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Milovat ženu a d lat p i tom n co rozumného je t žké.

Tak nám zase trochu sprchlo, i když si dovedu
p edstavit mnohem horší po así. V era to bylo
vlastn  jen takové decentní zalévání zahrádky. A ta
duha nad zámkem b hem koncertu Poupat byla
kouzelná.

Poupata se sešla poprvé po kapelních
prázdninách a prý hrála s o to v tší chutí. Já nevím,
mn  to jejich nasazení p ijde maximální úpln
pokaždé, když je vidím, takže jsem na išící radost
z hraní u Poupat dlouhodob  zvyklý. Co je u nich tedy
nového? Tak t eba Šárka Nováková se vrátila z Itálie,
kam vyrazila stopem a kde docela slušn  zhn dla.
Šárko, Šárko, kdybys cht la ješt  v srpnu let t do Anglie, hrozily by ti asi problémy na Ruzyni. To
Honza Troní k  vypadal zas trošku jako skinhead, i když svou vyholenou hlavu ukrýval pod

tradi ní širák. Rasové nepokoje v Poupatech však
nehrozí, protože do m síce Jendovi vlasy narostou
a i ta Šárka ur it  trochu pobledne...

Mezitím p estalo mrholit a diváci se postupn
p esouvali zpod arkád na poslední volná místa na
lavicích. Na pódiu se objevil Ji í Stivín s plnou náru í
r zných trubkovitých nástroj  a s discmanem, v n mž
m l vlastní CD s doprovody. Koncert vypadal tak, že
si pustil n jakou tu linku (basovou, kytarovou,
vokální…) a do ní fuja il. A pak ta linka na ur itou
dobu zmlkla, Stivín se pustil do jakési zb silé
improvizace, všelijak zpomaloval a zrychloval,
gestikuloval a pok ikoval - a najednou za alo hrát

zas CD, s nímž se flétna mistra na dobu p esn  spojila a pokra ovala dál. Publikum vytrvale
žádalo p ídavky (ten se dv ma flétnami najednou byl opravdu kuriózní), a až když um lec vysv tlil,
že se ješt  vrátí s Jablkoní, nechalo ho odejít.

Originál st ídal originál, protože ani Michal
N mec není žádné o ezávátko. Uláánbátar ty py ty
pó, Uláánbátar ty py ty pó – kdo neslyšel, nikdy
nepochopí, kdo slyšel, ten jen pokývá hlavou, jo to je
Jablko … Po superpísni 5 policajt  p išel na pódium
op t Ji í Stivín. Vypadalo to asi takhle: „Tady jsem ti,
Jirko, p ipravil noty“, povídá M.N. „Noty jsou jen pro
zbab lce“, kontruje J.S. „No, to ani nejsou tak moc
noty, jako spíš takový dopis“, namítá M.N. „Milý Jirko“,
za íná íst J.S., „te  bude písni ka Ak ní hv zda.
Nejd ív hraj, pak chvíli nehraj, pak zas hraj…“.
Publikum se válí smíchy. No a pak za al válet Ji í
Stivín, protože v improvizacích na všechna témata je tenhle lov k jako ryba ve vod . Prost
nádhera. -daw-
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Dnes v 10:20 Tel ského asu, tzn. se
zpožd ním o více jak akademickou

tvrthodinku, provedli Mist i sv ta výkop
1. ro níku fotbalového turnaje o Smaragdový
putovní pohár Prázdnin v Tel i. Bohužel i p es
velkou reklamní kampa  tohoto turnaje se
dostavili pouze dva týmy – Mist i Sv ta a Sací
komando, které zápas vyhrálo pom rem 20:9
– i p es na ízenou a neprom n no
u t íbodovou penaltu. Pohár byl vít zným
týmem p emíst n ze h išt  na štáb, kde je
vystaven. Složení vít zného týmu: branka –
KOUBA (Honza Furman), obránci – nikdo,
vít zný tým skoro nebránil, st edová ada –
VLADO, KAMIL, HONZA FORETNÍK, MIŠO,
KISLÍK, úto nice – hrající a skórující kapitánka,
náš nejlepší honzík VERONIKA

Poslední dobou nám za íná po así
d lat vrásky na ela. Je t eba natáhnout
plachtu na ve erní koncert? Máme ud lat
nocturno v Seminá ské zahrad  nebo radši

v lidušce? Doce-
la dob e nám po-
máhá internet,
protože na strán-
kách takového

eského hydro-
meteorologického
ústavu je toho
o po así napsá-
no opravdu hod-
n . Takže sledu-
jeme radary,
které zase sledují
okamžitou ob-
la nost. Normál-
ní smrtelník ne-
pochopí, jak to

m že fungovat (odraz mikrovln na vodních
kapkách a ledových krystalcích ve srážkách
a obla nosti), ale podstatné je, že nám to po-
máhá. Jak prohlásil Medv d: Dešti zatím poru-
it neumíme, ale víme o n m všechno. -daw-

Ahoj, rád bych pod koval za pozvání do
Tel e, v era jsme si fakt p íjemn
zahráli. Diváci, atmosféra, zvuka  byli super.
I ti policajti, co nám dali pokuty za parkováni
na nam stí byli bezva (nechali si to vysv tlit).
Prost  Tel  je v dokonalé pohod . Doufám,
že poíští rok si to zopáknem.

M jte se parádn  a a  po así vydrží.
Marek Schmaus Marvin

Ahoj vespolek letní rodino! Je mi líto, že
letos podruhé po devíti letech stálé závislosti
op t nedorazím do m ste ka nabitého
pozitivní energií ( bez ironie Medv da ). Ov uji
si to momentáln  na r zných místech tohoto
ostrova a ne a ne jí najít. Snad se mi to do
podzimu poda í. Jinak nádhera, nejzelen jší
ostrov ecka. A  se Vám ten letošní fes á ek

p kn  vyda í a v bec. Pozdravujte všechny
staré, mladé po adatele i ostatní známé …
Posílám Vám n co mo ké v n  a horkýho
slunka.

M jte se krásn .
Ahoj Edita.

 P. S. no p ece z B eclavi a chybí mi tu
lomy a bor vky.
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Vzpomínáte rádi na

nádherný loňský koncert Chesedu v Telči? Od
onoho koncertu
se leccos událo.
Kapela „povýšila“
na hlavní koncert,
zámeckou scénu.
Natočila a vydala
debutovou desku
u Indies (jestli se
té pěti hvězdičko-

vé nahrávce ještě vlastně dá říkat debut). Místo
Kamily Kurzové nějakou dobu hrála Kamila
Dolečková (nešlo však o výměnu, ale o svatbu).
Na letošní Zahradě jsme mohli s Chesedem
vidět už opravdu novou houslistku a violistku
Karolínu Vančurovou. A to už narážím na další
podstatný bod na dráze kapely, a sice zisk
Krtečka. Toho kapela dostala první červencový
víkend od redakce Folk a Country, ale i v divác-
kém hlasování si vedla výtečně – získat si
náročnou muzikou hlasy sto padesáti lidí
v rozlehlém a slunci vystaveném amfiteátru
v konkurenci dvaceti sedmi kapel, to je opravdu
úspěch. -luc-


J e d n o z n a č n ě

nejstarší soubor,
který zde
vystoupí. Vznikl
už v roce 1950,
i když se sa-
mozřejmě ten
dnešn í se mu
podobá málo. Za
ta léta projezdil
úplně celý svět, kdyby se pořádalo něco na
Měsíci, letěl by tam určitě taky. V posledních
dvou dekádách je slovo Hradišťan bráno jako
synonymum ke jménu Pavlica. Však také
mnoho krásných písn í Hradišťanu, které
vypadají jako staleté lidovky primáš Jura
Pavlica skládá. Ten mimo jiné i rád fúzuje
hudby různých etnik, takže v posledních letech
vydává Hradišťan desky, v nichž se potkává
s hudebníky z jižní Afriky či Japonska. -daw-


h t t p : //
w w w.v a c l av k o u b e k . c z

Pojď blíž i
já tě chci / touha
patří spaní /
neboj se říct
miluji / je den
a v něm jsme
my... Vašek
Koubek je bás-
nící Švejk. Mistr
asonanc í. A le i spisovatel. Cestovatel
dobrodruh. Filmový herec. Divadelní režisér.
Bývalý pastevec. Návrhář pivní lahve.
Prodělávající podnikatel. Harmonikář samouk.
Charismatický vypravěč. Zkrátka všeuměl -
nenechte si ho v Telči ujít. A to je myšleno
naprosto vážně. -daw-


Modrotrávní projekt

kolem Lenky Krausové pochází z východních
Čech, kde se každoročně účastní se střídavými
úspěchy různých soutěží a konkursů. V Telči
hrál už loni, mimo jiné ozdobil svými písněmi
jízdu historického parního vlaku. Její hráč na
dobro je někdejším spoluhráčem Karla Plíhala
a do kapely přinesl i pár písniček někdejší
Plíharmonyje. -HH-


h t t p : // i s a r a .w e b p a r k . c z

Skupina se zvláštním (a už neplatným,
přestože figuruje v programu Prázdnin) názvem
Tajné lodě, přejmenovaná nově (a snad už

definitivně) na
Isaru, se
p ů v o d n ě
j m e n o v a l a
Kapky a
p ů s o b i l a
d o c e l a
úspěšně ve
výc h od n íc h
Č e c h á c h .

Bohužel však stála a padala se zpěvačkou
Lenkou Krausovou – poté, co nastoupila do
pracovního procesu, se skupina rozpadla. Až
loni se Lenka setkala zde v Telči s bývalým
spoluhráčem a zastýskalo se jim po cinkavém
kytarovém folku s pěknými vokály. Kapelu se
podařilo obnovit v původní sestavě, začala zase
hrát a zde na Prázdninách bude partnerem
bluegrassovému Freegrassu na Kocouří
scéně. -HH- -luc-


Včerejší večer, lépe řečeno noc, byla

docela silně nabitá. Jednak tu hrálo Divadlo
Continuo a Bonsai č.3, a jako by toho nebylo
dost, rozbalila to na zahrádce před pizzérkou
na náměstí bez aparátu i Poupata. Pravý čas
pro pendlérskou reportáž. D ivadlo jsem
vynechal, to se musí vidět buď celé nebo vůbec,
a začal jsem vyšlapávat cestičku mezi liduškou
a pizzerií.

* Poupata začínají hrát mnohem dřív,
vlastně už během koncertu Jablkoně.
Číšníci nestíhaj í zásobit zahrádku
pitím, zatímco Casey Růža s prďácky
otočenou kšiltovkou neustále
vtipkuje na účty všech
přítomných . Zn í Žalman,
Brontosauři, Nezmaři, Samson
či Slávek Janoušek.

* Těsně před začátkem
nocturna vylítnou v lidušce pojistky a celý
sálek se ponoří do tmy. Maník, který si právě
chce koupit lístek, to pohotově zkouší: „Co stojí
lístek na černou hodinku?“ „Třicet a uděláme
si to tu hezký,“ pohotově reaguje Martinka. Jan-
Matěj Rak se zkouší dostat dovnitř na žlutou
kartičku (účinkující), ale není na ní uvedeno
jeho jméno, nýbrž nápis NEPOUŠTĚT. Martinka
ho nutí zpívat Kukurukuků.

* U zahrádky s Poupaty zastavují první
mile překvapení okolojdoucí z hlavn ího
koncertu.


 strávili jsme v Telči nádherných 12 dní,

měl jsi to dokonce dobře domluveno i tam
nahoře (vyjma páteční vichřice a bouře, která
trošku pokazila plány s Druhou trávou
a pokácela stromy).

Moc jsem si v Telči odpočinul , načerpal
energii na další rok. Byli jsme popáté s dětma
na 2 týdny (mají 7 a 9 let ) , moc si jim tam líbí
stejně jako nám. Scházíme se s kamarády
z 80 . let (Markéta, Petr, Zub, Broskev, Štofi,
....). Obdivujeme nádherné město. A stále nové
nápady. Například vyřezávání z kůry - kluci loni
a letos absolvovali 3 kurzy, mají větší radost,
když si něco vyrobí sami než koupí.

Nebude chválit za tutovky (Mňága,
Žalman, Hrubý, Plíhal, Nezmary) , ale za
například zážitek s Lenkou S labou
a kanadskými písničkařkami Suzan

a Katherin, skupinu Jen tak tak, nadchnul mě
Petiar Lachký a Karel Diepold, Mošny, P+L.
A zážitek největší - Miki Ryvola a písničky
Wabiho s Nezmary a dík za pevné nervy
s plachtou . Všechny koncerty jsme nestihli,
protože jeden z kluků na 4 dny onemocněl
a tak jsme museli trošku improvizovat. Pohoda
jsou i kocouří - tam mě zaujali Drive, Skrz na
skrz a již vzpomínaný Petiar.

Bohužel pracovní povinnosti mě donutily
ukončit naše "Prázdniny" již 6.8..  Ale vrátím se
sám na víkend 11.8. a 12.8. - navíc právě tento
den budu slavit čtyřicátiny a připadá mi , že
nejlépe je oslavím tam, kde jsem nejraději .

 Těším se ještě jednou na viděnou, málo
deště a hodně pohody Tobě, pořadatelům
i celé telčské rodině.

 Ahoj  Sam

* Bonsai č.3 zahajuje proslulou portovní
písní první Bonsaie Historka. Zní to opravdu
hodně podobně, jako na staré LP desce. Matěj
Rak stále ještě u kasy přemlouvá Martinku.

* Poupatům kdosi objednává pizzu.
Kapela se o ni dělí s okolostojícími diváky.
Potkávám Mildu Vokáče s Honzou Friedlem,
o nichž Lucka líbezně psala v předchozím
Zpravodaji. Milda mi cosi výhružně naznačuje

a usedá se zbytkem společnosti k další
pařbě.

* V lidušce vedle Žo fky
Kabelkové a Martiny Trchové sedí
už i Jan-Matěj Rak. Mezi
jednotlivými p ísněmi kapela

vykládá dlouhatánské historky
o letadlech, o soustředění či o nerudném

strážci jedné jihlavské zahrádky.
* Zpívající dav okolo Poupat čítá už

několik desítek hlav. V nejlepším je dobře
přestat, Ajka se shání po penězích a zoufale
hledá manžela Víťu, který už odnáší nástroje
do auta. Vedle sedící pán podstrkuje Ajce svou
vlastní peněženku. „Né, to já nemůžu“, brání
se Ája a po chvíli s cinzanovým úsměvem
dodává: „Vždyť já měla jen matonku“. Po
rozloučení Poupata frčí do Pardubic.

* Bonsai č.3 na druhém konci náměstí
ještě hraje. Po půlnoci ukončují písní Knockin´
on Heaven´s Door.

                                             -daw-


