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Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchovává se dlouho čerstvým.


Koncert tentokrát nezačal přesně o půl osmé, ale

netradičně o pět minut dříve. To byl první plán, jak
předstihnout déšť. Teegrass na tuto výzvu navázali a
začali opravdu svižným tempem. Hned první skladba
měla velký úspěch, když se při ní publikum třikrát
roztleskalo, aby vzdalo hold tomu či onomu sólistovi.
Celý koncert se skládal většinou z instrumentálek
s mnoha sóly, aby se jednotliví muzikanti mohli
dostatečně „vyřádit“. Po dlouhé době hráli opět v základní
sestavě, akorát zpěvačky jim chyběly. O to víc na ně zase
mysleli a několik skladeb jim bylo věnováno. Na pódium
byl pozván i kamarád Luboš Malina, který Teegrass
v několika skladbách doprovodil na šestistrunné banjo.

Jelikož se tento koncert nahrával, vyžádal si pan
zvukař, aby nad pódiem nebyla plachta, která zvuk příliš
tlumí. Proto byli pořadatelé v plné zbroji připraveni na
bleskovou akci. Ta nastala ve chvíli kdy se za tradičního
zvonění v osm snesly k zemi první kapky. Než si diváci
stačili najít deštníky a vytáhnout pláštěnky, plachta byla
na svém místě. Za to jim byl věnován zasloužený potlesk.
Po chvíli deštníky zmizely z nádvoří a zdálo se, že je
vyhráno. To byl ale jenom klid před bouří (a to v pravém
slova smyslu). Ke konci vystoupení Teegrass nám ten
nahoře začal předvádět show plnou světelných efektů.
Zvuk zatím ponechal nám.

Pak nastoupila Druhá tráva na jeden ze svých
posledních koncertů. Na to, že se tato skupina údajně rozchází, jejich vystoupení začalo bouřlivým
přivítáním a zdálo se, že rozloučení nebude jiné. Kapela vypadala natolik v pohodě, jakoby se
právě dali dohromady nebo prodali první CD! Nehráli ale bohužel příliš dlouho. Počasí se
rozhodlo převzít i zvuk. Začalo hřmít a aby toho nebylo málo, zvedl se obrovský vichr, který se
rozhodl odnést vše. (Tento rok se tu už ztratilo dost věcí,
ale že už začal krást  i vítr, to už je příliš).

My to ale nevzdávali, hrálo se dál. Diváci se
částečně přemístili do podloubí a skryli se pod plachty.
Opět jsme útok odrazili. Ale nakonec se spustil takový
liják, že musel být koncert na půl hodiny přerušen.
V epicentru bouřky už si nikdo netroufl dělat něco
s elektřinou. Po chvíli sice Robert Křesťan pokračoval
jen tak bez aparatury, ale jedna věc byla jistá: večer už
nemohl skončit v takové náladě, jako začal.

Nutno podotknouti, že mnozí diváci pojali smršť
jako příjemné zpestření jinak „nudných a dokonalých
koncertů“. Soník
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Medvěd na poradě neustále mluví o tom,
jak si to máme „dělat hezký“, proto jsme se
v průchodu u informací a lístků rozhodly, že to
vezmeme vážně. Ve čtvrtek v poledne jsme
napsaly, že mimořádně jedeme na oběd
a v počtu sedm ve dvou autech jsme vyrazily
směr Mrákotín – restaurace Na Kovárně.

Byl zde příjemný chládek a útulno,
zkrátka jako obvykle. Sedly jsme si
k největšímu stolu a jaly se vybírat dobroty pro
oslazení slunného dne. V příjemném
rozhovoru jsme setrvaly až do chvíle, kdy
číšník donesl Soníkovi palačinky se
šlehačkou a zmrzlinou. Celý stůl
vydechl jen: „Jéééééé!!!“, ale pan
číšník nás umlčel slovy: „Nezávidět,
nekoukat!!!“ Ale Soník jako správná
„kamarádka“ kolegiálně nechala talíř s tou
nádherou kolovat. První ochutnala Mostra
a po důkladném zapojení všech chuťových
buněk pronesla: „Hm, mě to připadá slaný. Já
vím, že se tam přidává trocha soli, ale tohle je
divný.“ Druhá byla Sorella, která ještě dodala,
že jí to připadá jako uzené. To už ostatní
přistupovaly k ochutnávání s jistými
pochybami, jen Petra si myslela, že se to
snažíme Soníkovi jen znechutit, aby nám víc
zbylo. Z narážek a průpovídek, které se snesly
na zmíněný talíř palačinek, bylo zřejmé, že
nedošlo-li k omylu v kuchyni, místní speciality
jsou asi opravdu speciální, možná až příliš.

Nicméně žádná připomínka neodradila Soníka
od zkonzumování té dobrůtky celé, protože jak
řekla sama, není zvyklá nechávat zbytky. Co by
za to některé maminky daly. Ale to už si našeho
stolu všiml i pan číšník (jak by ne, když se sedm
sympatických a hladových pořadatelek dáví ne
„smažákem“, ale smíchy). Trefně se nás
zeptal, jestli něco není v pořádku. Tak jsme
mu naznač ily, co nás na chuti palač inek
docela překvapilo. Zarazil se a popravdě

odpověděl, že u nich v kuchyni se
připravují DVA DRUHY palačinek. Jestli

si do té doby v restauraci všimli
našeho stolu hosté u tří okolních,

po jeho odpovědi už o nás věděl celý
lokál (tímto se jim omlouváme). To už

zarazilo i jedlíka Soníka a po lehkém nátlaku
a přesvědčování se vzdala posledního sousta
a rozbalila ho. Kuřecí směs se na talíři plném
šlehačky, zmrzliny a čokolády vyjímala v celé
své kráse. Pan číšník se asi čtyřikrát omlouval
za nedopatření, které se stane „maximálně 1x
za 10 let…“ (Teď můžete být klidní a deset let
obědvat a večeřet Na Kovárně bez obav).
Palačinky byly vyškrtnuty z účtu a pan číšník
nám s ostychem popřál hezký den. I když z toho
byl evidentně nešťastný, netušil, jak moc jsme
toto nádherné rozptýlení potřebovaly. Děkujeme
a při nejbližší možné příležitosti si to zase
přijedeme do Mrákotína udělat hezký!!!

Sorella, Mostra a Soník
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Pod tímto trochu

kryptickým názvem se skrývají dva zakládající
členové Nezmarů Pavel a Luboš (první je stále

ještě aktivním Nez-
marem, druhý ales-
poň dodavatelem
písní) a jako plus
mezi dvěmi písmeny
funguje zpěvačka
Ája. V téhle sestavě

jde o tichý folčíček s dvěma kytarkami
a nějakými těmi převzatými písněmi (Paul
Simon & Art Garfunkel, John Denver...). -daw-


h t t p : // w w w. j i h o m u s i c . c z

Naše vztahy k této skupině maj í až
rodinnou podobu. Každoročně vymýšlíme na
Nezmary různé legrácky a vtípky, které nám

s noblesou pohotově
vracejí. Jejich vystoupení
na nádvoří je každoročně
jedinečné a neopa-
kovatelné. Neuvěřitelná
energie, která z jejich
klasické folkové muziky

pramení, nabije baterky všem přítomným.
Šárka, Pavlína, Tonda a dva Pavlové přijedou
i letos rozeznít zámek kytarami, basou
a zářivým čtyřhlasem s písničkami ze života.

-HH-


w w w. e v a h e n y c h o v a . c z

Víla s kytarou, která otevřeně a upřímně
zpívá písničky o svém vlastním životě a své víře,

je možná nejčastěji
k o n c e r t u j í c í m
interpretem v České
republice. Se svým
„ m a n a ž e l e m “
V á c l a v e m
( p ř e l o ž e n o :
m a n ž e l e m

a manažerem) a kytarou objíždí velké i malé
obce (Telč nevyjímaje) již několik let. Poprvé
na sebe ovšem upozornila již před desti lety,
kdy jako šestnáctiletá získala Portu v kategorii
písničkářů. Nahrála a vydala dvě alba „Svítání“
a „Za stěnou z papíru“. A protože Eva dokáže
jako málokdo úžasně komunikovat s diváky
a nedávno navštívila zakarpatskou Ukrajinu,
určitě se od ní dočkáte i vyprávění, zajímavých
příhod i zamyšlení. -HH-






h t t p : // w w w. s i m a n d l . c z /
s t r a n k y / h u d b a / t a b / m i k i . h t m

Bedna vod
whisky, Bodláky ve
vlasech, Tunel jmé-
nem čas, Poslední
míle, Jarní kurýr, Září
a desítky dalších
písniček, které
zdomácněly u tábor-

áků a při kamarádských posezeních, má na
svědomí tento starší pán. Se svým bratrem
Wabim zaseli v hloubi šedesátých let semínko
moderní trampské písně a dnes se na jejich
nit snaží navázat spousta mladých kapel.
Věrnými interprety Mikiho písniček se stali
Nezmaři, ale i on sám je schopen se postavit
na pódiu a zazpívat s kytarou. Máme šanci nasát
trochu atmosféry volnosti a romantiky.

-HH-










Dnes se podíváme trochu dál od naší

základny. Jihovýchodně od Telče se táhne
hřeben Křižanovské vrchoviny a jízda po něm
je lahůdkou, kulturychtivé zase potěší návštěva
Nové Říše s mohutnou budovou premonstrát-
ského kláštera.

Ideální výchozí bod jsou Dačice, do nich
dojedeme vlakem nebo po cyklistické stezce.
Z náměstí míříme dolů  a za železničním
přejezdem vlevo (směr Budeč). V Borku začíná
první prověrka sil, stoupáme ostře vesnicí, pak
mírně mezi poli a zase ostřeji lesem až
k myslivně Zavadilka. Kdo má mapu, může si
zkusit zkrátit cestu vlevo lesem, doporučuji
ovšem radši sjet po silnici až do Budíškovic,
tam k zámku. Méně výkonní si mohou
odpočinout před výjezdem na hřeben, potěšit
oko na barokním zámku.

Od zámku se vydáme vlevo kolem obory,
za ní vpravo a zase vlevo kolem vrchu Petrovec.
Protější les skrývá krátký, ale příkrý výšlap.
Udýchaní se rozjedeme po lesní asfaltce, která
v terénních vlnách a pak mírným stoupáním
vyběhne na hřeben pod vrchem Bába k modré
značce. Teď se rozletíme po modré značce,

občas máme mezi stromy krásný výhled do
krajiny, silnička se stočí mírně vpravo a modrá
značka z ní za chvíli uteče přímo do kopce. My
zůstaneme na asfaltu a dorazíme k lesnímu
rozcestí s nedalekým obrázkem Panny Marie
na sloupu. Od něho se nedáme svést
sloupem cyklostezky vpravo a pokračujeme jen
mírně vpravo ostrým sjezdem, který nás za
zatáčkou dovede zpět na modrou značku. Ještě
něco přes kilometr do mírného kopce a už
jsme u bývalé kaple sv. Maří Magdaleny, později
myslivny a nyní obytného domu.

Silnice s červenou značkou nás vede
přes kopec do Nové Říše, zhoupneme se
údolím potoka a vyšplháme na náměstí. Bílá
budova kláštera září do daleka, v obci žil po
dlouhou dobu i známý básník Otokar Březina.
Silniční ukazatel tvrdí, že do Telče zbývá 11
kilometrů, ale ve skutečnosti to je jen devět.
Dva nenáročné výjezdy nás přivedou přes
Vystrčenovice do Zvolenovic, za vesnicí začíná
kilometrový sešup k Dyji. Odvážnější se na
most přiřítí i šedesátikilometrovou rychlostí…
Už jen překonat poslední návrší a lesíkem
u rozhledny Oslednice klesáme k telčskému
nádraží. -HH-






Tak jako dnes a o mi-

nulém víkendu, i zítra proběhne na kocouří
scéně loutková pohádka. Začátek je plánován
na 1430. Pan Bílek byl po dlouhá léta členem
známého divadla DRAK. Posledních šest let
je na vlastní noze. O tom, že návštěvy nebudete
litovat, jsem přesvědčen.





 


Zítra se již počtvrté uskuteční „Běh
Terryho Foxe“. Ve spolupráci s Prázdninami
v Telči jej
p o ř á d á
M ě s t o
Telč. Start
je tradič-
ně    v 1000

a trasa
bude jako
v před-
c h o z íc h
t ř e c h
letech: z náměstí k lávce, kolem zimního
stadionu a tělocvičny do parku, v něm ke
skleníku, od něj k bráně, od ní po hrázi k cuk-
rárně a pod hrází zpět, okolo rybníka ke hřbitovu,
kolem hřbitova a policejní stanice přes můstek
zpátky na náměstí. Pojďme jako v předchozích
letech podpořit boj s jednou z nejhorších
chorob, boj s rakovinou. -eda-

Páteční večerní peklo zrušilo mimo jiné
i noční setkání u kašny a následnou pouť na
kouzelné místo kousek za Telčí. Ale
nevzdáváme se a zkusíme to jindy – dáme
včas vědět.       Dnes ráno proběhl Telč Open –
hlavní volejbalový turnaj. Pět zúčastnivších se
týmů skončilo nakonec v tomto pořadí: 1. Dura,
2. Pokus, 3. Hokejky, 4. Bojleři, 5. No name.
Zítra ve 13 hodin proběhne na hřišti před
tělocvičnou opět volejbalový turnaj pro
nadšence.    Telčští pořadatelé jsou opravdu
čistotní. Nejenom, že se nám ztrácejí na intru
mýdélka, ale dokonce se i umýváme. Novým
místem k tělesné očistě byla zvolena kašna
a to u příléžitosti Vojtových narozenin. Když už
tam Vojta byl, vzpomněli jsme si i na
Medvědovo výročí pobytu na světě. A jelikož má
Klokan občas také narozeniny, letěl za nimi.
Dnes to bylo na náhodu, ale proslýchá se, že
od zítřka budou pořadatelé vybíráni podle
abecedy. Na řadě jsou Ágnes a Alex. Poměrně
dobře jsou na tom Zvukaři.       Anděl u nás my-
je WC.


w ww.f o l k l o k . c z

Plnými doušky lokat folk vám umožní
tahle pražská kapela, která pod taktovkou
moderátora Country rádia Petra Bohuslava
natočila už dvě alba. Čím jsou starší, tím je
jich na pódiu víc, dnes se toto číslo zastavilo
na sedmičce. Jednu ze zpěvaček Folkloku,
Helenu Štamberovou, můžete znát i jako
moderátorku televizního Aportu či návrhářku
krásných triček, šatiček a mošniček, jejíž
stánek nechybí na žádném větším festivalu.
Na náměstí v Telči je tuším u rohové věžičky
zdi zámecké zahrady... -daw-


