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Mnoho lidí nedělá nic, ale zato to dělají fascinujícím způsobem.


Milý Ježíšku. Já vím, že Vánoce budou až za půl roku,

ale kdybys mi mohl už teď nadělit trochu teplého počasí,
nebudu po Tobě v prosinci nic chtít. Vždyť my tady v Telči
mrzneme jak na Sibiři. Tenhle dopis jsem cestou na včerejší
koncert v duchu odesílal na patřičná místa.

P.O.L. je z Liberce, ten je na zimu pod Ještědem zvyklý,
takže hrál naprosto v pohodě. S tříčlenou pánskou kapelou
vystoupila na záskok také zpěvačka Jarretu Hana
Skřivánková. Tu budete moci slyšet i dnes, což je dobrá
zpráva. Kapela čerpá inspiraci často v zahraničí, buď hraje
písně rovnou v angličtině, či má přetextováno do češtiny, Nothing gonna change my world jsem
si opravdu vychutnal. Kdypak už P.O.L. vydá cédéčko, abych si je mohl pustit i doma?

Následovaly pozvánky na superspeciáloriginální
noční akci Od soumraku do svítání. Nejprve se
představila indiánka Čmelka zo Slovenska, která využila
tradičního sedmiminutového dunění zvonů o osmé
hodině k improvizaci na bubínek a pár makovic. Ani ona
sama nečekala, nakolik mají společného s Dagmar
Andrtovou, která ji po chvilce vystřídala. Ta sice vypadala
úplně j inak, jako majestátní bílá paní, ale obě tyto
osobnosti spojuje jejich přístup k hudbě. Byť se Čmelka
vyjadřuje hlavně hlasem a Dáša Andrtová naopak
kytarou, obojí je značně nekonformní a tudíž to v divácích
vyvolává podobné emoce.

Poté mi začala být taková zvláštní zima. Nebylo to počasím, ten mráz, který mi běhal po
zádech, způsoboval naprosto úžasný hlas Hany Ulrychové. Je více zpěvaček, které tohle dokáží,
ale Hance se to dařilo skoro v každé druhé písni!!! Lví podíl na tom má však i její bratr, který
skládá výtečné melodie, tak jednoduché a přitom
úchvatné. Javory byly vůbec celé dokonalé, housličky a
cimbál Štruncových a basa mistra Surého – to jsou
nástroje v rukou muzikantských polobohů. Kdybych měl
volit nejkrásnější koncert z té půlky Telče, kdy jsem tu
byl, jsou to jednoznačně Javory. A asi bych v tom nebyl
sám, protože dle délek potlesků mezi písněmi či na konci
při představování muzikantů, je vidět mimořádný úspěch
i u publika. A Javory hrály k radosti všech opravdu hodně
dlouhý koncert. Během večera Petr Ulrych představil i
muzikál Koločava, který bude mít 7.9. v Brně premiéru.
Není to nic jiného než jeho vlastní 27 let stará deska
Nikola Šuhaj Loupežník. Na pódium byl přiznán Martin Krajíček, Petr musel trochu přeladit, což
glosoval Dalibor Štunc: „To je zajímavé, že muzikanti, kteří mají 6 strun, neustále předstírají, že
ladí, a já, který mám jak vidíte 133 strun, jsem na to ani nesáhl“. Ač jsem přes všechen boom
muzikálů v Čechách ještě žádný neviděl, vážně uvažuji, že se do Brna podívám. -daw-
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N a
p o c i t y
a zážitky
z  d n e š n í
noci jsem se
v  d e v ě t
hodin ráno
optal pro-
bouzejících
se poslu-
chačů v Se-
m i n á ř s k é
zahradě.

Kateřina
a Petr: Bylo
to všechno
super, nejvíc

ten poslední, Slávek Klecandr, ten byl fakt
skvělej. A samozřejmě Ty syčáci.... Večer a
k ránu byla strašná zima.

Simona a Roman :
Zima nebyla, máme dobrý
spacáky. Srovnávat kdo byl
lepší a kdo ne, to se nedá,
protože to byly natolik odlišný
muziky... Musím se přiznat, že
jsem měla malé spánkové
intermezzo... Bylo to super,
padaly hvězdy, hrozně moc
když zpívala Dáša Voňková
poslední písničku o zbojnících, to bylo krásný...
Všichni byli v těch spacácích zalezlí jak
housenky, ale vždycky se našel někdo, kdo
zatleskal.

Žofie: Bylo to úžasný, akorát jsem
nestihla první dva, ale jinak jsem to stihla
všechno. Bylo to krásný, něco tak
nádhernýho... Strašně příjemný večer, protože
to bylo něco, co normálně č lověk nikde
neslyší... Čmelka mě úplně hrozně moc
dostala, jinak jsem kromě Havlových všechny

zn a la . . .
S p a c á k
j s e m
m ě l a
perfektní,
t a k ž e
jsem byla
ú p l n ě
v pohodě.

Kamila
a Lukáš:
Nadzvedli
n á s
S yč á c i ,
nadzvedli
v dobrým.
A pro-
b u d i l i
hlavně, protože už jsme pomalu usínali...

Škoda, že Dalibor Štrunc byl
tak pozdě, u toho jsem
usnula, i když jsem chtěla být
vzhůru zuby nehty. Koukala
jsem se na hodinky, ten
začínal v půl čtvrtý... Zima
nám byla, protože máme
spacáky jenom dovnitř, takže
jsme se nabalili asi do
dalších pěti vrstev, ale i tak
byla zima... Kdyby to bylo za

rok a byli jsme tu, tak jdeme určitě znova...
Akorát by ten program mohl být kratší, protože
pak už se muzikantům nemuselo hrát tak
dobře, protože hodně lidí spalo. Brácha to tady
držel, ten byl vzhůru skoro až do konce.

Eva a Josef: My jsme byli ospalí docela
už když jsme přijížděli a šli jsme sem hlavně
na Vášu, na Syčáky.      A hodně příjemně jsem
byl překvapenej Čmelkou, ta mě vzala... Ještě
večer jsme se byli koupat u rybníka a i když já
jsem se nekoupala, byla mi hrozná zima...
M u s í m
pochválit
zvuk, byl
výbornej.
Akustika
a to, jak to
b y l o
n a z v u -
čený, to
se mi
h r o z n ě
líbilo.74




BYLY KRÁSNÉ JAKO VŽDY!

             


