

Odkdy hrajete a jak se vyvíjel Váš přístup k hudbě? VOJTA: Já jsem po konzervatoři dělal 
jazzovou muziku. Spolupracoval jsem s různýma muzikantama jako je Jirka Stivín, Alan Vitouš  
a tak. S Irenou jsme začali společně hrát před 12 lety. V roce 1986 jsme založili kapelu Antiqua  
e moderna, kde jsme hráli starou muziku a zároveň naše 
skladby. Vlastně úplně na začátku jsme hráli na starý 
nástroje renesanční a ranně barokní muziku a postupně 
nás ty nástroje tak zaujaly, že jsme pro ně začali dělat 
svoji muziku, a pak jsme to rozšířili ještě o další nástroje: 
piano, violoncello, varhany a tak dál. IRENA: Já jsem 
studovala biologii a hrála deset let na kytaru. Pak jsem se 
učila na trumpetu a barokní nástroj, kterýmu se říká" 
cink". To je předchůdce hoboje. Od toho jsem se dostala k 
altový viole da gamba. S Vojtou jsme potom zjistili, že 
tyhle dva nástroje, tenorová a altová viola da gamba, 
společně vytvářejí malej orchestr. Oni mají zvuk bohatý na alikvótní tóny, takže jsme začali vyvíjet 

speciální techniku hry na tyhle nástroje, která je víc na 
vibračním základě a začali jsme dělat písničky. Takže 
nejezdíte stabilně se stejnými nástroji? VOJTA: Nás 
baví to hodně měnit. Jakmile cítíme, že se něco uzavřelo, 
nebo naplnilo, tak hledáme inspiraci v dalších nástrojích. 
Proto některý naše cédéčka jsou na úplně jiný nástroj, než 
na který hrajeme. Třeba Tajemná Gamelánie je udělaná na 
indonéský nástroj gamelán, což je soubor různejch gongů 
a tibetskejch misek. Každý to cédéčko je speciální projekt 
na jiné nástroje. V současný době jezdíme se třemi, nebo 
čtyřmi programy, který střídáme. Stále objevujeme nový 

možnosti. K takovým nástrojům je potřeba duchovní zaměření. IRENA: My se asi 12 let 
zabýváme východní filosofií. Párkrát jsme byli v Indii, máme duchovního indickýho mistra 
paramhans svámí Mahéšvaránanda, který žije částečně v Evropě, částečně v Indii. My jsme se  
v Indii zabývali tím, jak tam lidi žijou. Natáčeli jsme o tom i film, protože tam je na vesnicích mezi 
lidma hodně inspirace, citu, lásky a hezkejch věcí. Tady v Evropě je známá klasická indická hudba, 
a hudbu indických vesnic tady lidi neznaj. Nám se to zdálo být zajímavý a natočili jsme pár 
unikátních nahrávek. VOJTA: Vydali jsme z toho dvě cédéčka duchovní indické muziky a jeden 
speciální projekt Ágny. To byla naše muzika kombinovaná s písničkama z indické vesnice. Kdysi 
jste hráli v Telči s Oldřichem Janotou. Jezdíte teď s někým? VOJTA: S Oldřichem jsme 
skončili po revoluci, ale jinak nejvíc hrajeme ve dvou. Často spolupracujeme s různýma 
divadelníkama, tanečníkama. Teď hodně pracujeme s výtvarníkem a performátorem Petrem Niklem 
na hudebně-vizuálním divadle a nedávno jsme spolupracovali s indickým trumpetistou Raishem 
Mehtou. Spíš nás baví hledat si výraz ve dvou, a pak se s někým na chvilku spojit. Hodně nás 
zajímá improvizace. Najít spontánnost okamžiku. Odlišovala se práce na hudbě k filmu Cesta 
pustým lesem od vaší dosavadní tvorby? IRENA: Tam jsme poprvé zvolili novou sestavu 
nástrojů. Původně jsme dokonce chtěli postavit kapelu pro filmovou muziku, protože to byla 
příležitost dělat novou práci, ale charakter toho filmu nás vedl k jednoduchosti. Proto jsme zvolili 
piáno, violoncello a byl to pro nás úplně nový druh práce. Jako bychom se vraceli k barokní muzice 
formou kánonu. Určité motivy se opakovaly a procházely celým filmem. To se nám zalíbilo tak, že 
jsme pokračovali v dalších skladbách. Kolik vlastně máte vydaných CD? VOJTA: 
Nejdůležitějších je sedm autorskejch. První byla Nátaha, pak bylo Malý modrý nic, Hudba ticha, 
Tajemná Gamelánie, Něžně ke světlu, Ágny, Marnost křídel. S Oldřichem Janotou se jmenuje Mezi 
vlnama a s Raishem Mehtou Jeden den v Benedigtu.         Za rozhovor děkuje Skřítek 
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JAN HRUBÝ: PÁN PRSTENŮ BUDE! 
Tak prý poprvé to nebývá nic moc, ale Asonance hrála včera v Telči poprvé a bylo to něco. 
Muzikanti jako Petr Surý (Cimbal Classic) nebo Jirka Plocek (Teagrass) si je pochvalovali. Hlavní 
síla Asonance je jednoznačně v tom, že jich je jako irských vlkodavů ve smečce Finna McColla,  
a že mají dudy. Hlavní nevýhodu slyším v basákovi, který 
sice ovládá humor, ale bohužel taky basovou kytaru s 
poněkud zábavovými gryfy. Jinak to ovšem zní výborně, 
škoda jen, že hlavní eso, zpěvačka Hana Horká, má jiné 
starosti (které ji samozřejmě z duše přejeme – má 
miminko!). Výborná je bodhránistka Blanka 
Lašťovičková (foto) a hlas "Skota" Petra Vacka. Loketní 
dudy uillean pipes zní samozřejmě taky správně irsky, jen 
aby na jejich jedinečnost nezačala Asonance moc 
spoléhat. Ale co naplat. Kukulín je Kukulín a ač se 
keltské vlně vyhýbá jak může, zůstane největším Keltem 
všech dob (jak v mytologii, tak v české keltské muzice). Jeho síla je v jednoduchosti (tři hráči na 
housle, akordeon, hoboj, bombard a klávesy) a v nepopsatelné atmosféře, ve které se keltství mísí  
s barokem a středověkými nápěvy. Hudba Kukulína, to je zvuk hrdinských eposů, prastarých lesů, 

bran z rohu a dávných ozvěn. Housle, bubny a rytmus  
z kláves, pronikavý bombard... Ruda Hálek je u mě 
nejlepším zpěvákem Prázdnin v Telči, ačkoliv mezi jeho 
výkřiky nezaznělo jediné známé slovo. V jeho jediném 
zařvání je víc emocí než v půlhodinovém bloku smutných 
písní Františka Stralczynského (takybonsai Slávek Forman 
je ovšem skvělý houslista). Nezbývá než litovat půlhodinky, 
o kterou nás připravil déšť uprostřed hornpipu, kterého byla 
(podle Rudy Hálka) škoda. "Pánbů na nás pěkně vystrčil 
prdel," komentoval nečekaný konec koncertu Jan Hrubý  
a později u piva chrlil své plány: "Ten Pán prstenů bude! 

Jestli bude sloužit zdravíčko, tak to příští rok napíšu. Ale to nebude jedno cédéčko. To musí bejt 
velký. Musíš vykreslit Gluma! Elronda a lady Galadriel! Ha! Honza Kolář má symfoňák, tak to tam 
dáme. Kytaru zahraje Michal Pavlíček... Ale to nemůže bejt suita, to je malý. To bude symfonie, 
víš!" Odjížděli v kapkách deště. Jan si nesl tričko Prázdniny v Telči, ve kterém "bude krmit vovce". 
Tak takhle to dopadá, když vám v mládí babička přečte z originálu Tolkienova Hobita.         Skřítek 

 

JARRET: JSME FAKT V POHODĚ 
"My jsme v naprostý pohodě, takový tý fakt opravdu pohodě", odpověděl na otázku, co je u nich 
nového baskytarista mladé liberecké skupiny Jarret Marek Štulír. "Trochu jsme obměnili zvuk, 
přidali jsme bicí a celé se to kloní spíše k folkrocku. Také proto se již tolik nekamarádíme  
s teplickým Čtyrlístkem, s nímž jsme jezdili po koncertech a byli bráni jako taková severočeská 
dvojčata. Oni se nyní dali více na spirituály, takže teď my jsme žánrově hodně blízcí s Echolamou," 
prozradil Marek další novinky. A to taktně pomlčel, že v únoru vydali své první CD s názvem Hic 
non sunt leones, které je hodně dobré a v hodnocení Folk & Country šesti nezávislými kritiky se 
umístilo v první třetině žebříčku (nad Kamelotem i dalšími profíky). Recenzent Jiří moravský 
Brabec o něm dokonce napsal, že jeho jedinou chybou je, že není o 10 minut delší.                   GoGo 
 

  Z      P      R      A       V      O      D      A       J 
 Středa 5.8.98   jablíčkový 
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Kdo víte cokoliv o nezvěstném PETRU 
MARŠÁLKOVI z Kralup nad Vltavou, 

prosím, ozvěte se na  telefon 
0647/211854. Díky moc! 

SERIÁL K VÝSTAVĚ VE VĚŽI:  
Z ČEHO JE SVĚT JANA KŘENA V 

"Já jsem nikdy nebyl silnej. Když chlapi 
soutěžili v tom, kdo donese dál kovadlinu, 
tak já jsem s ní ani nehnul. Ale zase jsem 
vytrvalej. Ono to trvá dva roky, než se člověk 
jen tak bez zkoušek například naučí rozeznat 
živec, křemen a vápenec." "Jak jste se vůbec 
dostal k mineralogii?" "Já jsem pořád 
poznával svět. Zemědělec musí vážit a měřit, 
to je vlastně fyzika. Dělal jsem meliorace, 
abych uživil rodinu. To jsou struhy plný 
kamení. Tak to přišlo samo. Mě na těch 
krystalech zaujalo, jak jsou pravidelný, to by 
v přírodě vůbec nemělo být. Dlouho mi třeba 
trvalo, než jsem překonal ten předsudek, že 
krystaly jsou neživý. Mají všechno jako živé 
organismy. Rostou, mění se, umírají. SEhnal 
jsem si literaturu a založil jsem sbírku 
nerostů tady toho regionu. Taky jsem to 
potřeboval prakticky. Když člověk dělá v 
poli, tak to vidí. Tady třeba špatně roste jetel 
dvousečný. Ten se hnojí Thomasovou 
moučkou, ve který je fosfor. Tak jsem hledal, 
jestli tady ten fosfor je. A našel jsem ho. Ve 
formě apatitu. Tu sbírku jsem pak dal do 
muzea v Jihlavě, něco jsem rozdal. I obrazy. 
Ale to mi synové zakazujou."  Asi rok před 
letošní Velkou nocí už pan Křen nemaloval. 
Kvůli nemoci. Ani na půdu už nechodil. A 
když tam náhodou šel s návštěvou, paní 
Křenová běžela za ním, navlékala mu teplou 
bundu a čepici a on si ji nabručeně zase 
stahoval z hlavy. Do důchodu si nechal jen 
dvě tři důležitá plátna a ta už prý udělal. 
Kameny dávno nesbíral, četl málo. Tak co 
by tam nahoře, v té zimě, dělal. "Já jsem to 
měl dobře vymyšlený. Říkal jsem si, že 
udělám největší sbírku obrazů, a až to 
všechno namaluju, tak to pěkně spálím." 
"Proč jste to neudělal?" "Jednak mi to 
zakazují synové a pak..." "Co pak?" "Nějak 
se s tím životem nemůžu pořád rozloučit."            
                                          (pokračování zítra) 
 (Tomáš Feřtek, REFLEX č.22, 28.5. 1998)  

VELKÝ INFOMÁTOR 
Pavlína Jíšová zaslechla neznámého táborníka, 
který marně hledal kam vyhodit odpadky: „Ti 
domorodci jsou fikaní. Oni si ty popelnice 
zamykaj, aby jim je nikdo nemohl vykrádat.“ 
Martin  v 17:40 marně tluče na dveře kuchyně: 
„Chci snídani!“ 

 


Občas se v Telči snažíme nabídnout něco jiného 
než folk a někdy troskotáme. Mnoho Vás v pondělí 
z koncertu Havlových odešlo, protože čekali folk  
a on to folk nebyl. Na světě není jen folk. Na světě 
je i Jablkoň, Vašek Koubek, Monika Načeva  
a manželé Havlovi. Napravujeme co jsme nestihli 
a seznamujeme Vás s nimi. Na poslední straně 
občas objevíte rubriku Něco jiného. Zítra bude 
Koubek. 


„Potkal jsem ho ve Firbin Pub v Londýně, kde hrál 
po západním způsobu, aby lidé přišli ve větším 
počtu do hospody a vypili víc piva. Jenže tady se 
jim i velice roztancovali a pak se majitelé pubu 
nebyli schopni Jamieho příznivců zbavit. Ti na 
Jamieho pokřikovali, co ještě má zahrát, ten jim 
s chutí vyhověl, pot z něho lil a hrál jak o život. 

Hospoda zavírala o víc než půl hodiny později než 
měla, což se nám v Londýně už nikde nestalo. Tak 
jsem dostal nápad, že by to měli vidět i lidi u nás, 
že by se jim mohl Jamie Marshall líbit.“ Tolik nám 
napsal Slávek Janoušek, když chtěl Jamieho 
přivézt poprvé. Přivezl ho a Jamie byl tak 
spokojen, že se nezávisle na Slávkovi několikrát 
vrátil. Takže tohoto kytarového bouřliváka 
očekáváme ještě nejméně jednou, pokud ho 
nezavolá Londýn.                                          Skřítek 
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Skupina Jablkoň letos oslaví dvacet let 
svého trvání. V současné době má kapela 
ještě další odnož s názvem Malá lesní 
jablkoň. Hrají v ní kapelník Jablkoně 
Michal Němec a kytarista Martin Carvan. 
Nová formace směřuje do folkové oblasti 
tak, jak už naznačilo poslední jablkoňské 
album Písničky. Avantgardista  
a experimentátor Michal Němec si tak 
údajně splnil svůj dávný sen - stát se 
folkařem. Premiéra Malé lesní jablkoně se 
odehrála 27. května v ostravské Aréně. 


Tak předně: spor o to, jestli je ten Jablkoň, nebo 
ta Jablkoň je věčný. Svůj oficiální koncert 
odehrál Jablkoň v roce 1977 v pražském divadle 
v Nerudovce. Zapsal se jako akustická kapela, 
která si vystačí zpravidla beze slov. Postupně 
vystoupil s Ivou Bittovou, Pavlem Fajtem  
a Vladimírem Mertou. Po Folk Festivalu ve 
Vancouveru, který je jednou z největších 
událostí tohoto druhu v Kanadě napsal místní 
týdeník: "Je těžké si zvykat na normální hudbu, 
když jste jednou slyšeli Jablkoň." Důležité 
ovšem je Jablkoň také vidět, nejen kvůli 
neobyčejným nástrojům, kterými se obkládá 
perkussista Ivan Podobský. Skupina hrála i na 
festivalech ve Skagenu a v Roskilde v Dánsku. 
Vedle Ivana Podobského je nejdéle sloužícím 

členem Michal Němec (zpěv, kytara). Dalším 
členem kapely je Martin Carvan, který studoval 
kytaru u Štepána Raka, starého přítele Michala 
Němce. Spoluprací se Štěpánem Rakem vznikl 
projekt Symfonický Jablkoň. Na deskách 
Jablkoňů najdete třeba i houslistu Jaroslava 
Svěceného. Martin Carvan i Ďusi Burmeč 
(čtvrtý Jablkoněc) jsou absolventi Akademie 
(poznáte je podle toho, že stále ladí) a vedle 
hraní s Jablkoněm dělají tu a tam koncerty  
vážné hudby. Po delší době, kdy Jablkoň hrál 
spíše za hranicemi, vydal album Písničky, 
kterým se mírně přiblížil folku a domácím 
příznivcům svitla naděje na lepší zítřek, který  
v Telči nastává dnes po hlavním koncertě. 
Pamětníci jistě nezapomněli na jejich koncert 
v parku, takže dnes to zkusíme na terase zámku, 
kam Vás z náměstí dovedou svíčky.         Puntík                                                                                                     
 


"Mám bydlet v Praze nebo na vesnici?" zeptal 
se před časem Slávek Karla Plíhala. "No, asi ten 
venkov," doporučoval Karel. "Tak jo. Smutno 
mi tam nebude. Za kopcem bydlí Javůrek  
a Redl." Karel se zamračil: "Ty, Slávku, tak to 
radši Praha. Tam bude větší klid." Přesto se 
Slávek přestěhoval do Nížkovic u Tramatárie, 
kde si nechá koukat do talíře a čeká na novou 
inspiraci. Vzhledem k tomu, že loni vydal 
teprve třetí autorskou desku (Tancuj a zpívej), 
budeme na vesnické CD nějaký rok čekat. 
Slávek začínal kdysi v soutěži O ptáka Noha, 
vystudoval pedagogickou fakultu, hrál na 
kytaru v Divadle na provázku a v brněnském 
Malém divadýlku se prosadil i jako herec. Tam 
potkal Luboše Vondráka, se kterým se v roce 
1984 zúčastnil Porty a definitivně prorazil na 
naši folkovou scénu. S Lubošem hráli dva a půl 
roku. Luboš Vondrák se vrátil do Malého 
divadýlka a poté zakotvil v Rantířově u Jihlavy, 
kam občas zve do hospůdky dobré muzikanty, 
kteří mají cestu kolem - třeba Honzu Hrubého  
s Peterem Mustillem. Slávek zůstal sám ("a tak 
jsem zůůůůstal sám...") a stíhal 170 vystoupení 
za rok (s Vondrákem jich ovšem jich 230).  
V roce 1988 vydal jeden z milníků českého 
folku, desku Kdo to zavinil, do které mu nikdo 
moc nezasahoval a tak se mohla stát jednou  
z nejlepších desek, jaké u nás kdy vznikly (také 
díky Miloši Makovskému a Vlastovi Redlovi). 
Na druhém autorském projektu Odkud jdeš  
a kam zpracoval Slávek mimo jiné své dojmy  
z návštěvy USA (Manhattan, Amerika), kde se 
přesvědčil, že New York je. Později Státy 
prošmejdil s Redlem a se Samsonem (alba 
Zůstali jsme doma a Kde domov můj). V roce 
1990 natočil desku Janoušek-Samson Live,  
o čtyři roky později živou nahrávku Imaginární 
hospoda (s Redlem a Vondrákem). Strašně rád 
si půjčuje kapely (kdysi hard Bokomaru, 
poslední dobou Redlovu Každý den jinak),  
se kterými hraje ve stoje. Sám je spíš sedací.  
V jeho písních se vedle grotesknosti a skvěle 
podaných gagů objevuje i značná dávka 
melancholie a smutku, a to i v písních, které 
znějí vesele (Tancuj a zpívej). Nechává za 
sebou nostalgický pocit umírajícího léta  
a  něčeho, co už nikdy nebude. On ale je  
a přijede příští rok zase.    Skřítek 
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