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Gentleman je muž, který uhádne na co žena myslí, a přesto ji nedoprovází domů.


Každoročně se na zámeckém nádvoří objeví

nějaká tvář z ciziny (a nemyslím tím zrovna
Slovensko). Po invazi kanadských kamarádek Lenky
Slabé se včera představil jiný zahraniční kamarád,
tentokrát Slávka Janouška, Jamie Marshall z Anglie.
Ale hezky popořadě.

Před ne zcela zaplněné hlediště předstoupila
první Bokomara. Ještě, že jsem o nich psal do
předešlého Zpravodaje upoutávku, jakou umějí
zahrát muziku ve třech lidech – oni si pak klidně
hrajou ve čtyřech! Zkrátka a dobře, k Bokomaře přibyl
host na perkuse Láďa Šiška. Hned po první písničce
dostal několik minut prostoru pro bubínkovací sólo
a pak už to mydlil jako řadový člen kapely. Takže Bokomara rovná se čtyři. Jinak to byl standardní

koncert, který Bokomara hrává po letních festivalech,
půl na půl starší písně s novými, zkrátka pohoda.

To Slávek Janoušek se patřičně připravil.
Zavzpomínal, jak s Vlastou Redlem vozili do Telče
výkvěty svých zahrádek a pak tyto svoje pěstitelské
chlouby rozdávali do hlediště. I letos se pochlapil
a přivezl nádherné hřiby z Vysokých Tater, kvůli kterým
prý vstával ve čtyři hodiny ráno před odjezdem ze
slovenského Popradu do jihomoravské Telče. Dobré
duše v pořadatelské kuchyňce z nich nadělaly řízky a
v závěru koncertu si první řady mohly pomlaskávat
nad dovozovými houbami. Než však byly řízky
osmaženy, bylo nutno hrát. Se Slávkem už delší dobu

vystupuje houslista Vojta Kupčík, který na své elektronické housle vytváří nezvyklé zvukové
doprovody. Tedy na housle nezvyklé, jinak to zní skoro
stejně jako elektrická kytara. Střídal klasické
houslové držení a hru smyčcem s klasickým držením
kytarovým, až jsem si říkal, jestli by to Vojta neměl
jednodušší, kdyby hrál rovnou na tu kytaru. Před tím,
co předváděl, však klobouk dolů. Slávek Janoušek
se výběrem písní snažil trochu představit své nové
CD, které právě s Vojtou Kupčíkem připravuje. Však
už taky čtyři roky nic nevydal, takže se do studia určitě
moc těší.

Pomalu se blížil závěr. Jamie Marshall se
pustil do diváků  uchu příjemným chraplákem
a razantní kytarou, k níž si na pár písní pustil
i elektrického bubeníka. Na začátku se pochlubil, že je čerstvě ženatý (lépe řečeno, že loni nebyl
a letos už je, což při jeho šedinách, myslím, slovo čerstvě docela dobře vystihuje).
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Pokolikáté už v Telči vystupujete?
Toto je má třetí návštěva.
Jste tu jen kvůli hraní nebo si návštěvu

užíváte i jako turista?
Obojí. Minulé dvě tři návštěvy nebylo tolik

cestování, letos pořád. Celou dobu tady jsem
jenom v autě. Minulý
týden jsem byl v Irsku,
do Anglie jsem se
vrátil v pondělí.
V pondělí už jsem byl
i v Praze, v úterý
v Luhačovicích, ve
středu v Popradu, ve
čtvrtek tady. Vracím se
zpátky 15. srpna.

Znáte i nějaké
další české hudeb-
níky mimo Slávka
Janouška?

Ano, určitě. Jeden z mých nejoblíbe-
nějších borců je Luboš Novotný z Druhé Trávy,
to je fantastický hráč. Také Pavel Barnáš
z Cimbal Classicu a ostatní z téhle kapely –
opravdu se mi líbí, co dělají.  A jsou i jiní, myslím,
že tu jsou výteční hudebníci.

Zmínil jsem Slávka Janouška…
Ano, my jsme přátelé. Poznal jsem ho

asi někdy před šesti lety v Londýně. Hrál jsem
v hospodě někde ve West Endu a on tam přišel
se svou přítelkyní. V přestávce mezi hraním mě

pozvali ke stolu a jestli bych si nechtěl zahrát
v Praze. Řekl jsem, že by to bylo určitě hezké,
no a mimo loňska jsem tu od té doby byl každý
rok alespoň na týden.

Hrál někdy Slávek v Anglii?
Ne, řekl bych, že Češi rozumějí angličtině

mnohem lépe než Angličani češtině. Je to
těžké, v angličtině
Slávek nezpívá, dělá
něco jinak kulturního.
A jeho písně jsou
velmi neobvyklé.
Mohl bych ho tam vzít,
ale publikem by jeho
hraní asi nebylo
přijato.

Přiznám se, že
za hranice republiky
co se folku týče
mnoho nevidím.
Existuje i ve Velké

Británii podobná scéna jako u nás?
Ano, urč itě. Já se neberu jen za

folkového písničkáře, protože muzika má
mnoho rozdílných tváří. Účastním se mnoha
festivalů odlišných stylů. V Anglii jich je opravdu
dost, obrovský je třeba v Cambridge,
samozřejmě existuje i spousta malých, po celé
Anglii. I v Irsku, tam jsem hrál na festivalu
o muzice v kultuře a o tanci vlastně těsně
předtím, než jsem přijel do Čech.

            -daw-


Jako hráč celku Mistři světa bych

rád reagoval na včerejší zaujatý
článek hráčů Sacího komanda.
Soupeř šel za výhrou doslova přes
mrtvoly a nestyděl se užít řady
podlostí a nečestností (jak
by řekl Mirek Dušín).
Například nejmenovaný
brať  (pravděpodobně
neunesl naše vedení 7:6)
odhodil vrchní část oděvu, čímž
se nenápadně vmísil do našeho
celku polonahých a do konce zápasu

mátl naši obranu. Ke zmíněné
penaltě zahrané naší

„snajperkou“ Hančou snad jen
několik slov. Nejenže

většinu brány vyplňoval
(a to po celou dobu
zápasu) brankář Kouba,

ale soupeř ještě postavil
několikamužnou zeď. Zatímco ve

stejné situaci na opačné straně
čelila tvrdému projektilu pouze Hanča.

(A to velmi úspěšně). Přesto soupeři třikrát
hurá!!! Velkej šéf
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h t t p : // w w w. h u d b a . c x /
j m e n a / u l r y c h o v i . h t m

Kapelu sourozenců Ulrychových není
zapotřebí
nijak před-
stavovat,
p r o t o ž e
najde-li se
č l o v ě k ,
který je ne-
zná, určitě
n e b u d e
č tenářem
t o h o t o
periodika.
Představit však možná mohu poslední CD
Javorů, které je sice už taky dva roky staré, ale
je velice zajímavé a pro Javory nezvyklé. Petr
Ulrych se nechal inspirovat hudbou z oblasti
Balkánského poloostrova a za účasti
špičkových hostů a samozřejmě s neméně
výbornými Javory rázně změnil hudební směr
kapely. -daw-



h t t p : // w w w. h u d b a . c x / j m e n a /a n d r t o v a . h t m

Nejoriginálnější česká folkařka, která
hraje na kytaru tisíci a jedním způsobem.

Dagmar Andrtová-Voňková je ženským
protipólem Vladimíra Merty, takže

můžete očekávat náročnou
muziku. Postupem času se
Dagmar začala od folku odklánět,

důkazem je napřík lad album
inspirované Japonskem, které nahrála

společně s Radimem Hladíkem.
-daw-



h t t p : // w w w. s p s s e l i b . h i e d u . c z / % 7 E o s c a d a l /
k u d / i n d e x k u d . h t m

KÚD je složeno povětšinou z absolventů
středních uměleckých škol a jeho domovským
městem je Liberec. A domovským místem
v tom domovském městě je známé
Experimentální studio, kde divadlo
pravidelně hrává. Prkna sice
znamenají svět, ale moderní
vymoženosti také nejsou k zahození,
takže divadlo spolupracuje i s regionální
televizí, kde má vlastní pořad Krátké
a úderné noviny. Heslem KÚD, které popírá
důležitost scény a rekvizit je následuj ící:
„Nepotřebuji na jevišti vidět zasněženou
krajinu, když jsem schopen si ji představit“.
Přijďte si na Nocturno představovat..              . -luc-

pokračování ze strany 65
V zápětí zahrál píseň, kterou své ženě

věnoval a s publikem se podělil o svou životní
zkušenost: „Napíšete-li píseň nějaké dívce, je
to pak měsíc dobrého sexu. A možná i víc,
pokud máte štěstí.“ Smích z publika byl jasnou
odpovědí, že velká část hlediště anglickému
jazyku hoví. Jamieho hra měla velký drive, však
taky přetrhnout basovou strunu D, to se při
koncertu nepodaří každému. Hrál zejména své
vlastní písně, ale zazněl i nějaký ten Clapton,
vše s perfektním a j istým kytarovým

doprovodem. Přes všechnu únavu
z náročného cestování vyzařovalo z Marshalla
charisma, které bořilo už tak chatrné jazykové
bariéry.

To nejlepší však přišlo úplně na konec,
tak jak to má být. Na pódiu se shromáždili
všichni účinkující tohoto večera a společně
zahráli dvě písně Slávka Janouška.
Ukončovala Imaginární hospoda a i když
Slávek trošičku popletl text, byla to nádherná
tečka za nádherným večerem.

-daw-


Asi nejznámějším

P.O.L.ákem je Mirek Ošanec, kterého lze každý
rok spatřit nejen coby muzikanta, ale též jako
konferen-
ciéra fol-
k o v ý c h
festivalů,
například
Zahrady
či Folkové
r ů ž e .
P . O . L .
jako celek
je skupi-
na z Liberce, což znamená, že se motá okolo
Experimentálního studia, že se personálně
i hudebně prolíná (či prolínala) s Jen takem
a Jarretem a že to je fakt dobrá muzika.
Vzhledem k tomu, že v závěru programu
Prázdnin v Telč i figurují hned čtyři tělesa
z Liberce, bude konec tohoto týdne takovou
malou oslavou podještědského města.

   -daw-











P ě t a d v a c e t i l e t ý

písničkář, do jehož textů i přednesu se znatelně
promítá oblast, v níž žije – frýdecko-místecko.
Komu místní dialekt nevadí, nebo ho naopak
přímo přitahuje, určitě si novou tvář přijde
prohlédnout (a poslechnout). Viktor Liboška
je ve světě festivalů (a folku vůbec) neznámým
nováčkem, hrává na klubových večerech,
malých akcích. I svoje demo CD pokřtil
komorně v čajovně, a sice neperlivou vodou…

-luc-


Přes logickou

představu bandu
jako seskupení
hojného počtu osob
tvoří Disney band
pouze dva stálí
členové – zpěvačka
Věrka Soukupová a
zpívající kytarista (a
autor) Martin Kadlec. Duo hrající druhým rokem
si občas si zve k hostování na elektrickou
kytaru Martinova bratra Michala,
kapelníka Jarretu, kapely stejně liberecké jako
je Disney band. A folk(rock)ový Liberec, to je
v první řadě Experimentální studio, kde také
Disney band pravidelně hrává.

-luc-



 
Jste tu s dětmi?

Nebo máte ještě
sami rádi pohád-
ky? Jako každý
víkend i v závěru
festivalu na vás
čekají pohádková
p ř e d s t a v e n í ,
tentokrát v podání
z á j e z d o v é h o
loutkového divadla „Na cestě“. V sobotu bude
pan Miroslav Los hrát pohádku O Smolíčkovi,
v neděli paní Eva Kelemenová stejně známou
O Sněhurce. Takže nezapomeňte a o víken-
dových dnech přijďte na pohádky. Začátky jsou
ve 14:30 podle počasí buď v Lidušce nebo na
náměstí. -luc-




Váhání, zda udělat koncert Vaška

Koubka v lidušce či v prostorem neomezené
Seminářské zahradě, ukončil jeho spoluhráč
Jaroslav Jeřábek starostí o své vlhku neodolné
saxofony. Takže se po roce opakoval
neopakovatelný (no, trošku oxymóron, ale když
ono to tak opravdu bylo!) Koubkův recitál ve
stísněných prostorách. Oproti loňsku bylo ale
podium umístěno lépe, což znamenalo i lepší
skladnost většího množství diváctva. A když se
nakonec venku rozpršelo, tak se ono
rozhodnutí ukázalo být jako velmi šťastné.

Téměř hodinu a půl si pak narvaná liduška
pobrukovala s harmonikářem písničky a bavila
se při jeho historkách či přímo povídkách, které
spolehlivě rozesměj í i př i několikátém
poslechu. Byl to recitálek jak má být, povídalo
se, zpívalo, všichni zúčastnění se výborně
bavili, diváci si vytleskali dokonce čtyři přídavky
(poté už Koubek jasně naznačil, že už by si
rád dal pivo) a troufnu si říct už teď před
koncem Prázdnin, že to bylo nejhezčí letošní
nocturno.

-luc-


Po skončení hlavních koncertů se na

mnoha místech v Telči hraje dál a dál, leckdy
až do rána. Rozhodli jsme se něco takového
zkusit sami a pozvali zajímavé osobnosti na
netradiční noční koncert. Zda bude ve sklepě
nebo v Seminářské zahradě, záleží jen na

počasí. Celá akce se uskuteční zítra v noci
a pro podrobnější informace o jednotlivých
aktérech si nenechte ujít zítřejší Zpravodaj.
Lehký nástin: Ty syčáci, Dáša Andrtová, Slávek
Klecandr, Čmelka, Dalibor Štrunc, Irena a Vojta
Havlovi a jejich filmy z Indie... -daw-









