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Nabídka ke sňatku je největší kompliment, obvykle také poslední.


V jednom z předchozím Zpravodajů proběhla

anketka, jaký že vlastně je typický návštěvník Prázdnin
v Telči. Po uplynulých dnech, kdy nám počasí dělalo
naschvály, to vím přesně. Vodotěsný a mrazuvzdorný.
Takovou zimu jako včera jsme tu věru ještě neměli.
A přesto bylo plno. Ještě že déšť si to na poslední chvíli
rozmyslel a šel pršet někam jinam.

Jako už poněkolikáté přišel Medvěd na poslední
chvíli s novou kapelou, takže k Chesedu a Hradišťanu
př ibyla vokální čtveř ice Tak jen s přetextovanými
tradicionály. Po jejich vystoupení se ke mně přitočil
šéfdramaturg festivalu Zahrada Michal Jupp Konečný řka, že kdyby se Tak jen přihlásilo do
Konkurzu Zahrady, měl by Pětník (vokální kapela, zisk Krtečka za třetí místo) co dělat. Nezbývalo
mi než souhlasit, poněvadž tohle kvarteto zazpívalo opravdu precizně.

Poté už se žádné další neohlášené kapely neobjevily, takže se pod protidešťovou plachtu
vtěsnal ohlášený Hradišťan. Jura Pavlica rozvrhl večerní
koncert do několika tématických bloků a nejprve začal
písněmi od Hradiště. Druhá část byla různá historická
zastavení od dob pohanských rituálů stínání berana,
přes barokní tanečky či bitvu u Slavkova do současnosti.

Aby toho na diváky nebylo moc najednou, nechali
se po necelé hodince hraní prostřídat židovsky
orientovaným Chesedem, s tím, že se ještě vrátí.
Osobně mám Chesed velmi rád a myslím, že si koncert
na hlavní scéně svým uměním zasloužil, nicméně se
mi zdálo, že obecenstvo bylo naladěné na jinou notu.
Vždycky se rád dívám po těch do rytmu přidupávajících

nohou a pokyvujících hlavách, ale ani při živé Tumbalalajce jsem nic takového nezahlédl. Možná,
že se nad tím Zuzana Wirthová zamyslí a zkusí pár písní přetextovat do češtiny, jak to udělala
třebas Natálka Velšmídová. O Zuzaně navíc vím, jak je výborná textařka, z některých desek
Jablkoně, pro ni by to určitě nebyl žádný problém.
Přídavek se nicméně zcela po právu konal, protože
poslouchat na zámek nechodí žádní burani.

Hradišťan dodržel slib, vrátil se a hrál na přání
diváků, kteří mohli posílat kapele lístky se jmény
oblíbených písní. Samozřejmě, že zazněla Modlitba za
vodu, která je jednou z nejkrásnějších skladeb, jakou
jsem kdy v životě slyšel. Nese sebou i jistou kontroverzitu,
neboť Jura Pavlica tuto skladbu prodal a zní v jakési
reklamě. Ne každý už ví, že veškerý honorář dal Pavlica
na dětskou onkologii (a že to nebylo jen nějakých pár
desítek tisíc).

V závěru se k Hradišťanu připojil i Chesed a společným jamem dorazily obě kapely do
finále.  -daw- 69



Když jsem včera ve čtvrt na dvanáct
opustil zámek a rozhodl se alespoň
nakouknout na Krátké
úderné divadlo, netušil
jsem, o co všechno jsem
již přišel. V zaplněné
lidušce se střídaly scénky,
písně, básně a to vše
pěkně prošpikované
humorem a jak by řekl
známý klasik, přímo
nezřízenou srandou.
Hojně používaná ruština
přidávala nádech
nedávné naší historie „na
zakázané téma“, takže
střední generace se místy skoro neudržela na
židlích. Bohužel, pro mladší generaci bude
tento humor za chvíli asi nesrozumitelný.

Množství scének bylo z doby první
republiky, jako třeba velmi zdařilý „Agent“
zvonící u dveří, který svým osobitým šarmem a
bravůrní výřečností dostal překvapenou
majitelku bytu až do koupelny vybavené pouze

studenou, a pak to na ni přímo „vybalil“.
Vytahoval jednu lahvičku za druhou a teplota

pomalu ale jistě stoupala.
Po překročení 30°C došlo
i na parníček a v zápětí
i na kačenku. A na vrcholu
blaha vytáhl pohotový
agent další trumf,
smlouvu př ipravenou
přímo k podpisu. S tak
vážnou věcí však
manželka musela počkat
na manžela. Netrvalo
dlouho a již se vracel
z práce. Jeho reakci na
toužebné pozvání

manželky do koupelny k př ichystanému
„překvapení“ Vám asi nemusím popisovat …
„No snad mi nechceš namluvit, že to je agent
s teplou vodou !!!“.

O dalších scénkách typu „Trautenberg
a Krakonoš“ (= drogový dealer Krkonošských
hor) se rozepisovat již nebudu, protože kdo
nezažil … Mir



 , hledáme, hledáme...
Prázdniny v Telči zdaleka nebudou prvním
festivalem, kde proběhne oficiální celonoční
maratón vystoupení. Ale zkusit to prostě
musíme. Původní plán počítal se Seminárskou
zahradou, pak nás vystrašilo počasí a zamířili
jsme do sklepa, až se dnes odpoledne
definitivně rozhodlo, že jdeme do ZAHRADY.

Z čajovny v Nudli přitáhneme čajíčky a bude
se užívat, relaxovat a poslouchat zvláštní
muziku. Začátek je právě se soumrakem, takže
dojde trochu k prolnutí programu s hlavní
scénou. Prázdniny v Telči jdou Od soumraku
do svítání přímo do velkého finále.

Buďte při tom
Bližší informace ve vloženém listě
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h t t p : // ww w. c e c h o m o r . c z

Vyprodáno, vyprodáno, opravdu
vyprodáno. To je asi nejvýstižnější
charakteristika letošního Čechomoru. Kapely,
která tento rok natočila lidovky se symfonickým
orchestrem a dobyla jimi pražské Rudolfinum.
Krásná vzpomínka na Čechomor zůstává
v srdcích telčských, když v loni Karel Holas hrál

o pů lnoci
z  o c h o z u
věže pro
z t i c h l é
n á m ě s t í .
Těšte se,
protože je na
co. Mimo-
c h o d e m ,
jistě víte, jak

se kapele neustále zkracuje název. Od
počátečního 1. českomoravská nezávislá
hudební společnost k dnešnímu Čechomoru.
Tenhle trend, zdá se, stále trvá, už jsem totiž
někde slyšel i Čemor. -daw-


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

J a r r e t
je další oblí-
bená prázdni-
nově-telčská
kapela. Od
p r o s i n c e
1992, kdy
s k u p i n a
vznikla, se její
sound proměňoval od klidného folku až po
hlasitý bigbít. Profesně i osobně Jarret
poněkud prorostl bandem Jakuba Nohy, takže
se baskytarista Marek Štulír může pochlubit
zajímavou perličkou. Vystupoval s Jakubem
Nohou první den Prázdnin a poslední den
Prázdnin hraje s Jarretem. -daw-




Znáte-li dřívější

sestavu Voxtetu, znáte určitě i Petra Píšu. Je to
ten člověk, který je stejně velký jako všechny
zpěvačky Voxtetu dohromady a který mimo jiné
proslul uspořádáním třešťských divadelních
Cihelen. Jeho Zatrestband je prazvláštní
džezíkovou kapelou, která si pro své hraní
vybírá jen ta nejprestižnější místa (třebas
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech)
a pro Prázdniny v Telči je jejich účast stejně
významná jako třeba návštěva Boba Dylana.
Ne náhodou vystoupí na náměstí po Lehké
noze, protože jestli vás jen tak něco nerozhýbe,
Zatrestband určitě ano. A náhoda není ani to,
že Petr Píša ukončuje devatenácté Prázdniny
v Telči, protože ty dvacáté by měl zahajovat.
Bude to trochu navazovat právě na Cihelnu,
bude to spjato s bratry Formanovými a bude to
stát za to.    -daw-


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

Nechme promluvit Irenu P řibylovou:
“Lehká noha
p ř i n á š í
hudbu,  ve
které  cítíme
k o ř e n y
elektr ického
k yt a ro véh o
b l u e s
p o d p o ř e n é
d o b r o u

rytmikou,  ozdobené  foukací  harmonikou,
ozvláštněné  tahací  harmonikou a velice
nevtíravým pětistrunným   banjem,  na  závěr
okorunované  českým  textem“. K tomu není už
co dodat, snad jen, že Lehká noha hrává na
náměstí v Telč i v poslední den poměrně
pravidelně, neboť na její muziku se nechá
pěkně skotačit. Vřele doporučuji návštěvu téhle
kapely obzvláště „uhrančivému“ tanečníkovi
z hlavní scény, byť tančení ve větším davu pro
něj  už asi ztratí ten správný punc
exhibicionismu.

-daw-






Blues, rock,

oldies, hits. To je slogan, který
si můžete p ř e č í s t
z  p la k á t ů rakouské
skupiny j m é n e m
Splash. Dnes na
K o c o u ř í scéně a zítra
znovu, takže pokud jste je minuli
v sobotu v 16:00, máte šanci v neděli.

-daw-








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

Vokálně-instrumentální kapela
Bezefšeho se zrodila na zbytku kapely
Bezejména v roce 1998. V původním složení,
v jakém fungovala po dva roky, ji letos už
neuvidíme. Před půlrokem odešla jedna ze tří
zpěvaček a v rámci hesla „když změna, tak
pořádná“ kapela na její místo angažovala
nikoli dívku, nýbrž muže. A aby to stálo za to, tak
muže s hlasem nikoli žensky vysokým, nýbrž s
pořádným basem, který obsluhuje kromě
jiného i nástroj nazvaný Train maker. Přiveze
ho s sebou? Nepřiveze? Nechme se
překvapit. -luc-


Jelikož se nezadržitelně blíží konec

Prázdnin v Telč i 2001, mám jako každý
amatérský novinář neodvratnou touhu
bilancovat. Na jaké téma? S čím jsem hodně
přicházel do styku byl internet. Těžko bude
normální smrtelník znát tisíce detailů
o bezmála stovce kapel či divadel, takže jsme
v redakci surfovali, hledali a vyzobávali
informace, které jsme potřebovali ke
každodennímu zaplnění č tyř stránek
Zpravodaje. A jako jsou kapely špičkové, dobré
nebo mizerné, tak i webové prezentace mají
rozdílnou úroveň.

Některé (i slovutné) kapely nemají vůbec
žádné stránky, jiné je mají vyrobené podle
hesla: Čím víc barev, různých velikostí písma
a všelijakých ikonek, tím líp. Někdy byl problém
donutit Edu, aby ty odkazy vůbec do Zpravodaje
zalámal, neb tvrdil, že si takovou mizérií
uřízneme maximálně ostudu. Pak je tu i jisté
procento kapel, které používají oblíbený trik
s heslem: Tyto stránky jsou ve výstavbě, které
osobně vytáčí nejvíc – já znám ty vaše výstavby,
které trvají třebas i rok.

Ale samozřejmě, že existují i hezké,
výborné až excelentní stránky. Jmenovat
nebudu, abych nebyl nařčen z nadržování, ale
jestli jste navštívili párkrát naši kavárnu, určitě
jste na nějaké pěkné museli narazit.

-daw-


Prázdniny v Telči přijaly za své hromady

různých sloganů. Nejznámější je ten
o způsobu života, o Telč i jako o městě
šťastných lásek se mluví také velmi často,
však se tu včera bral další pár, který se
seznámil dík Prázdninám. Kdysi někdo
navrhoval i Telč jako město skvělých jídel,
s čímž se taktéž nechá ztotožnit.

Já jsem si včera ověřil i platnost slova
o městě potkávání. Zničehonic mě kdosi
oslovil, aby se ujistil, že jsme spolu chodili do
školy nějakých 200 kilometrů odsud a že
máme i nějaké společné kamarády. Bylo to
opravdu nečekaně milé.

Míjíte-li tu někoho, kdo je vám povědomý,
určitě si ním hoďte řeč. Magie Telče už to nějak
zařídí, že to dobře dopadne. A když se spletete
a nebude to starý známý, třeba se spřátelíte
se zajímavým neznámým.

-daw-


Rád bych Ti moc poděkoval za včerejší

zvuk Hradišťanu. Oba víme, že zvučení
cimbálek patří mezi určitý druh bojového
umění a Hradišťan, ať se v něm bouchá, vrže,
skřípe a bzučí na všechno možné, pořád ještě
je výbornou cimbálovou muzikou. Dokonce
i závěrečný džem, kdy na šílené téma
Pacholata jdou džemuje vlastně Hradišťan
sám se sebou a ostatní hosty do těchto orgií
pozvané těžko na šavlích mixu pohledat, jsi
zvládl na 1 s *. Díky za ušní zážitek. Petr







O novátorce folkové
kytary Dagmar
Andrtové již proběhla
zmínka ve Zpravodaji
včerejším v pozvánce
na hlavní scénu.
Nemluvme tedy za ní,
nechť vás pozve ona
sama dnes na hlavní
scéně. -daw-


„...Čmelka neboli Jana Ondrejková ovšem
daleko více sděluje
svým způsobem
zpěvu. Hlas je spíš
ostrý a naříkavý než
konejšivý, velmi
snadno přechází
do výšek a je
schopen neuvě-
ř itelných efektů
(třeba hned v úvodní Na malom ranči). Mistrovství
v ovládání hlasu ovšem neznamená, že by
instrumentálně byla Čmelka slabší, na kytaře
vykouzlí rovněž všelijaké nápady... ...Naopak na
klasický domácí poslech se asi nehodí, snad
jen pro zaryté fanoušky meditace a etno, ale
možná i pro ně to bude na jeden zátah dlouhé
a spíš si vytipují jen některé kousky. Pokud se
týká mě, takové album bych si domů nepořídil,
přesto bych rád vyhledal něco podobného
v odpovídajícím prostředí.“ K popisu Čmelky
jsem si vypůjčila recenzi jejího CD, která ji docela
pěkně charakterizuje. Autorem je pravidelným
čtenářům Zpravodaje známý Honza Hučín. A já
jen dodám, že večer plný alternativ je právě to
odpovídající prostředí, o kterém Honza píše...

-luc-


h t t p : // w w w. t y s y c a c i . c z

Reakce běžného diváka, který letmo zahlédne
fyzické básnictví
Petra Váši, bývá
většinou poněkud
rezervovaná. Je to
spíš záležitost pro
fajnšmekry a s
„normální“ poezií
zdá se nemá nic
společného. O to větší překvapení pro takového
diváka je potom Vášovo vystoupení s kapelou
Ty syčáci. Ta částečně navazuje na projekty
osmdesátých let Ošklid a Z kopce, nástrojový
park je však ochuzen o bicí (a následný zvuk je
pak jejich absencí naopak obohacen). Kapela
má na kontě dvě alba – opěvovaný a širšímu
posluchačstvu přívětivý Máj v dubnu a letošní Lék
&  jed, které nabízí lahůdkové vydavatelství Indies
records. -luc-


Nejznámější z Klecandrových aktivit je
samozřejmě rockově křesťanský Oboroh,
poslední dobou však koncertuje čím dál víc jako
písničkář (sám nebo v duu s violoncellistkou
Ditou Zangeovou). Jako písničkář vydal také
album Protější břeh, se kterým mu rád pomohl
třeba Vlasta Redl č i trio AG Fleků Viktorin-
Markytán-Táborská. Ve svém věku skládá
s patřičným nadhledem, malá ukázka
Klecandrova textařství ze zmíněného alba:
Otazník modlitby / stáčí se s úžasem / za obzor
vědomí / Kdo jsi ty, kdo já jsem? / Drží tu s námi
stráž / had, štír a netopýr / krev skrývá šílenství /
kamení Boží mír / Závora paměti / zvolna se zavírá
/ všechno, co zůstává / víra a nevíra. -luc-


Dáte-li si na Internetu vyhledat heslo
„Havlovi+film“, objeví se vám veliké množství
velice různorodých odkazů. Za deset let
společné práce se tato umělecká dvoj ice
podílela na spoustě zaj ímavých projektů ,
zejména v oblasti filmové hudby. Spjati jsou však
i s divadlem (například představení Slunovrat
v Arše, Vojtěch coby hráč na cello, Irena pianistka,
perkusistka a zvonečková královna). Do Telče
slíbili přivézt filmy z Indie, ale nechme se
překvapit, jak to nakonec celé dopadne. -daw-


Dalibor Štrunc má letos v Telči docela napilno.
Nejprve vystoupení s Cimbal Classicem a dnes
hned dvě hraní najednou – nejprve na hlavní
scéně trochu ve stínu sourozenců Ulrychových
a poté v hlavní roli svého projektu, který představil

na albu nazvaném Prameny. Ten Cimbal
Classicu není až tak vzdálený, část repertoáru
je totožná. Zásadní rozdíl je v tom, že zde mají
mnohem větší prostor skladby instrumentální.
Pokud se chcete krásně naladit k rannímu
usínání, zůstaňte na Dalibora a jeho hosty. -luc-
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