

Léto je v plném proudu, jaké festivaly již máš za sebou? Já už na žádné festivaly nejezdím, 
nevyhledávám to, Telč je výjimkou. Nějak jsem zpohodlněl, zaměřuji se na komornější projekty, 
spíš tak psát, pohrávat si s tvorbou, soustředit se spíše na produkci a na jiné věci. Mám teď vlastně 
dvě hlavní scény, ve kterých se realizuji. Je to pražský Klub v Železné a můj festiválek na Červené 
Lhotě. Obé mě hrozně baví, i když to dá spoustu energie, aby to fungovalo. Klub v Železné je tvoje 
stálá scéna. Jaké tam máš další plány? No, to je právě novinka, chystáme se tam od podzima 
otevřít i kabaret, takový pohodový divadelní prostor a umožnit autorům a hudebníkům vystupovat. 
Nebude to uzavřeno žádným žánrům - rockové kapely, písničkáři, textapealy, performance, všechno 
možné. Prostě chtěl bych to vše spojit do jedné "sklenice" a namíchat tak chutný long drink. Kdyby 
měl někdo zájem u nás vystupovat a měl připravené patnáctiminutové číslo - kdokoli - psavec, 
básník, divadlo, hudební skupina, či hravý člověk, ať dá do půlky září o sobě vědět do Klubu. Já z 
toho potom udělám dramaturgii, v říjnu proběhnou odpolední konkursy a 4. listopadu je premiéra 
prvního pořadu. Pak již to poběží celou zimu. Mluvil jsi také o svém festivalu na hrádku Červená 
Lhota.  To je ta má druhá scéna. Zatímco Klub je zimní záležitost, toto je jeho letní forma. Tady si 
zkouším, jak zvládám produkci, dramaturgii, ustupuji od svého hraní a dávám prostor mladším 
písničkářům, divadlům, kapelám, které znám a chtěl bych si je vytáhnout právě do Klubu. Kromě 
toho bychom chtěli nazkoušet divadelní inscenaci podle báje o zámku Červená Lhota, to ještě nikdo 
neudělal. A co nová deska, bude? Bude. Na podzim by mělo vyjít CD, nyní připravuji materiál, 
chtěl bych tam mít zase trošku novou poezii, nové metafory. Celá realizace nové desky proběhne ve 
spolupráci s Rádiem 1, abychom mohli mít studio za co nejmenší peníze. Vydat ji však chci ve 
vlastní produkci, nemám s žádným hudebním vydavatelstvím dobré zkušenosti, hlavně co se týče 
distribuce. Ta je mizerná, desky se vůbec nedostanou mezi lidi, postupně jsem zjistil, že zhruba 70 
% produkce si prodám sám na koncertech. Jak se bude nová deska jmenovat? To ještě nevím, já 
vždy pojmenovávám desky podle hlavní "hitový" písničky. Záleží, která se nejvíce podaří. A podle 
názvu desky pak pojmenovávám i doprovodnou kapelu, kterou také obměňuji. Takže nový band se 
určitě nebude jmenovat Bezvětří, ale jak, to ještě nevím. Mám nějaké tipy, například City, ale fakt 
ještě nevím. Dalším tvým polem působnosti je filmařina, nyní sis zahrál v jedné povídce pro 
Bakaláře u Honzy Hřebejka a byl jsi i autorem hudby. Filmařina vždy do jisté míry záleží na 
náhodě, jaké dostanu  nabídky, protože je to všechno strašně drahé. Točit vlastní filmy, na to nemám 
peníze a proto čekám, co mě potká odjinud. V tomto bodě jsem měl teď docela štěstí, protože jsem 
nedávno dodělal dva projekty. První byl film Ivo Trajkova Minulost a to bude, myslim, dost velká 
šťáva. Pustili mi film a já jsem k tomu rovnou hodinu a půl hrál. Čistá improvizace. Sám jsem 
zvědav, jak to diváci přijmou, protože i film je točen improvizační metodou. Premiéra má být v 
listopadu. A druhý film je Co chytneš v žitě od Romana Vávry - k němu  jsem  dělal taky muziku a 
zahrál jsem si v něm jednu roli. To je taky netradiční snímek, takže to taky bude trošku "šoking".  
Zbývá ti pro tu spoustu práce čas ještě na něco jiného, třeba na oblíbené cestování? Letos jsem   
se dva měsíce motal po jižní Indii, po deštných pralesích, navštívil jsem různé národní parky a  
města. Dokonce jsem tam našel takové ty různé komuny, kde se kouří ta tráva, popijí whisky a bílí 
Evropané a Američané tam utíkají trávit zimu. Byly to poměrně silné zážitky, které jsem tam nabral, 
a to i v negativním smyslu slova - nepředstavitelná bída, špína, strašný smrad, nemoce, žebráci, 
obtěžování na ulici... Myslím, že už nikdy do Indie nemusím. Také jsem strávil týden v 
hinduistickém klášteře, ale k "tomu" pravému jsem si jen čuchnul. Nemám v sobě tu nutnou kázeň, 
tu schopnost dodržovat asketický způsob života. Ale ty jsi se východními filosofiemi přece dost 
zabýval,  už to není tvá parketa?  Ale teoreticky jo, ale on ten život tady je něco úplně jiného. Po 
návratu si uvědomíš, že vlastně máme štěstí, že můžeme žít tady, protože tam je to opravdu trochu o 
něčem jiném. Já sám se také nyní cítím ze svého okolí poměrně unavený, stereotypem vysátý. Mám 
náladu, že bych nejraději někam utekl. Začínám si pohrávat s myšlenkou, že půjdu do hor zase pást 
krávy, kde jsem už jednou byl tři roky. Sám cítím, že jsem ve fázi hledání nové inspirace, mízy, 
náboje. Přeji brzké nalezení a díky za rozhovor.                                                                    GoGo 
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To byl zase včera večer. To byla zase přežíračka. Pavel Zajíc 
a Luboš Hrdlička působí velice skromně a nenápadně  
a přitom bych je určitě mohl poslouchat na Nocturnu třeba 
dvě hodiny. A Karla Plíhala bych mohl poslouchat i celý den. 
To je blaho. Představuju si takové lesní místečko s potůčkem, 
možná i malým vodopádkem. Polštářky mechu, bílé břízky, 
šum borovic, laně a červené muchomůrky. Tak sem chodí 
Karel s košíkem na ty nápady. Nádherně křehké melodie, 
které snad ani nemůže zpívat nikdo jiný, protože by je 
pošramotil. Slovní hříčky a dokonalé rýmy, které jsou ještě 

k tomu o něčem. Většinou o lásce, ale ne o té šťastné, často o té 
bývalé. Cimbálové navázali na recitál Karla Plíhala trochu 
hlasitěji (možná mohli hrát před Plíhalem), ale taky pěkně 
hladili. Trošku větší rukou. Škoda, že nezabrousil do vážné 
muziky jako to dělával, ale jinak hrál Cimbal Classic v plné 
formě, pes Balík se nedal zmást publikem a reflektory a doslova 
"lítal" po pódiu a čichal člověčinu. Ještě dlouho po koncertě 
jsem si pobrukovala melodii úplně nové písničky Od večera do 
rána, která měla tady v Telči premiéru... Krásný večer.        
 Puntikřítek Obojetný                         


Že to s tou únavou ze života nebude tak horké, ukázal Vašek 
během svého "nocturňáckého" vystoupení v LŠU. Sršel 
humorem, vyprávěl o Indii – jiskra z něj jen vyzařovala. 
"Hlavně tam napiš," upozorňoval mě, jakmile mě uviděl, "že 
jsme veselí lidi, ať to není nějaký smutný". Tak to tedy píšu: 
Václav Koubek je veselý člověk. Nemějte o něj strach. 
Nirvána se u něj, školeného vegetariána, dostavuje po třech 
kilech bůčku a patnácti pivech. Čili mu chutná  
a vegetariánem je jen proto, že chce být v příštím životě 
plankton a jen se tak vznášet v moři slunci vstříc.        GoGo 

 


Na dnešním večerním nocturnu, které nenajdete na plakátech, se můžete těšit na skupinu Çava, 
založené jako nezávazné sdružení studentů z UK v Praze. Pevnější obrysy dostala skupina v roce 
1993 a zhruba od té doby vystupuje především v menších pražských klubech (Kocour, 
Novodvorská, Rubín). Çava se pravidelně zúčastňuje i festivalů jako je Okolo Třeboně, Toulavá 
písnička, Zahrada, Folková Růže nebo naše Prázdniny v Telči. Písničky vznikaly zpočátku na 
základě improvizací, poslední dobou jsou spíš dílem kytaristy Jana Žabky, který inklinuje k jazzu, 
zatímco flétnista Boris Kubíček a pěvecká sekce přidávají líbivější melodie. Çava má ráda i lidové 
motivy, takže výsledek je takový, jaký je. V Çavě hrají: Jano Žabka (akustická kytara), Boris 
Kubíček (zobcové flétny), Jana Albrechtová (zpěv), Romana Chlubnová (zpěv, zobcové flétny), 
Michal Tvrdý (percusse zvané darbuka, zpěv), Emil Heyrovský (percusse zvané tabla) a jako host 
Bruno Delord (percusse zvané ashiko). Sami vidíte, že mohou znít exoticky.                  Puntiskřítek  

  Z      P      R      A       V      O      D      A       J 
 Pátek 7.8.98   bigbítový 
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Ája zvaná Želmíra, držitelka Perníkového 
medvěda ´97 v kategorii nejvěrnější 

návštěvnice Prázdnin v Telči. Opět zde! 

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

Redaktor: "Pane Křen, já jsem byl s váma 
nahoře na půdě, tam těch obrazů je srovnáno asi 
tisíc. Mně osobně tam padnul do oka jeden, 
který jste pojmenoval Oráč včerejška a krajina 
zítřka. Mohl byste o tom něco povědět?" 
Jan Křen: "N,o tak je to vcelku  obrázek dost 
malej a je to myslím dost závažná věc. A sice 
když já jsem jako hospodařil soukromně, tak 
jsem měl na práci koně. Ty koně získavali 
energii z  takovejch podřadnejch luk, někdo 
zase měl krávy. Já jsem tam namaloval ty krávy. 
Ty koně když zestárli, tak se zabili a snědli. 
Nadělali se z nich koňský buřty. A to se 
nahradilo strojema. Ty jsou samozřejmě 
mnohem výkonnější, ovšem ta energie, co  
spotřebujou ty traktory, ta je rovná prostě té 
energii, co spotřebujou koně, že. Ovšem 
problém je jeden. Když využívá tu energii kůň, 
tak nejsou  žádné nevhodné odpady a využívá 
energii, která tam přímo naroste. Kdežto, když 
se používá stroj, traktor nebo auto, tak ty 
odpady, protože to je to spalování, tak jsou 
většinou škodliviny, no. A mimo toho se teď 
takové špatné pro ten traktor využívá energie, 
která tady byla schovaná před milionama let, 
že, a využívá se jí najednou příliš mnoho. No, 
tím samozřejmě musí dojít ke změně klimatu. A 
proto ta krajina co tam je, vlastně není krajina, 
je to kousek takový prostě jakoby země, s 
takovým vcelku normálním ovzduším, více 
dynamickým, ale není tam vegetace. Čili buď 
spíš anebo dýl, pakliže se takto bude 
postupovat, se k té krajině zítřka musí dojít. A 
může se to různě omlouvat. Ale ty omluvy 
nepomůžou. Jo. To nepomůže, s tím se nedá nic 
dělat. Ovšem jsou tu ty věci, že lidstvo, když 
dochází k těm krajinným hodnotám, skoro bych 
řek katastrofickým, tak se většinou obrátí. Kdo 
přežije, ten pak žije. Čili z totálního vyhlazení 
lidstva myslím, že obava není, ale je tu 
rozhodně obava prostě z katastrofický situace."                                                                                                            
                                      (dokončení seriálu zítra) 
 


Kočovná divadelní společnost Stiburkovy 
gumový zvířátka hraje hru Třináctery hodiny. 
Zítra po třetí hodině se objeví na pódiu na 
náměstí. Doufejme, že nabízí vkus a styl.  
 


Dnes v 17:03 byla zahájena výstava fotografií 
z loňských Prázdnin v Telči. K popíjení 
šampaňského a vyjídání obložených mís hrála 
skupina Králíci z klobouku, složená z nadaných 
pořadatelů: Matěj (dudy, housle), Kuba 
(saxofon, kytara), Tuřín (foukací harmonika, 
kytara), Jana (cello) a Páši (bubínek). K vidění 
je taky loňské video, např. Perníkoví medvědi. 

VELKÝ INFOMÁTOR 
Medvěd: "Je třeba  obejít nádvoří a vysbírat 
od lidí zpět ohryzky od jablek." Inka: "Já to 
obejim."  
Gekon (technik) Míra trpí hladem. Všechny 
stravenky od tatínka zkapalnil U Marušky a 
propil. 
Zatímco někteří dospěláci opuštějí internát 
pro přílišný hluk v baru, dvouměsíční František 
Volf nemá problém. Možná je to tím, že dostal 
od tatínka fotografa fotoaparát značky Chicco. 
 


Zítra od 14 hodin proběhne na náměstí akce, 
během níž budou foukacími fixami malována 
těla zájemců o body art (viz. loňská výstava Na 
tělo). Soutěžní dvojice i větší grupy se mohou 
hlásit na štábu. Po celé odpoledne budou 
k foukání hrát kapely Ankara, Auris a Pařezáci. 
Kolem šesté hodiny foukací odpoledně 
vyvrcholí vyhlášením nejlepších tělových 
obrazů, které budou odměněny volnými 
vstupenkami na koncert!!! Vše je zároveň 
reklamní kampaní firmy Centropen. Přijďte!!! 46 


Nechápejte titul tak, že jde o Vlastu Prvního, 
protože ani my zatím o žádném Vlastovi 
Druhém nevíme. Protože Vlasta koncertuje i 
zítra, rozdělíme článek o něm na dva díly.  

 
 

Vlasta je rodák z Poličné (dnes připojené 
k Valmezu). Má v krvi moravskou šťávu, na 
kterou žil až dodnes a nevypadá to, že by jen 
tak ze dne den začal tankovat Super. V Telči 
hrával sám, sem tam s hostem (Boďa Červinka) 
nebo jako host či nestálý člen Fleretu. Pro 
některé je tím, kdo rozbil starý AG Flek, pro 
jiné je tím, kdo postavil AG Flek nový. Na jiné 
činitele se zapomíná, protože Vlasta se stal 
v krátké době matadorem muziky, kterou by 
možná šlo označit za moravský lidový rock. 
Album Dohrála hudba ještě hodně vycházelo 
ze starých Fleků, Tramtárie už je nová (s 
Butami Kroczkem za bicími a Pastrňákem u 
kytary). Po několika spolupracích s kamarády 
(Zůstali jsme doma s Lenkem a Janouškem, 
Kdo to zavinil s Janouškem atd.) Vlasta nahrál 
své sólové album Na výletě, které je patrně jeho 
doposud největším výkonem, kterým se zapsal 
do historie českého (ehm…) folku. Desku Staré 
pecky jako by snad ani sám neuznal za hodnou 
obdivu, když na nejnovějším projektu O kolo 
zpět začal posledním akordem právě z desky Na 

výletě (kromě bezchybné dramaturgie je 
původní nosič nádherně zelený a 
poloprůhledný). Jednoznačně kladně byla 
ovšem přijata společná nahrávka AG Fleku a 
Hradišťanu, která se dá bez obav označit za 
world music. O kolo zpět znamenalo nečekaně 
umírněné aranže a větší soustředěnost na texty 
(„muzika je až na třetím místě“). Někteří (jako 
třeba já) však Vlastovi nezapomenou zbytečnou 
a dojem tříštící legrácku Franta s Honzou, která 
je kašpárkem mezi víceméně smutečními hosty.               
Tak zatím tak.             Skřítek (dokončení zítra)




Co napsat do titulku, když se Jarmark moc 
nemění, není „jako nový“ a zůstává tedy starým 
a dobrým? Přece jenom jsme vypátrali, že 
bubeník už se nejmenuje Martin Kocman, ale 
Igor Mokroš. Nejde o změnu jména, ale 
výměnu celého člověka. Jinak zůstává staré 
(dobré) obsazení. Jarmark tedy tvoří tito mladí 
lidé (abychom pořád nepsali o „starém“ 
Jarmarku): zpěvačka Eva Lindbergová, 
kytaristé Jirka a Víťa Navrátilové, basák 
Zdeněk Celman a zmíněný hráč na bicí. Co 
dodat? Eva je zjev naprosto ojedinělý a 
uchvacuje hlasem i zjevem. Víťa, poté co mu 
předloni, jak sám napsal, „prdlo v kouli“ a 
nechal se ostříhat na krátko, letos zešílel opět a 
nechal si narůst vousy. Nové CD se Jarmarku 
zatím nepodařilo vydat, i když mají materiálu 
na tři, ale natočí prý aspoň malý demáček. Jinak 
prý zase přitvrdili. Víťa dnes v redakci 
vzpomínal, jak kdysi na nádvoří správce zámku, 
pan Norek, nevydržel zvukovou zkoušku a 
doporučil zvukaři, aby „vypnul ty Beatles“.  




Správně tedy Českomoravská hudební 
společnost, zkráceně ČMHS. V Telči letos hrají 
podruhé a s divadlem Continuo budou hrát 
potřetí, což je letos rekord. Ústřední trojicí 
kapely nazývané i volným muzikantským 
sdružením jsou kytarista František Černý, 
houslista Karel Holas a Radek Pobořil, hrající 
na akordeon. Tito na sebe nabalují další hosty a 
kamarády, takže zvuk koncertů se leckdy 
přiblíží rockovému zvuku CD Mezi horami. 
Dnes tedy očekáváme hráče na bicí a cellistu, 
který hraje i na dudy! Takže ČMHS podruhé! 

KAŽDÝ DEN JINAK 
 

Vlasta Redl kytara, zpěv 
Karel Macálka   kytara 
Pepa Šobáň   baskytara 
Michal Vašíček   kytary 
David Velčovský   bicí 
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