
ZPRAVODAJ - 4/99 - během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdninách v Telči  každodenní…   Jeho stránky 
jsou číslovány a po vložení do desek v létě v Telči získaných, vytvoří skromnou připomínku toho, že se máme…  
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Ač se dramaturgie Prázdnin v Telči zdá být na první
pohled stále stejná, není to zcela tak úplně pravda.
Krom tradičních a neměnných hodnot: Českomoravská
má poprvé na nádvoří svůj samostatný  koncert a hned
s Natalikou!  Žalman  doveze  své  přátele  z  Moravy,
k nimž neodlučitelně patří - krom moravských 
lidových - demižony s vínem. Irský večírek na nádvoří 

je již tradicí, ale takové obsazení tu ještě nebylo. Asonance je v životní formě. Honza Hrubý se právě 
vrátil z Walesu. Zakladatelé původního AG FLEKu přeci jenom přijedou! Za opravdu husarský 
kousek pokládám hraní pana Petra Skoumala!!! Pavla Milcová se vám určitě bude líbit! 
Dramaturgický recesista se vydováděl na koncertu KLÍČ, DĚSNĚ FAJN, JABLKOŇ a Jaroslav 
SVĚCENÝ - připomíná mi to mýho dědu, který prý říkal, že okurky jsou dobré a šlehačka taky, tak 
proč by nebyly dobré okurky se šlehačkou. Rozdělení bratrů Nedvědů na dva koncerty jistě přivede 
zvědavce, kteří budou chtít vědět jaké to tedy je! A to nejlepší si schováváme na závěr: hezky si 
uděláme s Nezmary a konečně se podařilo přemluvit Mikiho Ryvolu a závěrečný koncert v den oslav 
900. výročí založení města Telče, kdy městem půjdou historické průvody. Zámecké nádvoří ozdobí
krom sourozenců Ulrychových (kteří letos slaví své společné 105. narozeniny) Roger Williams, který
patří mezi nejlepší dobristy ve státech  se Slavkem Hanzlíkem a německé trio Schlüsselbund, které
hraje severské lidové ve své úpravě. Na náměstí nás dorazí Nadoraz a ohňostroj Ivana Martínka.
Letos poprvé zkoušíme hrát nocturna na několika scénách současně. Budete si muset vybrat, co byste
ještě před spaním  chtěli  zažít  a zkusit  se rozhodnout  mezi  několika scénami.  Ta úplně nová bude
v Konviktě svatých Andělů na Kyptově náměstí za zámkem. Budeme se snažit také občas hrát ještě
na náměstí, aby městečko žilo svým prázdninovým životem. Nenechte si ujít skupinu Chesed, která je
pro mě objevem roku. Hrají židovské písně a je na nich vidět, že to myslí vážně. Jedinečný bude jistě
koncert Evy Henychové v kostele. Recitály Standy Kahudy (současně bude zahajovat výstavu svých
grafik), Pepy Štrosse, Vaška Koubka a dalších budou mít jistě svou neopakovatelnou atmosféru.
Opravdovými špeky jsou vystoupení divadla CONTINUO na náměstí, o kterém si myslím, že je to
přesně to pravé, co na náměstí Telče dotváří
náladu "rozmarného léta".
Krom koncertů věnujte ctěnou pozornost
výstavám. V konviktu, v "lidušce", na radnici, na
věži, na židovském hřbitově… a dalším spole-
čenským událostem. Stejně jako loni se můžete
svézt historickým parním vláčkem, který jezdí
každý víkend. V neděli 8. srpna můžete podpořit
boj proti rakovině účastí na Běhu Terryho Foxe a
určitě bude fajn pozorovat zcela ojedinělou a
výjimečnou událost, jakou je úplné zatmění slunce
ve středu 11. srpna společně s námi a řadou
muzikantů na náměstí. Těším se,  že  to  bude opět
a letos už po sedmnácté krásné.

DOBRÁ ZPRÁVA NA ÚVOD 
Když jsem včera do telefonu odpovídal na dotaz jedné fanynce  Mňágy  kolik stojí lístky,  tak se divila,  že na tři 
(a asi i čtyři) kapely stojí lístky jen stovku. Podvědomě jsem jí odpověděl, že jsme folkovej festival a že to děláme 
pro lidi (rozuměj folk = lidi). Odvětila, že je to dobrá zpráva a mě to uklidnilo. Každoroční pochybnosti o tom, 
jestli to náhodou letos nebude propadák nebo se třeba něco nepovede se malinko zmírnili, protože jsem si 
uvědomil, že přijedou ti praví, normální lidi, na které se tolik těším… 
Takže je to konečně tady. Konečně jsme mohli opustit své "normální" životy a vydat se do naší vysněné 
prázdninové Telče, abychom tu prožili pár dní, hlavně nocí, ale možná taky týden nebo nejlépe celé dva týdny. 
Hledat se budou nevšední zážitky na koncertech, nevšední atmosféra letní Telče, ten duch, který tu je a který sami 
svou přítomností vytváříme… Ale hlavně setkání s přáteli, nějaká ta prozpívaná noc, čekání na východ slunce… 
Těšili jsme se už nesmírně. Tady je pár důkazů: 
 Moc se těším do Telče na skvělou muziku a super lidi, škoda jen, že toho času je míň a míň.   Martin 

 Nejsem sice z lidí, kteří jezdí do Telče celých 16 let, poprvé se  mi podařilo teprve v r. 1993, ale od té doby 
jsem se vždycky na  pár dnů utrhla. Vloni se mi splnil tajný sen - prožít v Telči celé  Prázdniny.  Bylo  to nádherné 
i díky počasí a mojí dceři, která byla se mnou. Letos má práci, na celé Prázdniny se neuvolní a já bych chtěla ty 
báječné chvíle vrátit celé partě, která Prázdniny připravuje. Už se všichni moc těšíme, dokonce i moji kamarádi, 
kteří v Telči nikdy nebyli a chystají se letos prvně, Prázdniny jsou vlastně děsně nakažlivé.  Těší se a zdraví Hanka 

 A už je to tady. Co víc si můžeme přát,  než  opět  vidět  svoji  telčskou  rodinku, kterak se nám rozšířila opět 
o další lidičky.                                                                                                                                 Ahoj. Štěně z Prahy 

 Telči připrav se - letos to bude ještě lepší.      Martin Vondra 

 Na drsnej pracovní výkon v Telči se pečlivě připravuji: Spím kolem deseti(číslem 10) hodin, kdo ví, jestli tam 
bude na spánek čas, poctivě krmím chuťové buňky, kdo ví, jestli pak bude na jídlo chuť, každý večer se pečlivě 
myji, kdo ví, jestli pak bude na umývání síla.     Macek 

 Do Telče pojedeme letos na Prázdniny už po semdnácté. Telč mám moc ráda, je pro mne nerozlučně spojena 
nejen s koncerty a divadly, ale ještě před tím s roky středoškolských studií, se studentskou láskou, která nám 
vydržela dosud i po mnohaletém manželství. Z mozaiky vzpomínek vážící se k Vašemu bohulibému snažení vybírám 
namátkou  ty  nejzářivější  střípky - koncert  Karla Plíhala  v parku  před  skleníkem,  mladičkou Pavlínu Jíšovou, 
v době, kdy začínala se Žalmanem, Ivana Hlase, Vladimíra Mertu, Luboše Pospíšila, skvělé představení Šaška a 
královny, z let posledních třeba vystoupení Hany Hegerové. Ráda vzpomínám i na specifickou atmosféru ročníků 
před  listopadem 99.  Nic nemůže  být  dokonalé  a proto  ve vzpomínkách  raději  hned  zaplaším  pocit  zklamání 
z koncertu Jarka Nohavici, který se za deště konal v ambitu před galerií - tehdy muzeem a mistr zrovna nebyl ve 
formě, nebo to, že naše děti byly téměř ušlapány v davu čekajícím na Buty. Co mi letos na Prázdinách chybí? 
Určitě Jaromír Nohavica. Jeho koncert býval vždy kolem 15. srpna a tak jsem ho mívala k svátku. Pana básníka 
jsem poprvé slyšela a viděla ve vysokoškolském klubu v Brně v r.81 a hned jsem k jeho písničkám přilnula. 
Pomáhají, když mi není právě dobře. V Telči mě  moc potěšil koncertem před třemi roky s Mikymauzoleem - 
krásné písničky a navíc pan básník ve formě, umytý a učesaný.Velmi mne naopak mrzelo, že jsem nebyla na jeho 
besedě, protože ta se nakonec konala v nějakém jiném než původně oznámeném termínu. Loni byl začátek jeho 
Koncertu pro zamilované stanoven pro lid pracující poměrně krutě pozdě a měla jsem pocit, že svěží byl po jeho 
skončení právě a jedině ON. Letos to tedy u nás vypadá na Mňágu, FOLK TEAM, Vlastu Redla, Petra Skoumala a 
Jablkoň s Jaroslavem Svěceným. Něco moždá nestihneme a nebo naopak něco přidáme. U nás to hodně záleží na 
počasí, a na tom, jak pokračují žně. Je někdy velmi těžké boj o zrno skloubit s programem Vašich prázdnin. Snad  
se nám to letos podaří v míře co největší. Díky za příjemné zážitky, které si díky Vám z Telče již po dlouhou řadu 
let odnášíme. Přeji  pevné zdraví a hodně štěstí. (A někdy přístě by bylo hezké v Telči slyšet třeba i bratry Ebeny 
nebo Jiřího Schmitzera.)                                                                                                                  Hana Kameníková 

připravováno 
s  radostí 
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Co byste si neměli nechat ujít 
aneb 

ŠPEKY 

jsou noviny,  které  
o nás hodně píší a 
dělají nám reklamu,
proto je máme rádi 

je firma, která nám 
dodává počítače, na 
kterých vyrábíme 
Zpravodaj a další… 

Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života! 
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Na zimním stadionu nás dnes večer oblaží 
melodiemi valašskomeziříčská skupina 
Mňága a Žďorp. Skupina právem patřící 
ke špičce české rokové hudby vznikla v 
roce 1987. Polistopadová nálada pomohla 
k vydání jejich debutového alba s názvem 

"Made in Valmez" a koncertování nejen na 
domácí scéně, ale i v britských klubech a 
rozhlasovém pořadu BBC uznávaného 
hudebního publicisty Johna Peela. Toto 
album jim v roce 1992 přineslo dvě 
nominace na českou Gramy (album roku a 
objev roku) a skupina jako první český 
interpret podepsala nahrávací kontrakt s 
nadnárodní gramofonovou společností  
BMG.  
Následující album  "Furt rovně!" dosáhlo 
neuvěřitelného prodeje 50 tisíc kusů a 
jednotlivé písně podnikly úspěšný útok na 
všemožné hiparády. Rok 1993 přinesl ceny 
Melodie za album a nejlepší hudební 
skupinu roku a nominaci a Gramy 1993. 
Skupina pak přestoupila dalšímu význam-
nému koncernu Monitor/EMI a během 
dvou let vydala třetí desku "Radost až na 
kost", minialbum "Valmez Rock City", 
soubor všech svých klipů "Videotapes" a 

knihu o historii skupiny "Z nejhoršího jsme 
uvnitř". 
V roce 1994 natočil hlavní protagonista skupiny 
Petr Fiala ve spolupráci s Karlem Plíhalem 
sólové album „Nečum a tleskej“. Skupina dále 
pokračovala v sérii koncertů, jejichž počet v té 
době již překročil 500. V roce 1995  MaŽ 
natočila své čtvrté album „ Ryzí zlato“, na 
kterém se podílel českoamerický hudebník 
a producent Ivan Král. Deska byla velice vlídně 
přijata jak posluchači, tak i odbornou kritikou. 
Píseň „ Nejlíp jim bylo“ zazněla snad na všech 
rozhlasových stanicích a ještě dnes po ní 
rozhlasoví dramaturgové rádi sahají. 
Aby toho nebylo málo, v roce 1996 natočila 
skupina spolu se scénáristou a režisérem Petrem 
Zelenkou  celovečerní film „Mňága - Happy 
end“, stylizovaný hraný dokument o uměle 
vytvořené hudební skupině uvězněné ve spárech 
finančních magnátů. Následovalo vydání alba 
plného písniček z filmu a skupina také vyrazila 
na turné „ Happy end tour ´96“. 
Další album přišlo v roce 1997 a bylo nazváno 
„BAJKONUR“, následující koncertní turné čítalo 
40 koncertů s průměrnou návštěvností  600 
diváků.  
Jejich zatím poslední album „Chceš mě? Chci 
tě!“ je podle kritiky opět krokem vpřed.  
Album je poněkud veselejší než bylo u  MaŽ 
dosud zvykem, i když z řady písní vyplývá pocit 
prázdnoty a nenaplnění. Ale nerad bych tady 
něco dále rozebíral, když všichni máme možnost 
dnes večer tančit, skákat, zpívat si ve společnosti 
skupiny Mňága a Žďorp. 
Kapela zahraje v následující sestavě : Petr Fiala - 
zpěv, kytara; Petr Nekuža - basa; Martin Knor - 
kytara; Lukáš Filip - sax, klávesy;  Pavel Fadrný 
- bicí nástroje a Jaromír Mikel - kytara.  

 

Lehká noha 
Zvolna kluše přes náměstí  vraník Koran. Klidně a vyrovnaně veze svůj kočár, zvonivé podkůvky 
rozmlouvají se štíty domů. Nohou pevnou a přece mírnou vyťukává lehký rytmus do kamenné 
dlažby.  Ano, připomene člověku kapelu Petra Hradečného. 
Táhnou to spolu už nějakých pět let. V obecnou známost 
a oblibu vstoupili v devadesátémsedmém svou první deskou 
vydanou u FT Records, obratně kloubí dohromady 
akustickou kytaru i bicí, banjo s akordeonem. Není jim 
vlastní ztřeštěný hlučný exhibicionismus. Drží se staré 
dobré bluesové melodie, v hlavě jim leží hlavně sdělení, 
myšlenka, jíž chtějí obdarovat naše duše. Vydejme se tedy 
s chutí na dnešní koncert, potěšit se nenásilným otevřením 
srdcí.  
Mrakoplaš 
Inspirována postavou nedostudovaného čaroděje  Mrakoplaše z knížky Terryho Pratcheta Úžasná 
Zeměplocha  vytvořila v lednu 1996 čtveřice muzikantů stejnojmennou kapelu. Od té doby si      

ze svého nejvíc užili personálních problémů, se kterými se 
vypořádali po svém: dnes tvoří Mrakoplaš dvojice 
kytaristů Pavel Lipták a Martin Kalenda, z nichž prvně 
jmenovaný zpívá veškerý repertoár svým poklidným 
huňatým basem, který je hlavním poznávacím znakem 
sestavy. O to víc je kolem Mrakoplaše  stálých hostů hra- 
jících systémem GMČ ( gdo má čas) a  také koho je třeba. 
Skupinu Mrakoplaš spatříte na vlastní uši dnes večer na 
zimním stadionu.  

Chesed 
Vokálně  instrumentální  skupina  Chesed  se  orientuje  na  židovské písně,  v  repertoáru má však 
i písně jiných národů. Na koncertní podia se skupina vydala v roce 1998 a její festivalové začátky 
byly hned úspěšné. Písně v podání Chesedu se  vyznačují  především  lahodností  ženských  hlasů 
a nápaditou, svěží  instrumentací.  To  také  ocenili posluchači  např. na  multikulturálním  
festivalu v Kyjově, na festivalu Otevřeno v Jimramově, na folkových prázdninách v Náměšti nad 
Oslavou, kde byli hosty Jury Pavlici.. Ještě před tím se však také představili v Izraeli na 
velvyslanectví České republiky v Tel Avivu. Uskupení Chesed v sestavě Jan - Matěj Rak, Kamila 
Kurzová, Monika Břenková a Zuzana Němcová  ochutnáte zítra večer na jejich nokturnu.    
 Standa Kahuda 
Jméno Standa Kahuda si lidé většinou spojují s rozmarnými písničkami veselých textů, ba 
málokdo ví o malířských ambicích tohoto umělce. Výplody jeho fantazie a umu můžete od zítřka 
shlédnout v Lidušce a jeho písně vyslechnout na zítřejším nocturnu. Leccos o obrazech snad 
napoví některé názvy: Frigidní kyklop, Pan Tichý kojí žábu, Hromadná sebevražda tří růžových 
čertíků či Pan Kropáček je náměsíčný.     
Z hudebních výtvorů je známější například píseň Olgoj Chorchoj pojednávajícím o bájném 
poušťním zabijákovi s nímž si celá století nemohli tamní obyvatelé poradit až sám autor jim tento 
problém vyřešil. Jako ukázku pro dosud nezlákané bych použil Standův text:                                                       
                                                                                            Proč je šroubek plný zmatku? 
                                                                                                   Kam se jeho štěstí skrylo?   
                                                                                                  Přišel chudák o svou matku, 
                                                                                                   což ho dosti vytočilo. 

Mňága a Žďorp 

Pronajímáme noclehy na intru a na hřišti 
Prodáváme lístky na parní mašinky!!!!!!!! 
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v sobotu 31.7.1999 ve 22.30 h. 
vernisáž a recital v "Lidušce" 


