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Mluvíte-li se ženou, naslouchejte p edevším tomu, co vám íká o ima.

Celý den jsme s Medv dem sledovali informace o po así, p ipadalo nám nemožné, že by
ve er ani nekáplo. Ovšem z radarové mapy postupn  až na pár mr avých flí k  zmizely všechny
mraky, a tak se po adatelé rozhodli srolovat protideš ový
kryt. Jenomže p ítomnost Nezmar  zafungovala
i tentokrát a jeden z mr avých flí k  se p i své pouti po
republice trefil p esn  na nádvo í zámku. Po deseti
minutách cvi ení civilní obrany se ale svatý Petr rozhodl
nádrž zastavit a p ed zcela plné hledišt  mohla nakrá et
trojice P+L tvo ená Lubošem Hrdli kou, Pavlem Zajícem
a Ájou Joskovou.

Luboš byl a je snad nej ast jším autorem
písni ek pro Nezmary, ale i tak ada jeho milých výtvor
z stala mimo nezma í repertoár. P itom každý z nich
obsahuje v textu n co hezkého, t eba p ekvapivý obrat
nebo neot elý rým, a proto je dob e, že je P+L oživili. Uznání zasluhují i texty k p evzatým melodiím
– kdo si n kdy zkusil napsat inteligentní eský text na Simonovo Sounds Of Silence, ví, že to není

žádná legrace. V aranžmá se Pavel s Lubošem sice
o žádné detaily a drobnokresby nepokoušeli, ovšem
i tak se písni ky docela p íjemn  poslouchaly,
zejména tam, kde m la sólo Ája.

Pravidelní návšt vníci tel ských koncert
Nezmar  byli napjatí, ím p ekvapí „domácí“ tým
Nezmary tentokrát. Loni to bylo výzvou, aby se p ipojili
k b hu Terryho Foxe kolem nádvo í, letos k témuž
vyzval Medv d jenom diváky a poslal do pléna velkou
láhev na p ísp vky pro boj s rakovinou (b hem
hodiny se vybralo p es dev t tisíc). P ekvapení se
odehrálo až po za átku první písni ky. Hbití
po adatelé nanosili k pódiu lavice se stoly a za ali
hodovat a veselit se. Nezma i totiž vždycky propásnou

zahajovací koncert s hostinou a my jsme jim cht li
p iblížit, jak to vypadá. Jako obvykle ale dokázali „hosté“
z eských Bud jovic zakontrovat a první písni ku
plynule p etextovali na Musíš jíst dál.

To vše pomohlo vytvo it tu pravou rodinnou, až
hospodskou atmosféru, k níž Nezma i p isp li
množstvím známých hit : t eba Písek, Hej lov e boží,
Zpov , Dávno se známe, Zá í… B hem poslední
zmín né písn  se zni ehonic objevil na pódiu (a taky
z n ho málem vzáp tí slet l) Miki Ryvola a zazpíval si
sólo. Následující p lhodina pat ila jemu a jeho
písni kám, které si spolu s ním už naplno zpívali všichni,
kdo je znali (a t ch byla velká v tšina).
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Napadlo nás, jak se my, co tu spolu
trávíme t ch 17 (nebo trochu mén ) dní,
navzájem vidíme a vnímáme… Jací vlastn
jsme?

Tak se podívejte, co jsme se na otázku:
„Jaký je podle tebe typický ú astník
Prázdnin v Tel i?“dozv d li:

Michala, J ihlava: „Je oble ený
v zeleném, nejlépe v maská ích, má po boku
n ž, cinká ešusama, všude hraje na kytaru, je
š astný a všechny lidi miluje. Druhý typ má
dredy, hraje na bubínky, nejí maso a taky je
š astný a taky všechny miluje. Oba typy
zásadn  nekou í, jsou velmi spravedliví,
nesnáší bezpráví. (Našt stí t ch typických není
tolik.)“

Lucka, Brno:“Má hlad, žíze , dochází mu
peníze, ale jinak je mu fajn.“

Jana, Madrid: „Má karimatku, pivo, chová
se p átelsky a zvídav , ob as huláká po
nocích, obvykle nemá rád déš . A míru zná jen
po ur itou míru.“

Jirka, Ostrava: „Hraje na kytaru, bubínky,
sem tam jde na koncert. Je to parti ka
pohodových lidí.“

Nezmar, Liptovský Mikuláš: “Chodí bosý,
konzumuje maximáln  t i piva denn , má
prolezlá všechna tel ská zákoutí, zná  veškeré
hospody v Tel i. Když tu není, celý rok vzpomíná
na to, jak tady bylo dob e. Zná se, nebo se
alespo  zdraví, s Medv dem.“

Jarka, Ž ár nad Sázavou: „Je naprosto
v pohod , uvoln ný, na nic nemyslí, užívá si
to.“

Adam , B eclav: “Chodí s velkým
batohem, na krku nosí korálky, na nohou
sandály a má rád folk. Už to nejsou trampové,
pat í mezi m stské lidi, p írod  spíš škodí.“

Hanka, Ostrava: „D lí se na dva typy: 1.
turisti. 2.hipísáci, co p espávají v podloubí a
nosí co nejvíce nevšední oble ení. Jsou to
sdílní, usm vaví lidé s pivem v ruce.“

Martin, Brno: „Je neu esaný, ale jinak
hodný, slušný a tichý lov k.“

Linda, Litomyšl: „V tšinou neumí zpívat
ani hrát, je to p írodní typ. Asi nekou í, nepije
pivo, spíš víno nebo medovinu.“

Zden k, Chot bo : „ Tramp, pohodový
lov k, který si to chce užít.“

-Mag-

Dv  desítky sportovc  v era využily
p íznivého deštivého po así, aby zahájily útok
na protivníkovu popelnici (hrálo se na ploše
zimního stadionu podle mezinárodních
pravidel vodního póla, pouze vody bylo asi
o 245 cm mí  – i tak zbylo dobrých 7. Místo
branek byly použity popelnice. Jo, a taky se
nesm lo stahovat pod vodu, jinak se mohlo
všechno a to se projevilo na
po tu zran ných a poškozených
(cca 10%) ). Už od prvních minut
znesnad ovala hru Mistr m
sv ta posílených        o výb r zbytku
sv ta (p íšt  už jen MSPOVZS)
kluzká t la polonahých drsn
hrajících Ultra-Pí us . To se
projevilo první brankou
v popelnici MSPOVZS. Málem nám z toho
sklaplo (víko). S p ibývajícími minutami jsme
se vypo ádali se stále se obnovujícím slizkým
povrchem Ultra-Pítil . To se projevilo rychlými
5 brankami v popelnici U-Pí . Po p estávce

a zm n  stran následoval boj s nezmírn ným
nasazením a oba celky pohán né stovkou
divák  se p elévaly od popelnice k popelnici.
Chleba se lámal (pekárenská hantýrka) ve
chvíli, když jeden z U-Pí  zahodil šanci trefit
p l metru vzdálenou popelnici (no, von byl
vlastn  úpln  u ní – u tý popelnice s ušima
s otev eným víkem). Tímto okamžikem p evzali

dirigentskou taktovku MSPOVZS
v ele s tím plešounem (Obim) a
s „Tím velkým“ (ten  to taky um l).
Díky záv re né klokanízlaté-
mistrovské popelnici jsme zvít zili
10:1. Sestava Vít z : Soník,
Han e, Mach, Jáchym, Obi, „Ten
Velkej“, „Ten Menší“, „A Ješt
Jeden“ a Klokan.

est poraženým, ale MSPOVZS jsou
zkrátka Mist i!

P.S.: Za nep íznivého (slune ného)
po así se další utkání p esouvají do sprch na
intru (Járo, Ty nemusíš - interní hantýrka).

Klokand l
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h t t p : // w w w. c o p . s k

Kdoví, co přivedlo dlouhovlasého bigbí-
ťáka Míšu Leichta k tak napohled krotkému
žánru, jakým je bluegrass. Nicméně už jako

puberťák zažil s Co-
pem slavné časy
plzeňských Port a dnes
je jeho frontmanem.
Cestu kapelu lemuje
řada cédéček,
poslednímu  z nich

(…Bič) není ani rok. Zavedená sestava se loni
otřásla v základech, když přišli hned dva noví
muzikanti, ale i s nimi si Cop podržel obrovský
tah a neuvěřitelné nasazení. Na Zahradě se
Martin Fridrich s banjem b lýskl sólem
v Moonlight Midnight a i v Telči uslyšíme určitě
něco nového a neoposlouchaného. -HH-


h t t p : // w w w. b a f . c z /
m a r v i n

O letošních prázd-
ninách bylo a lze Marvin vidět
a slyšet na NEJ festivalech
– totiž na NEJvětší Zahradě
v Náměšti na Hané a NEJ-
delších Prázdninách v Telči.
Chvíli mezi těmito dvěma
akcemi si kapela zpříjem-
nila návštěvou nahrávacího
studia, by po jarním několika písňovém
demáčku vypustila do světa další placatě kulaté
písničky. Marviňáci sami svůj styl označují jako
„folkbeat“, což se zdá jako nejjednodušší
definice nerockového folku s bicími. K beatu
ale zase nesedí saxofony, jejichž role ve zvuku
kapely je neoddiskutovatelná. Běžte si je na
náměstí poslechnout a zkuste sami hádat, co
hrají za muziku. -luc-






h t t p : // ww w. p o u t n i c i . c z

Pokud si myslíte, že pět či deset let je
v živo tě kapely
dlouhá doba, asi
vás šokuje, že br-
něnští Poutníci
existují už 31 let!
Od samého za-
čátku hráli coun-
try a bluegrass
a ani v úterý večer

to nebude jinak. Trojici zasloužilých členů
Kalina+Pola+Hulán doplnila před čtyřmi roky
dvojice mladíků Petr Brandejs a Honza Máca.
Poutníci uchvátí úžasnou  instrumen tální
souhrou a promyšlenými aranžemi, všichni
hrají jako o život bez ohledu na věk. Jestlipak
ten Robert Křesťan neudělal chybu, že od nich
odešel… -HH-
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Večer vygradoval k velkému finále, kdy

se vrátili opět Nezmaři a s Mikim zahráli
největší pecky od druhého z Ryvolů – Wabiho.
Zámek se na chvíli stal velkou hospodou, kde
právě probíhá obrovská jam-session s hity






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

Používat k produkci jen vlastní hlasy je
namáhavé, a tak vám Pětník na Kocouří scéně
urč itě nemohl předvést vše ze svého
repertoáru . Navíc některé jeho písničky
potřebují spíš komorní atmosféru, proto si
můžete být jisti, že si pro nocturno nechal pár
es v rukávu. -HH-

jako Vodjíždím, Osamělý město či Tak už mi
má holka mává.

Byl to nejhezčí možný večer na závěr
týdne i na konec mého seriálu reportáží – zítra
předávám virtuální pero dalším kolegům
v redakci. Mějte se fajn. -HH-


h t t p : // m u s i c . t a x o f t . c z /
v _ m e r t a

Již několik let
se toto duo nechává
inspirovat prastarými
p í s n ě m i
sefardských neboli
španělských Ž idů,
maličké komunity
v malé komunitě.
Merta s Lewitovou se
vydávají k samotným kořenům hudby, hrají
a zároveň j im naslouchají, aby dnešnímu
publiku co nejvěrněji prezentovali tento opravdu
uzoulinký koridor etnické hudby. -daw-






Na našich předchozích cestách jsme se

mockrát potkali s řekou Dyjí. Tentokrát se za-
jedeme podívat na místo, kde se řeka rodí –
k pramenu.

Z  Telče vyjedeme k nádraží a zde
odbočíme vlevo směr Brno. Před železničním
přejezdem uhýbáme na Mysliboř a Sedlejov,
převládají nenáročná stoupání, po cestě třikrát
překřížíme koleje. V Sedlejově stále držíme
přímý směr, za kopcem vidíme ve sjezdu vlevo
pěkný rybník, při průjezdu lesem pak opět vlevo
malé rašelinové jezírko s cedulí Přírodní
památka. Pomalu se blížíme k vesnici stojící
opuštěně mezi pláněmi a vrchy – je to
Panenská Rozsíčka, z ní nám zbývaj í
k pramenu Dyje už jen dva kilometry, stojí ale
za to. Vesnicí projedeme po hlavní silnici a op-
řeme se do pedálů při výjezdu vpravo do kopce.
Naštěstí námaha netrvá tak dlouho a před
pro tějším lesem vidíme zelenou šipku
k pramenu. V malé studánce nás osvěží čistá
voda, jsme o 150 metrů výš než Telč. A to jsme

z ní ujeli jenom 12 kilometrů.
Vrátíme se na silnici, po ní pokračujeme

do lesa a na křižovatce sjedeme vlevo do
Třešti. Z ní se můžeme do Telče vrátit vlakem,
anebo zvolit náročnější, ale hezčí cestu přes
hrad Roštejn. V tom případě vyjedeme z města
po stezce č. 16 (směr Venkov a Růžená).
Nejprve jen mírně stoupáme kolem četných
rybníků, za Růženou (nezapomeneme u konce
obce správně odbočit na Roštejn!) se ale
stoupání zaostří a poslední půlkilometr vydrží
jen ti nejzdatnější. Ještěže naši předkové
stavěli moudře kolem silnic lipové aleje, stín
je příjemný. Máme-li sílu dojet až na hrad,
uděláme to, z věže si můžeme prohlédnout
okolí a v osvěžovně na nádvoří doplnit tekutiny.

Posledních 9 kilometrů do Telče už je
odpočinkových. Proletíme lesem a přes pole
dojedeme do vesničky se zvláštním názvem
Doupě. Za ní překonáme návrší a z Vanůvku
už mírně klesáme až do cíle.

-HH-


Počasí se nám zkazilo a na kole

můžeme taky pěkně nepříjemně zmoknout.
Někdo je možná i dost unaven neustálým
šlapáním, proto nám přijde vhod výlet za
humna, přesněji na rozhlednu Oslednice.

Žlutá značka nás z náměstí dovede
kolem vlakového a autobusového nádraží pod
viadukt, tam opustí vlevo silnici a kolem
zahrádek vystoupá krajem lesa až ke kovové
konstrukci. Stavba slouží jako vysílač
Radiomobilu (uživatelé Paegasu, radujte se,
v Telč i je skvělý signál) a těsně pod jejím
vrcholem je vyhlídková plošina, na kterou vede
176 schodů (přepočítali jsme to). Za
vstup se platí desetikoruna, ale investice
se vyplatí. Jak stoupáme vzhůru,

vidíme stále víc a víc z Telče, až před námi
stojí v plné kráse. Takhle shora vypadá docela
malá… Na obzoru samozřejmě zahlédneme
Jihlavské vrchy s Javořicí, vpravo vidíme
špičku Roštejna, na severovýchod se bíle
leskne kostel v Urbanově, mezi poli, lesíky a
kopci se sem tam skrývá nějaká vesnička.

Jenom jedno upozornění: pokud trpíte
závratěmi a strachem z výšek, nahoru radši
nelezte. Všechny schody a plošiny jsou
vyrobeny z kovových roštů, kterými je vidět až
dolů, nahoře na plošině tak zjistíte, že pod

sebou nemáte vlastně vůbec nic. Ale
můžeme si tak připsat adrenalinový

zážitek, ne?
-HH-


objektů - nálezů Ondřeje

Tučka „ODPADKY  V NALEZENÝCH
SOUVISLOSTECH“ se koná v Telčské

Orlovně (kino) a je otevřena každý den
00 do 1700 s vyjímkou polední pauzy mezi

1200 a  1400. Přijďte shlédnout Tučkův svět plný
fantasie.


„Mladičká básnířka

s korálky nad kotníky…“. Korálky nad kotníky
sice nenosí, ale zato ji poznáte podle pestrého
háčkovaného kloboučku. V podobném můžete
vídat i Žofku Kabelkovou – takže pozor –
nesplést!!! A naše nejmladší písničkářky mají
společné ještě něco – oběma se podařilo
vyhrát Folkový kvítek (Martině letos – tedy na
poslední chvíli, jde totiž o soutěž do 18ti let).
Kdo křehkou Pražačku viděl třeba na loňské
Zahrádce písničkářů v Kuřimi, byl letos hodně
překvapen, jak textařsky vyspěla. Tak to ale bývá
– zpočátku jde lehce velikými skoky kupředu,
později to budou sotva znatelné malé krůčky...

 -luc-
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