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Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!

letos sedmnáctý
o travný

12.8.99ètvrtek

ZPRAVODAJ 17/99 - Během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdinách v Telči každodenní. Jeho 
stránky jsou číslovány a po vložení do desek u nás  zakoupených vytvoří skromnou připomínku toho, že se 

máme...  Redakce: Tuřín, Eda, Zuzka, Ondra; medved@jitel.cz,  http://webhouse.cz/telc_folk
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Konec světa?!
Včerejší zatmění slunce bylo spoustou lidí
očekáváno coby konec naší existence
na Zemi... Jak si mnozí oddechli, když se
sluneční kotouč vyloupl opět mezi oblaky!
Nadzemské ošálení davů ovšem nikdy
neproniklo do žhavého jádra štábu, redakce
Zpravodaje. Zde je totiž každému naprosto
jasné, že „Konec světa” už evidentně nastal!
Hned jedenáctého se začaly objevovat podivné
úkazy a  první znamení — šokujícím
odvoláním koncertu Honzy Nedvěda
a Příbuzných počínaje, přes záhadnou bolest
v zátylku redaktorů a příšerný pád nalepené
figurky medvěda, která do té doby vydržela
na Medvědově počítači čtyřicetpět let(!),
pokračujíce a neuvěřitelně pozdním vydáním
Zpravodaje konče. Dnešní den jako by snad
ani nebyl! Zdá se nám, že procitáme ze zlého
snu o divných lidech a cizích dimenzích,
výpadky el. proudu a paměti způsobují, že
nikdo neví, co se děje, když slepě zíráme do
světélkujících obrazovek. Do tváří
denaturovaných pisálků vstoupil konstantní
úsměv, v jejich očích laškují jiskřičky
šílenství... Kdos  dostal  do  rukou  tento  výtisk,
zamysli se......         Zuzka

Zítra na kocourech:
Geneze, Bezefšeho

Nocturna:
Mišák a Kuba          liduška

Manèa a Honza    konvikt

Zítra na zámku:
Devítka, František Nedvìd,

Sally Rose Band

O lži a pravdì
Když už  náš spřátelený deník MF DNES
přinesl podruhé narážku na mé faux pas
s Pavlou Milcovou musím reagovat. Rád
bych přivedl věci na správnou míru nebo
alespoň sdělil svůj pohled na svět:
Pavla Milcová velmi stála o to, aby si na
našem festivalu zahrála. „Předchozí
domluva”, kterou se pan redaktor neustále
ohání, zněla na 45 minut i s přídavky! Každý
“profík” velmi dobře ví, jak dlouhé jeho
představení je a kolik si musí nechat na
přídavky. Velmi dobře to věděla i Pavla
Milcová. Naši dohodu nedodržela. Její
vystoupení trvalo více než hodinu a pokud
mám nazvat věc správným jménem, ukradla
z času, který máme pro koncert vymezen,
čtvrthodinu. Důsledkem je kratší čas pro
hlavního protagonistu večera. Často potom
slýchávám, že protože je  mnoho
“předskokanů” není dost času na ty
nejslavnější. Sám z mnohaleté zkušenosti
také vím, že pokud je koncert příliš dlouhý,
nemají už diváci dost sil prožít dostatečně
intenzivně to nejlepší, co vkládáme na
závěr… Od Pavly to bylo velmi
neprofesionální.  Ode mne by bylo
neprofesionální nechat ji hrát dál. Sama
udělala chybu.
Nechtěl bych, aby to vypadalo, že nemám rád
novináře. Naopak jsem jim vděčnej za to, že
upozorňují na všeliké nedostatky  nebo
alespoň zveřejňují svůj pohled na svět.
Objektivnost je však jejich krédem! A mohl
se pan novinář zeptat i na tu moji pravdu.
Novinářská etika by jistě také přivítala kdyby
v dnešní MF DNES Vrchovina, ve které vyšla
obrovská fotka z včerejšího zatmění slunce
a další dvě fota z včerejší nádherné atmosféry
na telčském náměstí, byla alespoň malinká
zmínka o tom, jak to v Telči vypadalo. Jinak
budu muset příště označit za zloděje i někoho
dalšího. Chápete, jak je možné, že se redakci
hodí fotky z naší krásné atmosféry (kterou
vytvořily stovky účastníků) a přitom popisují
dojemnou historku z jihlavské pivovarské
restaurace, kde se skupinka hostů ochotně
rozpůlila o počítačovou disketu?????????
Opravdu dojemné.  Ahoj M.

Medvìdí Galaveèer

O včerejšku s láskou a radostí, v dobré
pohodě a ve stručnosti:
Holky vrátily vstupné za devadesát tisíc Kč,
lidé se ani nedurdili, vzali to, chápali, že vina
neleží na našich bedrech. Medvěd sice
prohlašuje, že zpíval falešně, ale byl rád, že
to tak včera dopadlo: “Všecko zlý je k
něčemu dobrý.” Udělali jsme si krásný večer
a přesvědčili se o tom, že si i v nepřítomnosti
celebrit dokážeme poradit, vše si vynahradit
a že si i sami bohatě vystačíme.

Tìšíme se na zatmìní
Slunce

Poøadatelé

Zpráva dne:
Martinka čte pejskům na předním

nádvoří  pohádky.



Robert Køesťan a Druhá Tráva
Co se dá napsat o kapelách, které každý zná? Tato otázka mne trápí v Telči 
velmi často. Je toho jen málo co nevíme o hudbě Žalmana, Kamelotu, 
Cimbal Classicu nebo Roberta Křesťana a Druhé Trávy. Tak tedy to 
nejzákladnější o kapele: Druhá Tráva vznikla z iniciativy Luboše Maliny
(banjo) a Roberta Křesťana (zpěv) v roce 1991 a její hudba vychází
z bluegrassu. Do roku 1997 s nimi hrál Lubošův bratr Pavel. Po
jeho odchodu přišel Martin Ledvina (kytara), jehož mimiku znají
snad všichni a z Luboše se stal kapelník. V Druhé Trávě ještě 
účinkují Jiří Meisner jako baskytarista, Luboš Novotný jako hráč na 
dobro a bubeník Štěpán Smetáček. Velké úspěchy má Second Grass 
nejenom u nás, ale i v USA, kde účinkuje na  mnohých festivalech. 
Eda

Sally Rose Band Hany Horecké
Country skupina Sally Rose Band vznikla v listopadu roku 1989. Čtyři ženy a jeden muž,
hrající moderní country music, roztančili již nejeden sál. Hana Horecká, zpěvačka kytaristka
a hlavní protagonistka skupiny, je ovlivněna tvorbou americké country hvězdy Emilou
Harrisové. Hanka má na svědomí  bezpočet vlastních melodií a písňových textů, v současné
době vyšlo její sólové album Stín magnólií, tvořené cover verzemi hitů šedesátých let.
Naleznete na něm písničky s přídechem country, folku, popu a rocku. Jako bonus natočila
ještě jednu písničku vánoční, kterou si sama složila i napsala. Působila v kapelách Jizerská
protěž, Fešáci, Schovanky a také jste ji mohli zaslechnout z prken divadla Semafor. Z dob
jejího působení ve skupině Fešáci se traduje historka, kdy Hance těsně před nástupem na
scénu upadla bota, nutno podotknout že s vysokým podpatkem, a Hanka byla donucena
píseň Anděl  odzpívat ve stoji na jedné noze tak, aby si diváci ničeho nevšimli.
Jednou jsem byl svědkem nehody, když Hance upadlo trsátko a ona svou písničku dohrála
prsty z takovou vervou, že po posledním tónu odešla do zákulisí, bledá jak stěna s kytarou
od krve, jak si rozřízla ukazovák o strunu.
Tomáš Suchomel, bubeník vynikající technikou a osobitým přínosem ke zvuku kapely,
působil mimo jiné po boku Michala Prokopa a pro změnu také u Fešáků, z čehož mu údajně
slezly vlasy.
Marcela Valentová,  basistka, jedna ze zakládajících členek skupiny, ohromuje posluchače
svojí technickou vyspělostí.
Nesmím opomenout  Evu Krejzovou, o které nezbývá než  říct – velmi šikovná houslistka.
Na posledním místě v tomhle článku, ale rozhodně ne na jevišti, je Iva Hajnová, maminka
pětiletého Dominika a jedna z výrazných osobností na podiu. K náladě  v obecenstvu
přispívá svým zpěvem, hrou na klávesové nástroje, tamburínu a saxofon.
Zítřejší koncert Sally Rose Band Hany Horecké na telčském zámku bude jistě jednou ze
zajímavostí festivalu, kterou byste si neměli nechat ujít.    Tuřín

Luboš Hrdlièka
a Pavel Zajíc

Pavel a Luboš jsou zakládajícími členy
skupiny Nezmaři. Pavel Zajíc s Nezmary hraje

dále a jistě znáte jeho přednášky na koncertech, Luboš Hrdlička se s nimi rozloučil před 
mnoha  lety. Společně dělají vystoupení pro děti, s nímž objíždí ZŠ a vysvětlují naději 
národa co to je folk a podobné věci. Oba hrají na kytaru - Pavel 12 a Luboš 6strunnou. 
Hrají spolu již tři roky a dnes s nimi podruhé vystoupí zpěvačka Alena Josková, kterou 
si poslechneme v Telči poněkolikáté.                                                                      Eda

František Nedvìd
O Františkovi toho bylo napsáno již mnoho. Bratři již spolu na jevišti nesouznějí, jak je to
v životě nechť posoudí někdo jiný. Vydal se na sólovou dráhu raketovým startem v podobě
alba Neváhej a vejdi, kterého se prodala  kvanta výlisků a které ovládlo i rozhlasové vlny.
František př išel s cover verzemi písní amerického písničkáře Gordona
Lightfooda.V současné době zaplavilo trh druhé album se jménem Druhé podání, které
opět zaznamenalo nečekaný úspěch, zelené plakáty s obrázkem Františka Nedvěda a jeho
doprovodné kapely vykvetly ve výloze nejedné prodejny hudebních nosičů.
František vystoupí spolu se čtyřmi spoluhráči, ze dvou čtvrtin se jedná o Fešáky, jednou
čtvrtinou je bývalý Fešák, nyní Sally Rose Band a tu jednu zbylou tvoří Plavec. Jaroslav
Rýgl, basista skupiny Fešáci (u kterých začínal jako bedňák, aby mohl posléze vyplnit
volné místo po  Josefu  Mladém), má  krom hraní s profíky ještě stále svou vlastní
amatérskou skupinu Country Variant, působící v severních čechách. Zlí jazykové o něm
tvrdí, že omylem vypadl skupině Kelly Family při jejím průjezdu přes Ústí nad Labem.
Dalším Fešákem je Miloš Slezák, zvaný Zake. Špičkový hráč na steelkytaru, banjista,
kytarista a zpěvák. Zajímavé je, že natáčel se skupinou Kabát, bez něj by píseň Colorado
nikdy nespatřila světlo světa v takové pdobě, jak ji známe. Zake má rád pivo, dokonce se
zúčastnil soutěže v pití piva Velkopopovický měchýř. Skončil druhý, těsně za mobilní
podtlakovou jednotkou lidově zvanou hovnocuc.
O bubeníkovi Tomáši Suchomelovi se dočtete ve článku o Sally Rose Band a o Plavčím
kytaristovi Jiřím Kalešovi Velký infromátor bohužel nic nezjistil. Proto si ho raději přijďte
prověřit osobně.

Tuřín

Manèa Sršòová a Honza Huèín
Naše cesty se protly na gymnáziu, kde Honza učil a Manča
studovala. Když se v roce 1998 přiblížil čas maturity, zvolila si
Manča k češtině, angličtině a dějepisu hudební výchovu, aby
zúročila svoji docházku do hudební školy. Součástí maturitní
zkoušky byla Černá kára – píseň Josefa Kainara, kterou měla naše
hudební spolupráce začít i skončit. Na podzim však Manča cítila,
že k písním, které zpívá v hudebce, by se velice hodil kytarový
doprovod, navíc se začala připravovat ke zkouškám na Konzervatoř
J. Ježka. Sehráli jsme proto přibližně patnáct písní, počínaje
Kainarem a Ježkem přes porůznu sesbírané věci slavných interpretů
až po lidové písničky, do některých z nich jsme k Honzově kytaře
a Mančinu hlasu něco přidali – druhý hlas, zobcovou flétnu,
chřestidlo... Samostatných vystoupení bylo jen pár, dílem proto,

že každý z nás měl povinnosti v mateřské kapele (Honza ve folkovém MEDartu, Manča
v countryové Appaloose), dílem proto, že jsme stále naši spolupráci brali jako milou, leč
přechodnou záležitost. Plány do budoucna? Nevíme. Žijeme dneškem.

Mišák a Kuba
Dnes večer v lidušce vypustí své tóny čtyři mladí nadějní
umělci. Jakub Doležal, multiinstrumentalista z Lesonic, ve
spolupráci se zpívajícím kytaristou Michalem Bublákem,
doplněni o brňáky Sylvu Pykovou ( zpěv) a Vítka  Moštka
(tahací  harmonika). Má to bejt něco mezi folkem, bigbeatem
a alternou.
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