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Nejjistější místo, kde najdeš pomocnou ruku, je na konci tvého ramene.


Pomalu ale jistě ubývá písku z pomyslných přesýpacích hodin Prázdnin v Telči. Další

zrnka odsypali brněnští Poutníci a plzeňský Cop. Že
však na světě není jen bluegrass, přišla se na
začátku večera ukázat divákům i Martina Trchová.
Kdo jí tedy nestihl na Kocouří scéně, užil si její
písničky na zámku.

Poté už přišel čas pro ryze pánské kapely,
i když i takoví Poutníci nějaký čas (přesněji 5 let)
jezdili se zpěvačkou. Ale co je 5 let v kapele, která
má 31 křížků? Pravda, z těch zakládajících členů už
žádný nehraje, ale i 29 poutnických let Zdeňka Kaliny
je slušná porce. Jiří Pola tedy měl ve svém
průvodním slově o čem vyprávět a skupina
disponovala slušnou zásobou skladeb ke hraní.
Rozehřátí proběhlo v duchu starých pecek křesťanovské éry. Jak jsem si u písničky Všem
Kryštofům Kolumbům v duchu přemítal, že hlas Roberta Křesťana tam prostě chybí a není to
bez něj ono, musel jsem si zaprotiargumentovat, že naopak Druhá tráva nemá tak skvělý bas
jako Poutníci ve Zdeňku Kalinovi.

No a pak se přiřítil Cop. Normální kapela na
pódium přijde, ale Cop, ten se pokaždé přiřítí.
Koneckonců - to je jeden z důvodů, proč se mi líbí.
Míša Leicht, který byl jako vždy ve výborné náladě,
provokoval diváky (… jste skvělí, nám se tady tak
krásně hraje… my to sice říkáme všude… ale je to
pravda) i Medvěda (… já ho mám rád… ať je jakej
je). Kapela se oproti loňsku dost podstatně změnila,
neboť ji opustili dva pendléři mezi Copem
a Semtexem (Röhrich a Nowack) a bylo nutno je
nahradit. Zdá se, že na současnou sestavu je Míša
Leicht principálsky pyšný, neboť několikrát za večer
předsta-

voval nejlepšího banjistu roku (dle Bluegrassové
asociace) Martina Fridricha. Rozjařený byl i houslista
Jerry Štěrba, což dal najevo zejména v písni Smoke,
smoke, smoke překvapivými tanečními figurami ála
Elvis Presley. Dokonce se pokoušel i o jakési
synchronizované tančení s křepčícím divákem po
straně pódia. Cop se zkrátka přijel do Telče vyblbnout,
i když on vlastně blbne úplně všude. Za to je
samozřejmě každé publikum patřičně vděčné, takže
se koncert docela protáhl a nocturna Divadla Le škleb
a vokální kapely Svítání plánovaná na půl jedenáctou
začínala o nějakou tu čtvrthodinku později později.
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V Telči jsme Nataliku viděli s kytaristou

Ondrou Smetanou, na koncert v Plumlově však
jel s Natálkou i jeho nástupce Jan-Matěj Rak.
Původně jen jako pozorovatel, že se podívá,
jak co hrají, okoukne si naž ivo, co zná
z nahrávek, zkrátka bude nejprve kapelu
studovat z publika. Takového klidu mu však
dopřáno nebylo a v rámci známého hesla byl
hozen do vody, aby plaval. Tedy vytažen na
podium, aby improvizoval. A tak paradoxně
Matěj s kapelou dříve koncertoval než
zkoušel… -luc-


Příští rok mají Poupata desáté výročí,

takže jak ho oslavíte?
Soukromě to oslavíme asi strašně moc,

protože když jsme 10 let vydrželi takhle
pohromadě beze změny, to je asi důvod
k oslavě, že si to nebudeme dalších 10 let
pamatovat.

A co třeba další CD, přemýšlíte o tom?
Přemýšlíme a začíná se rýsovat, že

bychom to na počátku roku roztočili, takže by
to na příští sezónu mohlo být naše už čtvrté
CD. S největší pravděpodobností se bude
jmenovat Nechce se mi domů.

Vydávat to bude někdo renomovaný?
Uvidíme, záleží podle zájmu

renomovaných, ale určitě bychom se neradi
vzdávali nějakých domácích výhod. Nejde ani
tak o peníze, jde spíše o to, aby se to dostalo
do distribuční sítě, což se samozřejmě

malému vydavatelství dostává obtížněji. Zas
na druhou stranu jít pod větší vydavatelství
přináší spoustu jiných nevýhod, takže v tuhle
chvíli nevíme. Záviset to bude od nabídky, asi
bychom o tom rádi zauvažovali. Necháváme
v tom ale zatím volno, nejdřív to chceme v klidu
natočit.

Teď mě ještě napadlo – na Zahradě
Poupata Jablkoň vedle sebe, v Telči zase. To
jste si vydupali vy nebo Jablkoň?

To je záhada i nám, že jsme se tak hezky
sešli a přitom jsou to dvě tak rozdílné muziky.
My v hluboké úctě zdravíme Jablkoň, doufáme,
že jim nepř ipravíme špatnou půdu pod
nohama, ale Michal Němec je v hudbě
nesmírně tolerantní člověk, takže věřím, že
z toho vznikne taková krásná fúze a hrozně bych
si přál, aby ten večer byl pěknej.

-daw-


Někdy je zbytečné př i shánění

materiálu do Zpravodaje vynakládat
extra námahu. Stačí se prostě někde
postavit a drby př ilétnou samy.
V podloubí se náhle vyloupne
usměvavý Milda Vokáč
(kontrabasista Jen tak
taku, který zde měl
vydařené nocturno minulý
týden) a nejprve jako správný
pedagog Davida poučí, že by se
o jeho ruku na pozdrav neměl tak

prát, protože první podání patří
dámě. ZAPAMATOVAT! Po krátké

lekci slušného chování nám
na oplátku prozradí něco

méně korektního. Jeho
dnešní snídaně

s nejmenovaným zvukařem
hlavní scény a jejich drahými,

spojená s obědem a šam-
paňským, trvala v hospůdce Pod věží

plných sedm veselých hodin…
-luc-



h t t p : //s j a n o u s e k . m i s t o . c z
h t t p : // w w w. j a m i e m a r s h a l l . c o m

Co ješt  nevíte o eskomoravském
písni ká ském guru a jeho britském kamará-
dovi, který už jede
druhou p tiletku
svého hraní po es-
kých folkových fes-
tivalech? T eba to, že
do Tel e p ijedou
v rámci spole né
š ry až z Popradu,
kde hrají dnes ve er. Výkon vpravd  hrdinský.
Zcela ur it  ale nepojednou sta i kou Škodou
1000 MB, takže toho, že by nedorazili, se bát
nemusíme. Krom  sta i kých písní, jakou je
práv  ta o zmi ované „Škodov i ce“, nám
Slávek ur it  p edvede i zbrusu nové písn , jež
poslední dobou na koncertech hraje. Ty jsou
t m ze zatím posledního (i když starého už ty i
roky), poslucha i i kritiky op vovaného alba
Tancuj a zpívej naprosto nepodobné. Slávek
se vrací v nových v cech k bigbítu a znateln
odleh uje muzikáln  i texta sky. P ináší te
poslucha m písni ky, které se dají snadno
zapamatovat i zahrát. Ale taková by vlastn
folková, ili lidová písni ka být m la. A co je
nového u Jamieho Marshalla? P ij te se
podívat… -luc-
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h t t p : // b o k o m a r a . m i s t o . c z
Ve t ech

lidech dokáže
B o k o m a r a
ud lat naprosto
úžasnou muziku
jako emen.
Pot ebuje k to-
mu vynikající
kytaristku (a mul-
tiinstrumentalistku
v bec) Petru „Šany“ Šanclovou, nemén
výte ného baskytaristu Tomáše „Codyho“
Vunderleho a samoz ejm  frontmana,
kapelníka a skladatele melodií Luboše
„Javora“ Jav rka. Bokomá í muzika je
rozmanit  aranžovaná díky Michaelu Vaší kovi
(ex-Každý den jinak), texty jí dodávaj í
renomovaní texta i (Jirka moravský Brabec,
Milan Jablonský, Josef Prudil) – zkrátka
p esn  podle werichovského ten d lá to a ten
zas tohle a všichni dohromady ud lají moc.

-daw-

h t t p : // w w w. c o n t i n u o . c z
Vystoupení tohoto profesionálního sboru

o Prázdninách v Tel i je už takovou malou tradicí.
O inscenacích Divadla Continuo nelze
jednozna n íci, zda se jedná o jarmare ní
divadlo, pouli ní cirkus i loutkové p edstavení.
Pohyb, hudba, loutky (od deseticentimetrových
ma ásk  p es jarmare ní loutky a masky až
po figuríny v nadživotní velikosti), fyzické herectví,
cirkusové a akrobatické techniky, stejn  jako
postupy loutkového divadla - to vše vytvá í
poetiku jednotlivých inscenací, které vznikají ze
spole né práce všech zú astn ných. Ti
v tšinou nejen hrají, ale i vyráb jí výpravu,
kostýmy a loutky, píší texty a skládají hudbu do
p edstavení. Letos Divadlo Continuo p edstaví
hru Dokud vás sny nerozd lí, která m la
premiéru 14. dubna na hrad  Kašperku.

-daw-

Bonsai . 3 je t i ro-
ky stará kapela, založená studenty pedagogic-
ké fakulty Jiho eské univerzity, v jejíž Menze má
také svou domovskou scénu. Navazují na
legendární Bonsai, charakteristickou písn mi
dnes už nežijících osobností Františka Stral-
czynského a Tomáše Polá ka. Kapela, která
necht la nechat výborné písni ky ležet ladem,
si zve na své ve ery, o kterých už tu byla e ,
mladé interprety i z jiných kout  republiky. V pr -
b hu kv tna došlo k obm n  hrá , když Milenu
Janá kovou vyst ídala další skv lá elistka
Petra Dvo áková.                                                                  -luc- -Eda-

Od roku 1990 se
datuje vznik téhle kapely, která pro vás bude
hrát zítra na tel ském nám stí. Nejjednodušeji
by se muzika Geneze nechala za adit asi jako
k es anský folk, i když každé žánrové hranice
jsou v hudb  relativní a sama kapela o sob
íká, že hraje ob as úlety všeho druhu. Ve svém

domácím prost edí (Velké Mezi í í) kapela
po ádá Geneze pravidelné váno ní koncerty
v kostele, od roku 1999 vlastní i CD s hezkým
názvem Malý svateb an.

-daw-

h t t p : // m u j w e b . c z / w w w/
z e n o

Ostravský písni ká , folkový nadšenec
(mimo jiné spravuje www stránky
pardubických Poupat), student a budoucí
kameraman. Píše písn  veselé, vtipné, drsné
i cynické (nádhern  up ímný veršík: „Mám
návšt vy rád, hlavn , když n co p ivezou“), i
poeticky smutné perly jako Já vím: „Dnes ráno
narodil se prezident v syn / a na dvo e za
domem už rozkvetly dv  t ešn  / bu  to, neb
ono zapíše se do d jin / a to druhé, p iznejme
si / na papí e vypadá tak sm šn “. Zítra Zeno
vym ní svou bezpe nou skrýš za kamerou a
vystaví se sám zv davým pohled m a ješt
zv dav jším uším. Rozhodn  si ho nenechte
ujít, po letech (až dostane Oscara) budete
svým d tem a vnuk m vypráv t – „jó, tak
tohohle slavnýho Václavíka já vám slyšel ješt
jako floutka s kytarou na tel ském nám stí“.

-luc-

Ano, název napovídá správn . I když se
slabika MAR ve jménech obou ú inkujících na
v erejší Kocou í scén  snažila se  mohla,
otrávení divák  se nedomohla. Ale p kn
popo ádku. Jako první se kytary chopila Martina
Trchová, aby tel skému nám stí obnažila
náctiletou duši. Nabízí se srovnání se Žofkou
Kabelkovou, tím spíš, že se
Martina mezi písni kami
i podobn  chichotá a upejpá
se p i p ídavku, nechtíc uv it,
že to ti lidé opravdu mohou
myslet vážn , že se jim to její
hraní opravdu tolik líbí. Pokud
tyto nedostatky bude
odstra ovat stejným tempem
jako to iní u své muziky,
nap esrok (nap esdvaroky, nap est iroky) se
máme ve spojení s jejím  p íjemným hlasem
na co t šit. Na první p ídavek ji p išla Žofka
podržet papír s textem, p ed druhým
p ídavkem jsem chvíli nedávala pozor a ejhle
– na podiu Jan-Mat j Rak a t ímá kytaru. Nevím,
co se tam semlelo, v každém p ípad  nám
Martina b hem svého velice milého vystoupení
p edvedla i pár svých p átel. Tu poslední
písni ku po marných pokusech nedohrála
a nakonec (rozpa it  vysmátá) ze sebe vyrazila
(p ed šestou hodinou odpolední):

„Dobrou noc“…
Nenechala jsem se ovšem zmást

a místo postýlky si naservírovala muziku
brn nského Marvina. Ten p ijel sice oslabený
o klávesistu, ale moje oblíbené dechy se
dostavily, takže o zážitek jsem m la postaráno.
Nejsouc práv  kv li rámusivým bicím

p ílišným fandou bigbítu ( i
chcete-li folkrocku i rocku, ert
ví, co to vlastn  Marvin hraje)
a nejrad ji bych rytmickou sekci
zminimalizovala na uchu
p íjemn jší bonga    a conga, tak
jak spustí saxofon, jsem ochotná
tolerovat jakékoli rány. Všechno je
holt relativní a i ten sluch je p kn
prodejný… Ale zpátky na Kocoura.

Martininým legra ním zakon ením ješt  nebyly
nestandardní situace vy erpány. Kapelník
Marvina nemohl pro zm nu nalézt kapodastr
a tak mu nezbylo nic jiného, než loudit u divák .
K mému pot šení (ano, ve ejn  a hrd  se ke
„kotlíká ství“ hlásím) po ád ješt  jezdí mezi
hromadu bubínká  dostatek folkov
a p íbuzn  založených lidi ek, takže ochotný
jedinec se našel (a ne jeden) a za svou
pohotovost pak dostal od Marvina jako
pod kování demá ek.

            -luc-

„Poj te
s námi do
p o h á d k y “
P ij te se
p o d í v a t
hodinu p ed
p lnocí do
zámeckého
parku na
kouzelné pohádkové postavy vytvo ené
z kv tin, které p ipraví St ední zahradnická
škola Brno-Bohunice, jmenovit  Dana
Ticho ová, Dana Felklová, Milan Dopita a
Slávek Rabuši. Kdyby nedejbože pršelo jako
v era, výstavu ud láme pod arkádami.
Nestihnete-li z jakýchkoli d vod  dnešní
vernisáž, budete mít možnost pokochat se
kv tinovou krásou do 12. srpna, tedy do konce
Prázdnin. -daw-


