
ZPRAVODAJ - 6/99 - během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdninách v Telči  každodenní…   Jeho stránky 
jsou číslovány a po vložení do desek dnes do Telče dovezených, vytvoří skromnou připomínku toho, že se máme…  

Redakce: Tuřín, Eda, Zuzka, Bětka;  medved@jitel.cz, vychází též na internetu: http://webhouse.cz/telc_folk

Natálie Velšmídová, kapelnice mlaďoučké 
skupiny z Brna, má za sebou už dlouholeté 
zkušenosti z účinkování ve folklórních soubo-
rech. Absolvovala na Brněnské konzervatoři - 
obor violoncello, ale se svou všestranností se 
v kapele uplatní nejen jako cellistka, ale také 
v roli autorky písní, aranžérky, dramaturgyně 
i zpěvačky. Hostovala u Beppe Gambetty, 
kterého si pamatujeme z loňského koncertu 
s Hradišťanem a Teagrassem, Luboše Maliny, 
Jiřího Plocka, u Poutníků. První vlastní 
autorské CD a MC pokřtila Natalika 
v listopadu roku 1998 na společném koncertě 
se skupinou Teagrass, jíž bývala Natálie 
členkou. Repertoár Nataliky pojímá ohromný 
rozsah národů i národností v jejich lidové 
písni. Poslechneme si hudbu romskou, 
židovskou, slovenskou, srbskou, chorvatskou, 
ruskou, keltskou, korejskou i balkánskou nebo 
španělskou, formálně ovšem upravenou 
v lehce modernějším, líbivém, méně původním 
duchu. Pro vstřícnou, citlivou Natálii je ale 
hlavní, s jakým zápalem se pouštějí do hraní, 

kolik lásky a srdce obětují svému dílu 
a svým posluchačům. Nutno dodat, že 
nechybí ani vlastní tvorba a pravé české 
písně folkového typu. Dvojí housle, kytara, 
violoncello, klarinet, mandolína, kontrabas, 
rytmické a bicí nástroje už nás směle zvou 
k uvolněnému poslechu.      

Zuzka Hradišťan 
Včera večer se opět ukázalo, že své lidové 
písničky nosíme všichni v srdcích. Jura Pavlica 
se svými spoluhráči velmi příjemně oblažil 
našlapané zámecké nádvoří. Hradišťan 
předvedl některé skladby ze svého právě 
chystaného alba, o kterém Pavlica prohlásil, že 
bude opravdu dobrý. Kromě toho zahráli 
přehršel starých osvědčených písniček, 
publikum zpívalo a tváře lidí se usmívaly. 

Atmosféra na nádvoří byla strhující, na jevišti 
vládla příjemná nálada.  
Na Hradišťanu bylo vyloženě vidět, že hudba 
je pro ně krásným potěšením, svědčí o tom 
i fakt, že se Jura Pavlica při potlesku otáčel ke 
svým kolegům a mile se na ně usmíval.  
Včerejší koncert Hradišťanu byl pro mnohé 
velkým zážitkem, pohlazením a duševní 
vzpruhou. Tuř 

Natálie a Natalika 

Jarmark 
Tak, máme za sebou gigantickou 
invazi stánkařů na naše nej-
oblíbenější náměstí. Vždyť jste to 
viděli. Dechovka vyhrávala ze všech 
svých plných plic, prodavači se 
předháněli v napínavých bitvách 
o zákazníky. A lidé si kupovali nové
plastikové tenisky, nádherné šusťák-
ové tepláky zářily všemi barvami. 
Rodinky procházely mezi zbožím, 
maminky se zastavovaly u stánků 
s levnou konfekcí, děti nutně 
potřebovaly ještě jeden párek 
v rohlíku a tatínkové obdivovali 
teplotu piva přímo od čepu. Náměstí 
ovládly karavany sice bez 
velbloudů, avšak vybavené sporá-
kem a nezbytnou televizní obraz-
ovkou. Mezi všemi těmi plasty se 
sem tam objevily tradiční 
jarmareční produkty, jeden šikovný 
řemeslník předváděl pletení 
barevných provazů, košíkáři 
nabízeli ošatky, ušaté brigádnice 
prodávaly všelijaké přívěsky.  
Brrr... 
Bylo to pro mne příliš mnoho 
výdělkuchtivých lidí pohromadě. Ale 
už se  naštěstí všechno vrátilo do 
svých zatím mírně vyježděných 
kolejí, dnešní kocouří scéna už 
nebyla obklopena žádnými 
notorickými prodavači. Hrozně se 
mi ulevilo. Bál jsem se, že tu s námi 
zůstanou. Telčský jarmark skončil, 
ať žijí prázdniny v Telči!!!  

Tuřín 
PS: Miluji Vás … 
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!!!Pozor !!!  Senzační odhalení!!!! 
Víte, že 90 % produkce brambor skončí ve 

vodě? 
- 

Ano, správně, jak jinak byste je chtěli uvařit 
…

Velký Informátor 
 Jitule při poradě v rámci 
vysvětlování kdo, jak, kde a s kým spí 
na intru prohlásila : " No, a tam za 
dveřma spí GoGo, protože s tím by 
nikdo nespal."
 Za první noc funkce baru na intru 
se nezdařilo vypít zásobu šampusu. 
Barman Marek dostal za jedna
 Šárka tancovala na stole.
 Velký Informátor zjistil, že 
novinář GoGo sežral psům kosti, a 
dokonce si je před tím opekl. Majitelé 
psů kosti marně hledali.
 Eda vběhl do redakce s dotazem:
" Hele, Tuříne, ty se v tom vyznáš, co 
je to pětadvacítka prodlužovák?", 
Načež Tuřín odpověděl :" Hmm, no to 
bude asi pětadvacetimetrovej kabel." 
 Proč  jsou pejsci Ben a Lucka 
smutní?

Nocturna: 
Divadlo Continuo náměstí 

Pepa Štross liduška
Nebojte se, nocturna začínají až po 
skončení hlavního koncertu….. 

24 

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… 

připravováno 
s  radostí 

 a láskou 

letos šestý 

modrý 
neděle Z  P  R  A  V  O  D  A  J 1.8.1999



Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života! 



Dnes večer má ČMHS svůj 
první samostatný koncert na 
zámku. Frontman Franta 
Černý pochází ze Svitav. 
Rodiče pro jeho hudební 
budoucnost udělali to 
nejlepší, protože malého 
Františka neposlali do 
hudební školy, páč oba starší 
sourozenci tento teror navště-
vovali a samozřejmě že je to 
velmi silně otravovalo. 
František se tedy ve čtrnácti-  
patnácti letech začal učit na 
kytaru jako samouk, a jen co 
se  naučil kapilenku hrát, již 
ho to táhlo před publikum. Už    v deváté 
třídě si s kamarády založil první country-
ovou kapelu. Se skupinou Veteráni  hrál až 
asi do osmdesátého roku. Pak si také prošel 
bigbítovým obdobím, se svými kamarády 
měli dokonce úspěchy i  v  Praze na 
Beatsalonech. Kromě toho se seznámil s 
dalšími svitavskými rodáky a s nimi začal 
tvořit folkové partičky. S Láďou Plívou 
dělal skupinu Kanafas, ze kterého se 
později stal Povijan ( co začíná v kanafasu 
skončí jednou v povijanu). František táhnul 
k muzice, jakou je například produkce 
skupiny Jethro Tull, takové spojení bigbítu 
s folkem. Folk však nakonec František 
opustil, nechal ho zavřený doma v kufru, 
pořádně ho zamkl a přikryl dekou (aby mu 
nebyla zima) a odjel směrem k lidovým 
písničkám. 
ČMHS byla původně jarmareční kapelou, 
která hrála k řemeslům, písničky o řeme-
slech. Všichni původní členové  pocházeli 
ze Svitav, dohromady je dal Jirka Břenek, 
který se na DAMU seznámil s kýmsi, kdo 
takovou kapelu sháněl. Když začali hledat 
písničky, zjistili že je to hrozně baví, bylo 

těsně před revolucí, v lidech to tak nějak 
vřelo. Kapela se profesionalizovala a tak  
nám hraje dodnes. 

    Tuř 

Stan da Kahuda 
V průchodu telčské Lidušky bylo včera veselo. Fanoušci 
Stanislava Kahudy sice malinko zaspali a začátek představení 
shlédla opravdu jen hrstka nejvěrnějších, ale časem se 
poloměkké koberce zaplnily, smíchu přibylo a vlažná 
atmosféra se rázem změnila. Standa zaujal svůj tradiční postoj, 
nasadil tu správnou intonaci hlasu a spustil. 
Recitované básně střídaly písně doprovázené klávesistou Tomášem Kuhnem, nechyběly 
ani veselé příhody o Miloušovi a jeho matce. Standa si co chvíli dolaďoval kytaru, 
pokukoval po taháčcích pod mikrofonem a děkoval publiku za potlesk. 
Úspěch byl veliký, a protože by se Standovi z průchodu Lidušky jen těžko odcházelo    
bez toho, aniž by přeskákal všechny své fanoušky, přidal celkem bez násilí pár kratších 
písní. Poté prohlásil, že už nemá co hrát, a fanoušci pochopili, že už je tedy opravdu 
konec. Hodinka černého a ještě černějšího humoru byla rázem ta tam, absurdní svět 
Stanislava Kahudy se uzavřel. 
 

Divadlo Continuo - Cirkus Vitae 
Dnes večer, až  padne tma, pokusí se několik kejklířů přenést do našich srdcí  atmosféru 
veselého cirkusu se smutným klaunem, usměvavé krásky a neúspěšného anděla a horlivé 
smrti dočista bez života. Velkolepé představení Cirku Života je ještě navrch protkáno 
podmanivými melodiemi lidových písní v podání ČeskoMoravské hudební společnosti,  
kterážto jest zastoupena v sestavě František Černý, Radek Pobořil a Karel Holas. 
 

Chesed 
Kdo včera večer stoupal po nebeských schodech, avšak zastavil se na moment v prvním 

patře,  nelitoval. V  nebeské čajovně infernálního štábu pohrávala si 
totiž  s všemožnými  nástroji, stejně tak jako s dušemi svíčkami 
osvícených posluchačů,  hudební  skupina Chesed. Mihotavé stíny 
muzikantů, smutné, ale velmi silné melodie, hebrejské texty, arabské 
koberce i čeští diváci utvořili jeden velký impozantní celek zmítající 
se na cestě života.  
 

Liduška 
V Základní umělecké škole na náměstí Zachariáše z Hradce probíhá výstava obrazů,         
na nichž se vyjímá podpis věhlasného umělce, Standa Kahuda. Liduška zároveň nabízí 
příjemný úkryt před hořícím telčským sluncem, poležení na koberci při sledování 
všemožných videoprojekcí a aby toho nebylo málo, také je zde něco fotografií z minulých 
ročníků Prázdnin v Telči.  
 

Roger Williams & Slavek Hanzlik 
Vrámci svého evropského turné vystoupí  v posledním dnu našeho festivalu duo světové 
úrovně. Slávek Hanzlík je v Čechách rozený, v Chicagu žijící kytarista, vynikající nejen 
svou technickou  úrovní, ale i schopností komponovat melodie přímo stvořené pro jeho 
nástroj a styl. Dobrista Roger Williams je časopisem Bluegrass Unlimited považován        
za výjimečně talentovaného hudebníka, který ovládá svůj nástroj s absolutní autoritou. 
Těšte se, tenhle večer bude určitě stát za to. 

Žalman 
 Tak je to tady opět. Mnohým skane slza 
po líci, jiným se udělá krásně tam někde 
okolo srdíčka, jelikož skvělý folkař Pavel  
Žalman Lohonka je zde po roce znovu i se 
svým spolem. Zítra budeme mít příležitost 
vyslechnout lidové písně i původní tvorbu 
tohoto autora. Koncert plný prima hudby 
a pohody, jakou pokaždé Žalman zaseje 
do srdcí všech svých diváků a fanoušků, 
se koná zítra od 19.30 hod. na zimáku.  
                   Eda 

Výstavy: 
Věž sv.  Ducha: Jan Křen, obrazy; práce 
studentů SPŠ keramická v Bechyni. 
Věž sv. Jakuba: Hana Richterová: řezby. 
Židovský hřbitov: Ivo Návrat, malba. 
Liduška: Standa Kahuda 

!!! Idiot v Telči !!! 
ve  čtvrtek 5. srpna ve 22.30 h. hrají  mladí  herci  

z divadla Husa na provázku a Ha-divadla  
COMMEDII  DELLARTE!!! 

Jména Taťána Wilhelmová a hlavně Pavel Liška 
jsou vám jistě dobře známá z filmu  

NÁVRAT  IDIOTA 
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