
SERIÁL K VÝSTAVĚ VE VĚŽI: Z ČEHO JE SVĚT JANA KŘENA I 
Vzhledem k výstavě neobyčejných obrazů ve věži svatého Ducha nám připadá důležité 
seznámit Vás s jejich autorem, Janem Křenem narozeným v blízké Mysliboři. Tak jako 
jeho obrazy byl i on neobyčejný a neobyčejnost je nejkrásnější vlastností člověka.  
Paní Křenová stála v kuchyni u sporáku a cinkala nádobím. Pan Jan Křen (74), 
důchodce, dříve celý život zemědělec, trochu šlechtitel, amatérský astrofyzik, 
mineralog, a především malíř, seděl u stolu a mluvil strašlivě pomalu, vždycky mezi 
dvěma potáhnutími z cigarety. Paní Křenová tu cigaretu sledovala napřátelským 
pohledem. "Proč jsem maloval? No... mě vždycky zajímalo... z čeho je svět," říkal.  
O pár měsíců později, na Velký pátek roku 1998, Jan Křen zemřel. 
"Do čtrnácti let jsem tři roky chodil do Telče do reálného gymnázia. Ale pak jsem s tím 
skončil." "Proč?" "Oni nechtěli přistoupit na můj názor, že není třeba psát dvě i." "A jak 
jste ho prosazoval?" "No přece tím, že jsem psal jenom jedno." "A který?" "Jak kdy." 
Pan Křen pocházel z Mysliboře, vesnice čtyři kilometry severně od Telče. Žil tu celý 
život. Rodinný statek stojí na návsi, bývalo to velké hospodářství. Bydlel tu se ženou  
a synem, který hospodaří na tom, co dostal v restitucích. Poslední léta už pan Křen 
nepracoval, měl problémy se srdcem. Mluvil pomaličku a čas trávil posedáváním anebo 
na šamrličce v dílně, kde seděl u kamen a tajně kouřil.  
Napsal Tomáš Feřtek pro časopis Reflex č.22, vyšlo 28.5. 1998         (pokračování zítra) 
 


Když jsem včera vysvětloval naši antihorrorovou dramaturgii, přemýšlel jsem o tom, jestli 
při své snaze dělat Vám dobře, nejsme tak trochu noční můrou obyvatel Telče. 
Vysvětlujte místním, kteří bydlí poblíž zimáku, že půlnoční bigboš Fleret nesmí chápat 
jako rušení nočního klidu, ale jako koncert zdarma. „Dobrá“, řekl by Vlasta Redl, 
vynálezce budíčku rockových hudeb (obyvatelstvo je třeba vyděsit bigbošem už v šest 
ráno, aby mu to v noci přišlo oproti ránu v pohodě). Koncert je koncert a ten je prostě 
slyšet všude, ale takový šrumec jako včera byl jenom včera. Jinou věcí je, že když se 
někteří vracejí do svých postýlek a spacáků, přijde jim vtipné dělat další šrumec, převracet 
cestou na tábořiště květináče a vůbec vyvádět jako Vizigóti. Oni to třeba ani nejsou naši 
(Vizigóti mají koneckonců k naší slovansko-keltské rodinné větvi daleko), ale ať je to kdo 
je to, měl by toho nechat, nebo přijít druhý den do redakce, aby mohlo být vytýkáno jemu 
a ne nevinnému Medvědovi či jiným nevinným. Takže díky, že už se nebudete pokoušet  
o obnovení vandalských tradic, jelikož nebyly oblíbeny už ve starém Římě. Hlavně Vy, 
kteří jste naši, zachovejte náš i svůj štít čistý, a na tábořiště cupitejte pěkně po špičkách, 
protože paní Šušolíková ráno vstává ve čtyři, aby mohla napéct koláče, které si pak ráno 
kupujete, a neříkejte, že ne! Dík za pochopení a snížené volume na cestách noční Telčí. 
Jak vy k my, tak my k vy (viz. včerejší článek "Už je to tady zase!"), ale hlavně jak my 
všichni k Telči, tak Telč k nám.                                                                                  Skřítek 
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Děkujeme našim sponzorům, mezi které patří Masozávod Krahulčí a.s., 
Patrol, Bohemia Regent, jihlavské sklárny Bohemia a.s., Sežev-reko, 
Žďas, s.p.t. Telecom, penzijní fond Energie, PSJ, Kostelecké uzeniny, 

firmy Toi Toi, Viki a Vikospol spol. s.r.o., stejně jako městu Telči, 
státnímu zámku, Domu dětí a mládeže a vůbec. 

TIBOR JEDE !!! 
Není nad věrné a snaživé přívržence pivního 
moku a tak nezbývá než odhalit veřejnosti kdo 
je tedy tím nejvěrnějším píčem piva s největší 
dírou do krku. S pojídáním párků se mu sice 
letos nedařilo a snažit se vypít sám celou 
štafetu taky nebyl dobrý nápad, ale rychlostní 
soutěž vyhrává pravidelně. Kdo? No přece 
Tibor Jatel, řečený "z Atén", ve skutečnosti 
však ze Strachoňovic. Pivo vypil nejrychleji 
nejen včera, ale také v předchozích třech letech 
a je tedy dosud nepřekonaným přeborníkem od 
roku 1995. Pivo vypije za vteřinu a půl! 
Blahopřejeme a za rok pod pódiem ahoj! 
 

O kvalitě pivního večírku vypovídají i obličeje Michala Braxatorise (Bafalo) a Standy Bartošíka 
(Fleret). Kluci opravdu nebyli opilí, ale prostě se tvářili děsně spokojeně nebo jen děsně. 

                                 


Tak jako vždycky bylo všechno v nečekané 
pohodě: pivovary točily o sto sedm a párky 
sice došly, ale až opravdu na poslední chvíli. 
Pro mne to bylo hlavně o té muzice, která 
opravdu sedla. Lehká Noha je nebývale 
tancovačková kapela, která z ozvuků 
kdejakého amerikánského soundu vytvořila 
svůj vlastní s texty, které mi svou drsňáckou 
poetikou příjemně poškrábaly na svědivé duši. 
Bafalo jsem loni prošvihl, takže jsem se letos 
nechal překvapit, a jak převzaté hity, tak staré 
chuťovky někdejších BaF mi udělaly dobře. 
Otevřeně se přiznávám, že od Fleretu jsem do 
včerejška znal jenom Kurnišopatožtone, a to 
jen proto, že to je moje oblíbené redakční 
klení. Muzika výborná, gradace perfektní a 
ukázková image (červená čepička, sluneční brýle a spol.). Jen bych ještě snesl předkapelu v podobě 
nějaké máčky, protože takhle mi utekl Mrakoplaš, který určitě stojí za půlhodinku v kaluži a určitě 
věděl, proč hraje první: někdo musí nasadit laťku vysoko. A vůbec nevadily kaluže, neboť krásně 
cákaly na kolemjdoucí, a Medvědovo taneční performance stálo Irenu kalhoty. Je jenom dobře, že 

kdo je "celozrňák", může 
ležet v čajovně, "pivňáci" 
se vyrochní v kalužích na 
zimáku a všichni se mají 
dobře. Já jsem po krátkém 
poležení na polštářku u 
nízkého stolku také vplul 
na zimní stadion a neměl 
jsem pocit, že by se ve 
mně něco pralo.      Skřítek 

 

OJ, VY NAŠI MECENÁŠI! 
Středověkými sponzory bývali mecenáši, kteří když si oblíbili určitý divadelní spolek, utrhli si od 
úst a hodlali tento spolek živit netuše, že divadelní spolky jsou nenasytné. A ony i Prázdniny v Telči 
jsou takový spolek veskrze divadelní, protože koneckonců celý svět je jeviště a my jsme jeho herci. 
A také Prázdniny v Telči jsou nenasytné a pořád si něco vymýšlejí (různé Spillaney a Continua), 
aby se mecenášům mělo co líbit a mohli si utrhovat od úst. No, zjednodušil jsem to jak se dalo, aby i 
nosorožec pochopil a nenadával na komerci. Tudíž, za vše, co nám (a tím samozřejmě i Vám) bylo 
dopřáno našimi sponzory, je záhodno poděkovat. Našim výrazem vděčnosti budiž tato hostina, na 
které můžeme společně hodovat a popíjet a směle spřádat plány do blízkého i vzdálenějšího 
budoucna. Bez nich by to nešlo, s nimi to jde a navíc správným směrem. Tímhle tempem tam už 
brzy budeme. Ať si každý sám pro sebe (ironici jsou teď výjimečně v nevýhodě) vymyslí kde.                                   



  Z      P      R      A       V      O      D      A       J 
Sobota 1.8. 98 napapaný
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ZÍTRA: BĚH TERRYHO FOXE 
O mladém Kanaďanovi, který se po 
amputaci nohy vydal napříč Kanadou, 
aby shromáždil peníze na výzkum léčby 
rakoviny, jste jistě slyšeli. V roce 1980  
za 143 dní uběhl 5 565 kilometrů, což je 
přibližně 39 km každý den. A jak to  
v takových případech bývá (pamatujeme 
na běžce Forresta Gumpa, přece), 
podařilo se mu před smrtí v pouhých 
dvaadvaceti letech ovlivnit dostatečný 
počet chápajících lidí, kterým není nic 
lhostejné a dovedou se radovat ze 
života. Terryho běh pokračoval a brzy se 
z Kanady přelil do celého světa.  Stal se 
manifestací života. Více než stovka 
běhů Terryho Foxe probíhá letos i u nás 
a jeden bude zahájen zítra, tedy 2. srpna, 
v 10 hodin na Náměstí Zachariáše  
z Hradce. Po Kanadě, kde je běh 
samozřejmě národní tradicí, je Česká 
republika společně s Irskem zemí  
s největším počtem pořádaných běhů. 
Běh není soutěžní anóbrž takzvaný 
vychutnávací, protože si na trati dlouhé 
necelé tři kilometry můžete vychutnat 
krásy Telče. Podmínkou účasti ovšem je 
složení libovolného příspěvku na konto 
pro výzkum rakoviny, protože jedině tak 
mohou účastníci "Maratonu naděje" 
jednou splnit Terryho sen - napomoci 
objevení léku proti rakovině. Součástí 
startu bude v 10 hodin i performance 
Matějovy akční skupiny na téma 
rakoviny o hudbu se postará některá 
z kapel, které jsou právě po ruce. Tak 
přijďte udělat něco pěkného pro lepší 
život a lepší pocit. 
 
 
 
 
 
 
 
 


O páté jsme se ve veliké pohodě sešli  
v „Černé věži“ asi s padesáti návštěvníky, 
rodinou pana Křena, panem starostou, 
s nádhernými obrazy, s nádhernými lidmi, 
bubnem, kytarou, s houslema a s dudama! Po 
krásném povídání Jendových přátel  
a příbuzných o autorově životě a životní 
filozofii … jsme začli vrzat na housličky  
a drnkat na kytaru nějaké ty irské a české 
lidovky a tance až do umdlení. „Pan Křen si 
přál, aby ta výstava byla buď v garáži nebo 
maximálně ve stodole…“ říkal pan Plachý 
(který se svědomitě staral o zarámování 
obrazů a instalaci). Já říkám, že věž je celkem 
slušný kompromis! Po hodinovém zážitku, 
pěkném zahrání a zazpívání jsme se 
v příjemném rozpoložení rozcházeli 
rozpršenými ulicemi Telče.                  Groban  
 

VELKÝ INFORMÁTOR 
Medvěd: Já vím, že včera ležel Jáchym 
vedle Markéty, a dneska jsem se ptal  
a Markéta mi řekla, že spala sama. Jáchym: 
A která je Markéta? 
Dva drbíci z informací: 
Paní: Prosím vás, čí je ten jeep americké 
armády tam venku? Martina: No, to je aspoň 
otázka. Já mám ráda takový originální otázky. 
Ne, že se furt někdo ptá, kolik stojí 
vstupenky. Paní: (pauza) Jo, a ještě jsem se 
chtěla zeptat kolik stojí vstupenky. 
Pán: Prosím vás, kolik stojí vstupenky? 
Inka: No, většinou tak 80 korun. Pán: A pro 
kolik to je lidí? 
Oba drbíci se ocitnou na Listině debilních 
dotazů, založené včera v podvečer. Je 
hrozbou i pro pořadatele, neboť ani oni 
nechodí pro blbé otázky daleko a většinou 
jich mají hromádku hned za rohem.          V.I. 
 
 
 
 

 

ČAJOVNA ČAJUJE  
po celý den v DDM 

22 druhů čajů     
celozrnné pečivo 

KUBA & PAŘÍZEK  





Stěžujte si na nás na naší adrese! 
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Není nad věrné skupiny. Po Nezmarech 
a Cimbal Classicu se patrně další 
telčskou rodinnou skupinou stane 
Českomoravská hudební společnost. 
Dokonce se letos patrně stane nejčastěji 
účinkujícím tělesem, protože kromě 
dneška bude hrát ještě 7.srpna na 
zimáku před Jarmarkem a „večerem 
tichých písní“ Vlasty Redla a jeho 
shluku Každý den jinak. Na zimáku si 
mohou dovolit bicí a větší rachot než na 
nádvoří, kde je v zájmu zachování 
renesance rachot nežádoucí. Kdo byl 
21.června na Staroměstském náměstí 
v Praze na koncertu Keltové 
v evropském rocku, ví o čem píšu.  Před 
závěrem festivalu se tady objeví potřetí, 
a to jako součást představení Cirkus 
Vitae, které je prý tím nejlepším, co má 
divadlo Continuo na svědomí. Kytaristu 
Františka Černého můžete znát 
z Povijanu, z divadla U hasičů a z role 
taxikáře v Knoflíkářích Petra Zelenky. 
Karel Holas zase hraje na housle také 
v Českém srdci a na Staromáku a CD 
„Again“ si zahrál s Alanem Stivellem. 
Tak. Tady moje znalost jmen členů 
ČMHS končí, ale nezoufejte: až se 
objeví příště, bude jich stejně víc než 
dnes a jistě ledacos prozradí. Kromě 
desky „Dověcnosti“, sehnatelné patrně 
velmi těžko, natočili před pár lety CD 
„Mezi horami“, které se pro některé 
pořadatele stalo zjevením a deskou roku. 
Do moravských a českých balad totiž 
bylo namícháno mnoho z naší dávné 
keltské minulosti. Na vánočním či ještě 
vzdálenějším obzoru je prý deska třetí, 
takže žádný strach: „Českomoravská“ 
nám ještě zahýbe tělem. 
 
 
 
 


Skupina Tabard je spíše dav nadšenců, kteří 
žijí poněkud v minulosti, kde vstřebávají 
atmosféru a věrně reprodukují vše, co tam 
uslyší. Hrají v kostýmech a hudbu 
doprovázejí slovem, občas tancem. Recitace 
či vyprávění příběhů patřili v tehdejších 
dobách ke všem dobrým rozmarům. Dříve 
hráli pod jménem Vaganti a zaujali natolik, že 
nás změnou názvu nezmátli a nechali se zase 
pozvat. Specifický středověký zvuk vytváří 
souhra violoncela, fléten, křivého rohu, 
šalmaje a kytar.  
 


Bezesporu jednou z největších událostí v historii 
Prázdnin v Telči bude zítřejší účast dudáka Davy 
Spillanea. Vystoupí jako host Druhé trávy, se 
kterou se v zimě objevil na koncertech v Brně a 
Praze. Zahrál si s Druhou trávou na CD Pohlednice 
a netrpělivě je očekáváno nové CD banjisty 
Luboše Maliny, na kterém se slavný Ir také podílel 
(zatím neznámou měrou). Zvuk Davyho dud je 
velmi specifický, neboť jde o takzvané uillean 
pipes, kteréžto zní ze všech dud nejlépe. Při 
poslední návštěvě se Davy velice podivil, když 
uviděl tvar našich kostelních věží – právě taková 
zakončení mají totiž hlavy dud, které doma vyrábí. 
O tom, s kým vším Davy Spillane hrál se dočtete 
zítra. Jako nepřehlédnutelnou pozvánku na zítřejší 
koncert jen tak nadhazuji: Mike Oldfield, Andy 
Irvine, Martha Szebestyen, Enya, U2 nebo Sinead 
O´Connor, se kterou Spillane pozítří vyráží na 
americké turné. Nenechte si to ujít! Přijďte! 



CIMBAL CLASSIC (dnes necelý) 
Máme je rádi a tak si zaslouží 
samostatný článek ve čtvrtek! 

Mrakoplaš Martin Kalenda těsně před 
včerejším koncertem na zimáku. 
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