
ZPRAVODAJ - 8/99 - 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,Ondra;  medved@jitel.cz, vychází též na internetu: http://webhouse.cz/telc_folk

Dnes večer bude mít své nokturno Vašek 
Koubek, podle posledních informací asi 
v lidušce. Pro ty z vás, kdo vůbec nevědí 
o koho jde, Vašek je český harmonikář, vý-
borný skladatel, příjemný textař, aktivní
povídkář, přirozený zpěvák, můj oblíbený
herec (Cesta pustým lesem) a veselý spo-
lečník.
Aktuální album vyšlo v tomto roce a jme-
nuje se ….lítám …. Ke spolupráci si pozval 
několik mimořádných muzikantů, čtyři
z nich jsou z ČeskoMoravské hudební spo-
lečnosti ( Franta Černý, Karel Holas, Radek 
Pobořil a  především Martin Rychta, který 
zde kromě bicích hraje i na klávesy a také 
složil více než polovinu melodií), kytarista 
a baskytarista Jan Volný ( hrál s Jakubem 
Nohou) a v některých písních si zafoukal 
saxofon  Jaroslav Jeřábek. Všechny texty si 
napsal Vašek sám, stejně jako spoustu me-
lodií. Desku vydalo nakladatelství Indies 

records, a jak se 
naštěstí stalo již 
zvykem, je per-

fektně vyprave-
na, v bookletu 
naleznete
všechny texty, 
které i bez hudby 
mají jistou lite-
rární hodnotu.
Koubkova živá 
vystoupení mají 
neopakovatelnou 
atmosféru, stří-
dání vyprávě-
ných historek 
navozujících 
hospodskou ná-
ladu s písničkami  
nejen veselými.
Vašek Koubek 

je také znám co-
by dobrodruh, člověk, který se sebral a od-
jel do Indie pochopit pár věcí. Václav Kou-
bek řekl pro MF Dnes : „ O to, že všechno 
tu bylo a jak je vše pomíjivé, jsem se pře-
svědčil právě v Indii. (…) Úplně jsem se 
odpoutal od našeho životního stylu. . my 
stále někam spěcháme, Indové naopak. 
Nemají dojem, že člověk musí vše stihnout. 
Věří, že jejich bytí bude pokračovat i po 
fyzické smrti. Jejich civilizace má duchovní 
rozměr, a ten byl tak intenzivní, že jsem to 
nikde jinde nezažil.“      Tuřín

Návštěvníci vče-
rejšího koncertu 
na zámku měli 
příležitost po-
slechnout si něko-
lik interpretů. Ja-
ko první nás 
svými vokály okouzlil pětilistý Čtyrlístek 
(mimo čtyř mužských lístků zde byl 
i lísteček ženský).  Po této melodické hudbě 
zahrála jihlavačka Žofka Kabelková (vítěz-
ka dětské porty ) upoutávku na své noctur-
no. Mimo svých krásných písní zaujala 
hrou lžičkou namísto trsátkem, čímž vznikl 
velmi zajímavý zvuk. Pak se to stalo. Světla 
ztemněla a na jevišti se objevil Žalman se 
svým spolem a Hudci od Moravy. Písně by-
ly jako vždy skvělé,  pouze mne osobně 
trochu zarazil způsob, jakým byly písně in-
terpretovány. Hrálo se systémem pár písní 
Žalman, pár Hudci. Vypadalo poněkud div-
ně, když jedni hráli a druzí jen tak stáli či 
seděli a koukali na ně. Jak se našemu Zpra-
vodaji podařilo zjistit , tyto dvě skupiny se 
sešli poprvé před koncertem, a tak se dá 
pouze ocenit umění Hudců, kteří se ke kon-
ci sami od sebe přidávali k Žalmanovi pou-
ze podle sluchu. Celkový velmi dobrý pocit 
z koncertu ještě vylepšil Žalmanův nápad 
rozdávat víno. A tak dostali pořadatelé mi-
lou povinnost roznášet toto víno ve džbá-
nech, čehož se zhostili v rámci svých mož-
ností velmi dobře. V průběhu oviňování za-
čal blok, v němž spolu zahrála obě hudební 
seskupení. Po několika přídavcích se lidé 
začali rozcházet na nocturna, která začínala 
již za pár minut. Eda

Proč se dnešní zpravodaj jmenuje „kelt-
ský“ ? Pravděpodobně proto, že tento den 
hostují v malebné Telči skupiny právě 
keltskou hudbou se zabývající. Měly by 
nám mít co říci - vždyť je i vědecky doká-
záno, že naše kořínky v daleké minulosti 
vyrůstají z národů keltských. Je známo, že 
obyvatelé smaragdového ostrova ( jak se 
Irsku, hnízdečku pravých Keltů, poeticky 
říká) zastavili své kroky na tomto území 
na poměrně dlouhou dobu, leckoho ze 
svých řad tu dokonce ponechali ( stále 
nacházíme obdivuhodné množství narez-
lých vlasů, či zelenkavých  očí v řadách 
současných občanů Čech, …). Uchoval si 
zvyky ( dodnes slavíme Dušičky a pálíme 
ohně na čarodějnice), zbyly po něm názvy 
do zeměpisu (například Jizera, Ohře), 
hašteřivá nátura, sklony k pití píva. Tak 
co? Nacházíte v sobě bez průtahů ( nebo i 
s průtahy – pozn. red. ) soukmenovce ir-
ských muzikantů? Tak vzhůru k hudbě, 
blíže k pramenům !!!!

Zdraví a líbá Zuzanka

KONCERT: 
Asonance 

Honza Hrubý 
Vašek Veselý 

Irish Dew 

NOCTURNO: 
Fun trio  konvikt

Vašek Koubek liduška

VÝSTAVA: 
Sandokan konvikt

NOSIČ: 
Prodáváme  CD z Telče 96,98 

V Telči je prý šestadvacet hospod. Měly by se 
tedy snažit o naši přízeň. Na obědě jsme dnes 

byli v restauraci 

PĚTILISTÁ RŮŽE
Bylo to bezprostřední, příjemné, pochutnal 

jsem si, starali se o nás. Bramboráčky byly vý-
tečné. Prima místo na večírek.

Václav Koubek 

Žalman 
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Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!
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Na našem krásném zámku přivítáme dnes 
jako první věhlasný soubor Asonance. Má 
za sebou už více jak dvacetiletou tradici 
hraní a koncertování. Za tu dobu už se zde 
také vystřídalo více jak dvacet hudebních 
interpretů. Honosí se svou vypilovanou 
technikou zpěvu i kouzlení s rozličnými 
běžnými i méně známými nástroji, nutno 
říci, že právem. Každý z muzikantů se vel-
mi úzce specializuje na užívání určitého 
instrumentu či vlastních hlasivek, proto je 
osazenstvo kapely také tak početně bohaté. 
Uvidíme zde např. Hanku Horkou- zpěvač-
ku ohromného hlasu / většinou táhne nej-
větší hity skupiny /, Bohouše Sýkoru           
- „keltofilního znalce“ / buzuki, kytara /, 
Petra Vacka, Romana Slabocha a Milana 
Štěrbu / zpěv /, Blanku Laštovičkovou 
předvádějící zvláštní irský buben bodhrán, 
Denisu Vondráčkovou / kytara, příp. 
Buzuki, zpěv /, Martu Nollovou-„mistryni 
flétniček“ /, Jana Rába /bravurně zvládnuté 
housle /, Luboše Picka-vtipného baskytaris-
tu s žertéřskou jiskrou v oku, Mirka Roky-
tu-vhodně doplňující klávesové nástroje, 
zejm. concertina a akordeon a v neposlední 

řadě samozřejmě Jana 
Laštovičku – kapelní-
ka a textaře spolku. 
Vyjma kytary ovládá 
buzuki nebo irské 
dudy (uillean pipes, 
jako má Davy Spilla-
ne). Slova písní se 
vyznačují obrovskou 
snahou o postižení 
originálu spojenou 
s elegantně uhlazeným 
veršem ( asonančním ) 
v překladu. Nadšenci, 
které neuspokojí sa-
motný koncert dnes 
nebo jednou či dvakrát 
do měsíce, se mohou 

stát členy Klubu přátel Asonance a ještě 
odebírat jeho časopis Asonančník. Leč dost 
čtení a hurá do víru irských balad, ukoléba-
vek a veselých skočně ryčných hrátek 
k tanci. 
Diskografie: Dva havrani, Duše mé lásky, 
Má pravá láska, Čarodějnice z Amesbury, 
Asonance live.                                     Zuzka 

Fun trio 
Fun trio vzniklo v roce 1996. Svůj hudební styl skupina pojmeno-
vala jako „salonní folk“. Repertoár sahá od romantických komor-
ních skladeb přes lidové písně české i zahraniční, až k vlastní fol-
kové tvorbě. Jednotícím prvkem hudby Fun tria je neobvyklé ná-
strojové obsazení: housle violoncello, kytara a tři hlasy. Fun trio 
bude mít své nocturno dnes večer po skončení hlavní koncertu. 
 

Irish Dew 
Roku 1995 založil Václav Veselý hudební uskupení, které se 
dlouhodobě zabývá možnostmi využití etnické hudby způso-
bem  adekvátním pro současnou hudbu. Zpočátku se skupina 
zaměřila na interpretaci převážně irského folklóru. Důvod byl 
zřejmý, jelikož v Irsku se dochovala kontinuita keltského etnika 
nejdéle, a zájem keltskou kulturu měla kapela veliký. Irish Dew 
srovnává hudební prvky Irské a české lidovky, čímž poukazuje 
na styčné body mezi současnou keltskou hudbou a hudbou 
zemí s dávnou keltskou minulostí. Hlavním zdrojem inspirace 

Irish Dew je hudba geograficky příslušná, hudba vyrůstající z kořenů naší země.     
 

Jarret 
Skupina vznikla v prosinci 1992 příchodem Marka Štulíra mezi 
slečny Gábinu a Petru Novotné, obklopující vůdčí osobnost tohoto 
tria, kytaristu  Michala Kadlece. Od té doby prošla kapela několika 
malými změnami (odchod Gábiny Novotné, příchod Ivana Jecha). 
Skupinu Jarret jste měli možnost vidět dnes na kocouří scéně. 
 

Dnes v noci /asi v 01:45h./ blikla elektřina, což pochopitelně 
způsobilo zhroucení všech počítačů a ztrátu neuložených soubo-
rů... Horší však bylo, že náš nejdůležitější počítač při té ráně do 
palice přišel o svůj zdroj, takže už nenaskočil. Nemohli jsme 

komunikovat na internetu, všechny Zpravodaje zůstaly uvězněny v paměti počítače a my 
jsme neměli ani telefonní číslo na našeho počítačového anděla strážného, které bylo rovněž 
„uvnitř“... 
Jihlavská počítačová firma Trialog však byla tak rychlá, že hned po ránu naskočil technik 
Marcel do auta a v neuvěřitelných 09:00 h už jsme mohli pokračovat v naší bohulibé práci.  
DĚKUJEM, HOŠI DĚKUJEM! 

 

Asonance 
Fanoušci irské muziky těšte se - na cestě k vašim vyhladovělým muzikantským duším jsou 
dva zpěvníčky - bohužel ještě dnes se jimi pokochat nemůžete ( již ano - pozn. red), protože  
jsou teprve čerstvě vylíhnuté, ale jak praví krásné české přísloví “ dočkej času jako husa 
klasu“.  Krom písní obsahují  oba díly i instrumentálky! 
Kdo jezdí často z Prahy do Jihlavy, ví možná, kde je Dubčekova louka, ale jen vyvolení 
vědí, kde nacvičuje tato mnohočlenná skupina na svá vystoupení. Je to kousek  od Herálce, 
poznáte to podle bíle se skvící barvy na selském stavení  rodu Laštovičků. 
 

NEZAPOMEŇTE !!! 5. SRPNA IDIOT V TELČI 
DRB DNE: Karel Holas z ČMHS odjel z hotelu  s klíči, takže  V. Koubek spí na intru. 

Asonance 

Výstava:              SANDOKAN 
Od 3. do 15. srpna , bývalý konvikt sva-
tých Andělů, Náměstí J. Kypty. 
 

 
Výstava studentů AVU v Praze. 
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