
Již po tvrté byl
dnes na nám stí
Zachariáše z Hradce
odstartován B h
Terryho Foxe. Za ú asti
senátora a starosty
Tel e Václava Jehli ky
odstartovalo více než
dv  sta lidí na trasu.
Celkov  se vybralo p es
sedmnáct tisíc korun.
Pokud jste ráno zaspali
a cht li byste p isp t na

11 P r u d k ý
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Láska je dcerou iluze a matkou deziluze.

Ano, ve er, který m l p vodn  tém  celý pat it Ivanu Hlasovi, ovládlo dravé mládí. Dost
m  zajímalo, kolik lidí p ijde na koncert, kde není žádné
profláknuté jméno, navíc za nejistého po así, ale obavy
z prázdných lavic rychle zmizely. Ty se zaplnily rovn ž po-
slucha i juniorského v ku (pr m r byl podle mne pod
dvacet let), a tak byli ú inkující vlastn  mezi svými.

Jako první rozezn l nádvo í klasický jazz v podání
K+K bandu, který se od lo ského roku pyšní Krte kem
z festivalu Zahrada. Usmívající se Martin Krají ek a Zde-
n k Král si pozvali t i další vynikající muzikanty, s nimiž
jsme se mohli t i tvrt  hodiny cítit jako v pravém jazzovém
klubu, jenom místo trubky, klarinetu, saxofonu i trombo-
nu jsme jako hlavní sólové nástroje slyšeli mandolínu
a housle podporované klávesami, baskytarou a bicími.
Pravda, byl to p edkrm pro náro ného diváka, ale ekl bych, že takových byla v zámku v tšina (za-
hlédl jsem nap íklad Ji ího Plocka, který se šel podívat na „konkurenci“). A tak potlesk zn l i b -

hem skladeb, z nichž mnoho neslo kuriózní název
(nap íklad Plavu íslo dv  nebo Let šílené šály).

Ryze pánskou sestavu vyst ídal Ivo Cicvárek
s dv mi dívkami – skupinou OKO. I tady jsme mohli
obdivovat skv lou hru na nástroje, navíc každý z troji-
ce vyst ídal b hem její produkce vždy dva dost nepo-
dobné instrumenty. A jelikož se i zpívalo, další velké
plus má u m  Ivo za texty. Našt stí si neosvojil hv z-
dné manýry a nezištn  nechal jako hosta vyniknout
opravdovou vycházející p veckou hv zdu Žofii Kabel-
kovou. Její zp v zpod paruky m l velký ohlas a za alo
být jasné, že diváci – snad spolužáci z jihlavského
gymnázia – p išli hlavn  na ni. P esto si vytleskali

OKO dvakrát zp t, Ivovi jsem vd ný za mou oblíbenou Ozv nu pro k ídlovku, která jeho blok
uzav ela.

Žofie p ib hla a zahájila za velkých ovací jen
s kytarou, po t ech písni kách pozvala dva chlapce jako
doprovodnou skupinu a spole n  vychutnávali, co to je
bezmezné nadšení poslucha . Jejím zp vem jsem
byl naprosto uchvácen (a spolu se mnou a lidmi na
zámku byli uchváceni i ti, kte í p ed m sícem p isoudili
Žofii na Zahrad  písni ká ského Krte ka), ale nevím,
zda by m la spoléhat jen na sebe i v psaní písni ek a
v bec vlastním projevu. Na jednu stranu její texty jsou
v rným a up ímným obrazem jí samé a jejího života,
 i to chichotání k jejím osmnácti tak trochu ješt  pat í,
na druhou stranu jsme slyšeli ob as p íval klišé bez myšlenky, pointy, stavby. Mluvené slovo
mezi písn mi ponechávám bez komentá e.             dokon ení na stran  46 45

Byli jsme dnes p es poledne zase na
kolovýlet , a tak jsme dojeli zpátky pár minut
po druhé. Otravovat ve štábní kuchyni se nám
už necht lo, vydali jsme se tudíž hledat místo,
kde bychom se naob dvali. Našli jsme jedno
nad jné, usadili se a za ali prohlížet menu.

„No a Procházka se m  zeptal na zákon
odmocniny a já jsem si, ty vole, musel rychle
vzpomenout, jak se to d lá p es kotangentovou
v tu.“

Oto il jsem hlavu k vedlejšímu stolu. Dva
mladíci v cyklistickém, jeden ost íhaný dohola,
druhý na ježka, vedli ohnivou debatu.

„Ale dy , prosím t , to jsme d lali ve dru-
háku na cvi ení,“ pravil ježek a usrkl ze stejno-
jmenné sklenice.

„Co si dáte?“ pokusila se odvést naši
pozornost servírka. Naše soub žná komunika-
ce s ní n jak vázla, ukázalo se, že va ené bram-
bory už nejsou a stejn  tak saláty. Nakonec to
skon ilo objednávkou bramborá k  a smaže-
ného filé s oblohou. Sympozium u vedlejšího
stolu probíhalo dál.

„Hele, ale to se ur uje dvanáct paramet-
r , šest pro analytickej zápis levýho tvaru a šest
pro pravej tvar.“

Servírka, která vypadala na erstvou ab-
solventku obchodní akademie, se poslední v -
ty zd sila a jeden n ž jí cestou na náš st l
upadl.

„A von se Šebestový zeptal: kterej elip-

soid to tam máte definovanej?“
To sle nu zahnalo definitivn  pry .

V p íštích dvaceti minutách se patrn  i s ob -
dem pro nás skrývala v bezpe í kuchyn , za-
tímco venku zu ila palba. Hospoda se za ala
nenápadn  vyklid ovat.

„Ty blaho, tomuhle rozumí snad jenom
Polá ek. Ty m i ský chyby jsou p ece analo-
gový a analytický, ne?“

Minuty utíkaly. Magda se rozhodla, že si
odsko í, protože to je osv d ený zp sob, jak
dosáhnout toho, aby íšník p inesl jídlo. Sku-
te n , za chvíli tam – po úhrnných p tadvaceti
minutách ekání – bylo.

„No a já jsem se rozhod, že to p evedu
na rota ní soustavu sou adnic,“ p evzala inicia-
tivu holá hlava.

Tak rychle jsem snad filé ješt  nikdy ne-
sn dl. „Zaplatíme,“ pokusil jsem se odlákat
myšlenky personálu jinam.

„Jasn , ale to záleží na tom, jaký sektory
tím máš pokrytý,“ nedal se ježatec.

„Sto sedmnáct korun,“ p istoupila na
matematické téma servírka. Byl jsem asertivní
a položil na st l stovku, desetikorunu, p tikoru-
nu a dvoukorunu. Její pohled zabíjel.

„Nene, to je blb . P ece se musí spo ítat
exponenciální tvar s druhými derivacemi a ten
se položí roven nule, pak ti to m že vyjít, ty pa-
ko.“

Honem pry . -HH-

boj proti rakovin  - máte
p íležitost p i dnešním
koncert . Stejn  jako p i
lo ském Nezma ím
vystoupení mezi vás
pošleme lahev, do níž
m žete vhodit sv j
p ísp vek. M žete
rovn ž využít bankovního
p evodu na ú et íslo:
274375400287/0100
u Komer ní Banky.
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h t t p : // w w w. d e v i t k a . c z

Honza Brož se jednou před jistými zpě-
vačkami holedbal, že založí skupinu, která za
rok vyhraje Portu. Jak řekl, tak udělal. Nejdříve

litvínovská, pozděj i
pražská skup ina vy-
rostla během několika
let z původně študácké
skupiny až do špičky
naší folkové scény.
Skupina má za sebou

tři finále Porty, na Zahradě 1995 získala Krtečka
a v anketě Folk & Country si k tomu ještě přidala
stříbrný klíč za Objev roku 1995, 96 a 97.
Protože Honza a Jind řiška jezdí zároveň
s Žalmanem a bratři Hofrich terové jsou
mimopražští, je každé vystoupení Devítky
malým svátkem. -HH-






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

Přes dětský
sbor a dechovku ved-
la Pavlínu cesta
k bluegrassové sku-
pině Sem tam, kde si
jí všiml Žalman a u-
dělal z ní opěrný
sloup svého „spolu“.

To však zdaleka nebyla konečná Pavlínina sta-
nice, začala zpívat s Weekendem, Nezmary,
s Druhou trávou natočila fenomenální sólové
album. Přesto to bylo pro uplatnění jejích
vlastních písniček málo a umělecký přetlak ji
donutil dát se na sólovou dráhu s doprovodnou
skupinu „…a basta“ a s ní nahrát samostatné
CD. Její poslední nahrávkou je letošní album
Láska je nádech. -HH-









pokračování ze strany 45
Snad by nebylo marné své písničky vybí-

rat přísněji (poslední přídavek Svíčka je ovšem
dost dobrá věc) a nechat svůj superhlas vyznít
ve skladbách jiných autorů. Moc bych si přál
vidět Žofii na telčském zámku za pár let jako
hlavní hvězdu, jenom se bojím, aby nám ta
holka s obrovským pěveckým talentem neutek-
la k muzikálu a do pop-music.

Propojující článek večera Ivo Cicvárek
zaštítil svými k lávesami i poslední kapelu,

brněnské Mošny. Dvojnásobný držitel Krtečka
stavějící na šesti pěkně ladících hlasech dal
o své suverenitě vědět hned od začátku, diváci
aplaudovali skvělým sborům i sólistům, mezi
nimiž se mi tentokrát nejvíc líbili Kamila Vozá-
ková a David Gregor. Sérii několika zaslouže-
ných přídavků bohužel ukončil sílící déšť.

A dramaturgie příštího ročníku má brou-
ka v hlavě: musí být na každém koncertu vždy
aspoň jedna velká hvězda, anebo se dokáže-
me někdy obejít i bez nich? -HH-


h t t p : // w w w. k a m e l o t . c z

Existují dva Kameloty. Jeden je studiový
a za účasti velice
známých muzikantů
natáčí popové desky.
Druhý je určen pro
vystupování v terénu
a za účasti méně
známých muzikantů
hraje unplugged, te-

dy bez přebytečné elektroniky. Roman Horký je
ale stále jeden a tentýž. Zpěvák s chraplavým
hlasem, kytarista s velice rychlými prsty a autor
desítek dnes už zlidovělých písní. daw-








h t t p : //
p e t n i k . i n t e r n e t f o l k . c z

Pražskou „acapelu“, pro niž je jediným
nástrojem ladička, se před dvěma lety právě

zde v Telč i rozhodl
sestavit Honza Hu-
čín (mj. redaktor
zdejšího Zpravoda-
je). Po řadě dílčích
úspěchů kapela le-
tos ke všeobecné-
mu (zejména

 vlastnímu) překvapení získala na festivalu
Zahrada Krtečka za 3. místo v diváckém hla-
sování. V Telči se představí se spirituály, swin-
govkam i a lidovkami ve vlastních tradičních
i netradičních úpravách. Běžte si poslechnout,
co pouhých pět hlasů dokáže, a jste-li zpěváci
z Prahy s vyšším hlasem, můžete od září zpívat
s nimi – současný tenorista Honza Lukavec
odjíždí studovat do zahraničí. -HH-


D i v a d e l n í

společnost z Havířova přiváží do Telče
kramářské písně v tradičním provedení. Děj
však předvedou tři živí herci spolu s množstvím
maňásků a loutek, hudební doprovod pak
kromě nezbytného akordeonu obstarají flétny,
saxofon a všelijaká ruchadla a skřípadla. -HH-


Namísto reportáže z nokturna jsem zvolil

jinou cestu, jak Evu přiblížit čtenářům Zpravo-
daje. Nejbližší místo na náměstí, kam se dalo
posadit, byl favorit, ve kterém Eva přijela, a tak
se rozhovor odehrál v poněkud neobvyklých
kulisách.

Kdy jsi v Telči hrála poprvé?
Myslím, že to bylo v roce 1991, to mě sem

někdo přitáhl po Portě. Od roku 1996 už tu
hraju pravidelně.

Jak vzpomínáš na své první hraní?
Bylo to moc

hezké, tenkrát jsem
byla společně s Ro-
bertem Křesťanem
na hlavní scéně a ve-
čer jsem pak ještě
hrála u rybníka. Tehdy
jsem neměla vůbec
žádné zkušenosti, ne-
věděla jsem, co mám
dělat, co mám chtít
a co odmítnout, taková
ta rozpačitost a naivita
šestnácti let.

Jak ses od té
doby, během deseti let, změnila? Co je na
dnešní Evě Henychové jiného?

Samozřejmě jsem za tu dobu hrozně
moc prožila, ztratila spoustu iluzí. Ale jadérko
je stejné, jsem pořád bytostná optimistka.
Určitě se za tehdejší Evu nestydím a ničeho
nelituju, patřilo to k tomu věku.

Jsi možná nejčastěji koncertující
zpěvačkou. Pro jaké nejneobvyklejší
publikum jsi hrála?

Hraju opravdu často, někdo řekl, že si
vytvářím soukromý vesmír, jakýsi souběžný

svět. V tom normálním světě běží reklamy na
ledničky a pračky, z rádia pořád zpívají popu-
lární hvězdy, na mých koncertech běží o úplně
jiné věci. Teď jsem začala docela dost hrát po
věznicích – byla jsem třeba v Borech, v Heř-
manicích, ve Světlé nad Sázavou. Začínám mít
pro vězně slabost. Někdo mně trochu
podsouvá, že omlouvám zločince. Já jsem
poslouchala příběhy lidí, kteří jsou zavření,
a díky nim jsem pochopila spoustu věcí. Vadí
mi plošné odsuzování typu: ten byl zavřený,
tak si na něj dávejte pozor, je zlý a ublíží vám.

Napsala jsi
nějakou písničku
i n s p i r o v a n o u
vystoupením pro
vězně?

To ne, ale kon-
takt s vězni mě trochu
změnil, a tak když teď
napíšu písničku o so-
bě, je to tam taky.

Na konec –
máš z poslední doby
nějaký zážitek, který
tě hodně ovlivnil?

Obrovský záži-
tek mě potkal dneska. Měla jsem cestou do
Telče bouračku, zničila jsem auto, kteréjsem
předtím koupila v bazaru. Sjela jsem ze silnice
do stráně, vylezla jsem ven sice živá a zdravá,
ale duševně úplně zničená. A úplně mě
dostalo, že devět z deseti aut, co jely kolem,
zastavilo, jedna paní mě konejšila, další pán
hned mobilem zařizoval všechno potřebné,
další se mi snažil pomoct s autem. Takový
zájem úplně neznámých lidí mě dojal a začala
jsem si říkat, že s tou malou českou povahou
to nebude tak strašné. -HH-


























































h t tp : //www. muj we b. c z /www/
n a c a s

Kapela Načas měla vskutku raketový
nástup na naší folkovou scénu, neboť hned
v prvním roce svého hraní získala Portu i Krteč-
ka, dvě nejprestižnější ceny pro amatérské
folkové skupiny. To sice samo o sobě
neznamená hned pozvánky na hlavní pódia
festivalů, protože důležité je neustále hrát, hrát
a hrát, nicméně začátek lepší být nemohl. Pak
př išlo CD, ještě později Načasáci trochu
přitvrdili a pořídili si bicí. Dnes už jsou zkušenou
kapelou, která na Kocouří scéně urč itě
nezklame. Ještě bych rád podotkl, že Načas
má velmi pěkně udělané webovské stránky –
doporučuji k navštívení. -daw-


