takže za chvílí bylo po dešti a dokonce ani kvůli tomu nebyl opožděn začátek 
koncertu. Ten zahájili svým vystoupením matadoři českého bluegrassu - brněnští Poutníci. Rozpálili to 
pořádně, jak to oni umí a notně rozehřáli promoklé diváky. Dokonce si dovolili malý odklon od country 
hudby a předvedli nádhernou devítiminutovou renesanční skladbu, ve které ukázali své instrumentální 
mistrovství. Pak před diváky nastoupila, poprvé v Telči, první dáma našeho country (i když dnes nejen 
jeho) Věra Martinová. Sama samotinká na pódiu, s kytarou kolem 
krku vtáhla lidi do svého světa písní a těm vůbec nevadilo, že zase 
začalo silně pršet. Po jejím recitálu, během kterého předvedla 
průřez starší tvorbou, novinky i své populární hity, ji publikum 
nechtělo pustit ze scény a tak musela několikrát přidat. V ruce 
červenou gladiolu, kterou ji Medvěd vysekl poklonu za její 
výkon. Pak  za  velkého aplausu zmizela ve tmě dolního nádvoří. 
No, a na závěr včerejšího večera přišla ona druhá smršť, 
bluegrassová, jménem Cop. Hráli jednu vypalovačku za druhou, 
energie z nich jen sršela, prostě smršť. Míša Leicht to potom po 
koncertu komentoval slovy: "Já byl po tom čekání v autě tak nadrženej na muziku, úplně se to ze mě 
dralo ven." Bylo to poznat a nejen u něj. U celé kapely. Na závěr se Míša za celou skupinu vyznal ze 
svého obdivu k publiku, které to v té včerejší slotě na nádvoří vydrželo. Jakoby netušil, že druhou porcí 
smrště přebil tu první.                                                                                                                   GoGo 
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Divadlo Continuo: dnes ve 22:30 na náměstí předvede Cirkus vitae čili cirk života! 

  opožděný 
 


Zítra je tedy den,kdy uplyne 100 let od chvíle, 
kdy v Telči poprvé zapískal vlak cestou do 
Dačic. A my si tento den připomeneme parní 
lokomotivou, která ve 12:13 hodin vyrazí  a v 
16:35 do Dačic. Do hvízdání páry budou hrát 
Pražce (v poledne) a Pařezáci (odpoledne). 
Jízdenka stojí dvacku (no, nekupte to) a není 
zpáteční, takže potřebujete dvě, jestli chcete 
stihnout večerní koncert. Kdo ví, kdy se zase 
naskytne podobná příležitost. Drapněte tu 
zítřejší za pačesy! 


Je to neuvěřitelné. V pondělí 10.8. proběhl 
koncert Teagrassu, Hradišťanu a Beppe 
Gambetty, a dnes, o pět dní později, si můžete 
sestřih toho nejlepšího z koncertu koupit na 
videokazetě (k dostání před štábem). Dalším 
divem techniky bude nové obrázkové CD 
z letošních Prázdnin v Telči (takže to vlastně 
bude CD-ROM). Kromě písniček oblíbených 
muzikantů tam možná najdete i svoji tvář. 
Apropó: loňské i předloňské CD a MC ještě 
máme, ale dlouho už mít nebudeme. 



DISKOGRAFIE: Nezmaři (1988), Zvláštní 
rána (1992), Nezmaři 15 let live (1993), 

Nezmaři 95 (1995), Nezmaři a něco navíc 
(1995), Nezmaři a Filharmonický orchestr 
České budějovice Jak je neznáte (1996), 

Dávno se známe (1998) 
 

VELKÝ INFORMÁTOR 
Dobrá zpráva pro čtenáře Stephena Kinga, 
autora tří desítek vynikajících horrorů: mistr 
vydal nový román, který bude pravděpodobně 
děsivý až na hranici únosnosti. Český titul 
totiž bude znít Pořadatelé (The Regulators). 
Pořadatel Nino byl určen k hlídání boudy 
divadla Continuo, takže si tam přestěhoval 
spacák a po jedné hodině v noci zalehl. 
Divadlu se nic neztratilo, ale po Ninovi zbyl 
jenom spacák. O dobré pořadatele je zkrátka 
v Telči zájem. 
Paní: „A vejde se na toho Nohavicu v 
parku  hodně lidí?“ GoGo: „Paní, viděla jste 
někdy park? To je kus lesa a cesty tak, tak a 
tak. Do Lidušky se moc nevejde, na nádvoří  
se taky moc nevejde, ale park?“
Píseň Jede, jede mašinka od Semtexu se 
stala letošní neoficiální hymnou pořadatelů  
Prázdnin v Telči. Včera v noci na intru zazněla 
celkem 28 krát a byly k ní byli připsány nové 
sloky odrážející noční život pořadatelů. 
Některé sloky jsou velmi prostolidové a 
nepublikovatelné, ale jiné se otisknout dají: 
Jede, jede Babička, kouří se jí z kombíčka, 
veze pořadatele, koupat se do Řídele. Babička 
je Matesovo „auto“. 
 


Zítra v 10 hodin na hřišti u nocležnické 
tělocvičny (za zimákem) započne Hanácké 
tórnaj ve volyši. Hanácké proto, jelikož mají 
Hany svátek. Čestnou patronkou turnaje je 
Hana Šiška Kolářová. Poplatek činí 5 kaček, 
jenom Hanky to mají zadarmo. Přijďte i se 
svými týmy, zejména táborníci roštejňáci 
mohou napravit svou pošramocenou pověst. 
 


Dnes se uskutečnilo další z nečekaných a 
mnohdy také obávaných perfomancí Matějovy 
akční skupiny, kterou tvoří on a každý, kdo se 
nachází v akčním rádiu jeho momentální 
tvorby: Matěj seděl celý den na sluníčku před 
štábem a předčítal zájemcům pohádky. 
Předčítal pořád, od 10 hodin ráno do 17:00. Na 
programu byli Němcová, Hrubín, Lada, 
Čtvrtek, Macourek, Mikulka, Čapek a další. 
Smysl akce je jasný: aby se něco dělo! Skřítek 


 

Českobudějovická kapela hraje ve složení Šárka 
Benetková a Pavlína Jíšová, Pavel Zajíc, Pavel 
Jim Drengubák a Tonda Hlaváč. Letos slaví  
dvacáté výročí vzniku a to po celý rok, protože 
už si přesně nepatují, kdy kapela vznikla a 
nechtějí, aby jim onen památný den unikl (ze 
zakládajících členů „přežil“ jenom Pavel Zajíc). 
Skupina se zrodila v roce 1978, původně pod 
jménem Vbuch, označujícím v českém překladu 
opak exploze. To však tenkrát neprošlo na 
Okresním kulturním středisku a tak  z několika 
desítek názvů vybrali jméno Nezmaři. Kdo ho 
tehdy vymyslel není známo. Hrát se naučili v 
hospodě (mají prý nahráno hospohodin jako 
málokterá kapela) a to tak, aby je bylo slyšet. 
Důležitý byl pro Nezmary rok 1981, kdy poprvé 
vystoupili na Portě v Plzni. Na rozcestí stáli v 
prosinci 1990, kdy je opustil Jarda Matějů a šel 
hrát k Žalmanovi. To je zaskočilo, ale věděli, že 
nechtějí skončit. Písničky hrají autorské i 
převzaté a hlavně ty, které se jim líbí. Pavlína se 
dala na skládání, aranže jsou u Nezmarů 
kolektivním dílem. Publikum baví hlavně Zajíc s 
Jimem svými vtípky. Zvlášť Pavel je pověstný 

svým umem okamžitě vrátit každou narážku. 
Kdykoliv jsme se Nezmary pokoušeli zmařit 
(každoroční zábava pořadatelů, ke které 
využívají umělého dýmu, zkresleného zvuku, 
zuřivých zdravotních sester, rušivých reklam, 
nečekaných vánoc či naposledy vydatného 
deště) ztroskotali jsme na Zajícově vtipu. Trému 
mají Nezmaři dodnes před každým 
vystoupením. Dělají všechno kvůli pohodě v 
hledišti i na jevišti a důležitá je pro ně nejen 
muzika, ale i soudržnost. Dnes platí, že když má 
někdo problém, první za kým jde jsou kolegové. 
Po koncertech spolu zpravidla vydrží až do rána, 
někdy i do odpoledne (v baru na intru). 
Doufejme, že Nezmaři vydrží ještě dalších 
dvacet let, aniž by je museli na pódium nosit. K 
dvacetinám přejeme vše nejlepší.            Puntík 
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TONDA: Víš, proč nechodím se Zajícem a 
Jimem na pivo? My si totiž s tím 
narůstajícím společně strávveným časem 
už moc nepokecáme. Když sedíme u piva a 
někdo se zatváří, že chce něco říct, tak ti 
druzí dva obvykle jen pokývou hlavami a 
je zbytečné, aby to člověk říkal. 
 

JIM: Hravost je naším motorem. Mě 
hrozně těší vynaložit třeba dvoudenní úsilí 
na ptákovinu, jejíž efekt pak trvá pět minut. 

PAVLÍNA: U mě tolik nebaví dělat převzaté 
věci. Pro mne je dobrodružství vytvořit něco, 
co dosud nebylo, baví mě, když hrajeme to, co 
jsem vymyslela. Tady si ovšem musím 
postěžovat na Zajdu s Jimem, kteří dřív psávali 
a dobře, a teď už dlouho nic nesložili.  
 

ZAJÍC: Kdysi jsme měřili, kolik písniček 
s kompletním textem jsme schopni zahrát. Při 
sté osmdesáté zapisovač usnul. Loni jsme si 
v Telči dali čtyřiadvacítku. Byli tam s náma 
členové jedné mladé kapely, vzali si na pomoc 
i zpěvníčky, ale stejně nám nakonec nestačili. 
 

ŠÁRKA: Ačkoliv, anebo právě proto, že jsme 
každá jiná, nikdy mezi námi s Pavlínou 
nepanovala rivalita. Počet písniček, které zpívá 
jedna, anebo druhá z nás se snažíme vyvážit 
tak, aby to prospělo kapele jako celku. Spíš si 
dáváme navzájem přednost. 
 
Foto MedvědOndraMatěj a kamera Panasonic. 


