
na nám stí zavírají v šest a od sobotního
poledne  máte sm lu na zbytek víkendu, by
bylo nep íjemné zjistit, že si nemáme kde
koupit ani rohlík, a proto um eme hlady.
Chcete si ud lat na chvíli výlet do zahrani í?
B žte si sednout do n které z restaurací na
nám stí, možná budete samotní eši mezi
n mecky mluvícími turisty (n m inu pro vyšší
rychlost obsluhy doporu ujeme použít i vám).

Smutná zpráva pro všechny, kte í si
brousili zuby na poklad v kašn : zlatý
rybní ek byl d kladn  vyloven rakouskými
turisty. Jo, ten, kdo si ješt  na nám stí
nezaplaval, v bec netuší, jak tu turist m
chutná život…

6 I r s k ý
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P i smíchu se obnaží zuby, p i úsm vu duše a p i úsm šku charakter.

Je až s podivem, že první dva koncerty jsme na zámku vid li
úhrnem jedinou kytaru! V pond lí ve er se ovšem tato tristní bilance
výrazn  zlepšila a r zných kytar bylo k vid ní celkem deset. P es
tento spole ný nástroj ovšem m l každý z ú inkujících n co svého,
co ho spolehliv  odlišovalo od ostatních.

U první skupiny – Jen tak tak ze sp áteleného Jind ichova
Hradce – to byl cinkavý folk s p íjemným mluv ím souboru, zru ným
sólovým kytaristou, p esným houslistou a novou zp va kou.
„Jentaktaci“ vyšli z  jind ichohradeckého gymnázia a své leny
dopl ují z ad student . Možná práv  to je d vod, pro  kapela
z stává již n kolik let na velmi dobré úrovni, ale nikam dál neroste. Míša Rysová, která ve skupin  zpívá
teprve p l rok, má rozhodn  talent a vynikající p vecké, pohybové i herecké p edpoklady, k ad
„dosp lých“ pís ových text  ovšem pot ebuje ješt  n jaký rok dozrát. A pokud si ji Jen tak tak udrží,
podle mne to bude trumfové eso. Získá-li k tomu navíc druhého špi kového zp váka, nemusela by pro
n  být první folková liga daleko.

Mládí z jihu odešlo a vyst ídala je v ková zralost ze Západu. Byl jsem velmi zv davý, s kým se
Lenka Slabá v Kanad  skamarádila. Jak prozradila, ob  dv
písni ká ky, s nimiž p ijela, poznala díky Internetu a na spole nou
návšt vu se chystaly dva roky. P estože každá z nich bydlí
v Kanad  na jiném míst  a mezi sebou mají tisíce kilometr ,
poda ilo se j im secvi it pár písni ek – v tšinou se jednalo
o písn  jedné z Kana anek a zbývající dv  ú inkující tvo ily hlasový
a instrumentální doprovod. Slyšet autentickou kanadskou angli tinu
bylo obohacující, ale písni ky se mi samy o sob  zdály nudné.
Znatelné oživení nastalo až ve chvíli, kdy Lenka Slabá p inesla
ukázat divák m na nádvo í a vlastn  celému sv tu prost ednictvím
Internetu svou druhou dceru, starou necelý m síc.

Potom nastal okamžik, na který se všichni t šili asi nejvíc. Na pódiu vyrostl les kytar, Petr Novotný
si nachystal klávesy, Jind iška Petráková stoli ku a flétny, Honza Brož odpo ítal raz-dva-t i- ty i a zazn ly
Bud jický zvony na úvod bloku Žalmana a spol. Písni ky staré i úpln  nové, dobrá nálada, veselé historky
ze života (t eba jak Jind iška byla poprvé na koncert  Žalmana nebo první erotické zážitky Honzy Brože),

úžasné nenápadné pódiové vtípky Petra, fantastický zvuk (Honza
Friedl), evidentní radost všech lidí z kapely – práv  pro takové
zážitky lidé do Tel e jezdí. Honza Brož si vzal na pom rn  dost
písni ek elektrickou kytaru, že by se posouval k bigbítu?
Nezapomn lo se ani na výchovu kapelního dorostu, na Žalmanovu
výzvu p išlo na pódium p t dívenek a chopily se state n  dív ího
partu v lidovce Kdyby tady byla taková panenka. Inu, asem t eba
n kdo bude pot eba místo Jind išky… A tak se p idávalo
a p idávalo a p idávalo, dv  písni ky si zazpívaly i kanadské dámy
a Lenka Slabá.

A tak v mé spokojené duši z stal jenom malinká lítost nad
tím, že si Lenka s Žalmanem nezazpívala žádnou z t ch, které se mi tenkrát tolik líbily na albu Hodina
usmí ení. Škoda, že nedošlo na tohle setkání, když se jich v Tel i odehrává tolik. -HH-

Tak jsem se už pomalu hodlal uložit xpánku
a na pódiu na nám stí se jedna parti ka za ínala
rozezpívávat. Bylo tak p l druhé v noci... Né, že
bych neusnul p i zp vu písni ek, ale ta starost, že
n kde ve vedlejším dom  m že spát t eba n kdo,
kdo jde taky ráno do práce... Tak mi to nedalo
a vypravil jsem se za nimi. Za ínali do toho už
docela dost slušn  " ezat". Hráli n jakého Samona,
uvid l jsem pár lahví vína a za al jsem si
uv domovat, že to asi nebude snadné. Tak jsem
se p iplížil ke kytarist m, potichou ku jsem je
poprosil, že mám ráno na osmou a že možná n kde
nedaleko spí n kdo, kdo má t eba taky na šestou

a HELE! Kluci se zastyd li, došlo jim to,
omluvili se mi a cht li za ít balit. Ale NE! Tak
jsem to nemyslel, klidn  hrejte, ale ne v te!
Vše pochopili a já m l hned brzy na za átku
dnešního dne nádherný zážitek z toho, že
jsem našel pochopení. Že jedna z t ch part
návšt vník  pochopila, že Tel  není místo pro
ev do rána, ale že se snažíme sladit naše

prázdninové d ní s výjime ným prost edím
m ste ka, do kterého jsme zamilovaní...
A tak jsem usínal a za oknem mi za odm nu
hráli mou zamilovanou: Nad stádem koní!
A bylo to velmi p íjemné! DÍKY!

Dnes v noci do Tel e údajn  p ilet li UFOUNI,
kte í mezi druhou a tvrtou hodinou no ní uklidili
nám stí! D kujeme!        Eda p i lámání Zpravodaje:
„Ondro, nemáme n jakou fotku Ufouna?“       Po-
kud jste se t šili spolu s námi na vystoupení
Grasscocktailu na dnešní Kocou í scén , musíme
vás zklamat. Ze záplavy zpráv v naší e-mailové
schránce jsme vylovili oznámení, že kapela v Tel i
ú inkovat nebude z d vodu nemoci.       Nad Vel-
kým pa ezitým rybníkem se staví nová cyklostezka!
Až to bude hotové, dostanete se pohodln  na
samotnou Javo ici (no, pohodln , trochu budete
muset šlapat).      Jak p ibývají dny, z nám stí ubý-
vají stánky. Ne že bychom byli velcí p átelé jarmar-
k , ale p i místní úrovni podnikavosti, kdy potraviny




h t t p : // w w w. k r y c h l e . c z

Jeroným je budoucím geologem,
bývalým houslistou a současným č lenem
převážně písničkářského sdružení Krychle.
Houslovou ruku si sice na kytaře zkazil, ale
k dobru věci. Se svou
kytarovou hrou sklízí
úspěchy nejen u diváků, ale
i u poroty  – z letošní Tramp-
ské Porty si právě za ni
odvezl zvláštní ocenění.
Diváky však (i s kapelou
Husí kůže za zády zůstává
písničkářem) vábí předev-
ším písničkami jako tako-
vými, pohrává si s texty, piluje slovíčka... – však
si vychutnejte jeho Textařskou. Nebo třeba
Zvukařskou, za kterou získal autorskou Portu
a v červenci se s ní objevil jedno pondělí
v televizním pořadu Folková setkání a čtrnáct
dní nato v Aportu. Na mladého písničkáře to
je vcelku husarský kousek – že by snad Porta
byla opravdickou bránou?                                      -luc-


Skupina z Č. Budějovic je

mladá dobou činnosti, ale rozhodně v ní nejsou žádní
začátečníci. Její duší
je Petra Sladká, která
v Telči již vystupovala
se skupinou Union,
z dalších jmenujme
například zpěvačku
Áju (P+L) nebo kyta-
ristu Frantu (Perga-
men). Kapela, pro niž

je charakteristický dívč í trojh las doprovázený
obvyklou folkovou nástrojovou sestavou (kytary,
basa, perkuse, flétny), si letos už zahrála na Zahradě.
Že by jeden z objevů této sezóny? -HH-


h t t p : // w w w.v o x t e t . c z

Voxtet, personálně proměnlivá vokální
skupina, má v telčském programu každoročně
reservé. Diváci, kteří ji v předchozích letech propásli,

se budou těšit
z objevu, ti kteří je
znají, také neodejdou
s prázdnou – Voxtet si
pro Prázdniny připravil
bonbónek. Na nádvoří
zámku premiérově
předvede dvě skladby:
Commonly unique

a The Eyes of a Child z repertoáru švédské vokální
skupiny The Real Group.

-luc-

znovuzrozený

1


h t t p : // w w w. p s i v o j a c i . c z

Jméno Filipa Topola je už dvaadvacet
let spojeno se slavnou  undergroundovou
kapelou Psí vojáci. Filip ji založil ve svých
čtrnácti letech, sólově vystupoval rok předtím

j a k o
předskokan
The Plastic
People of
Universe na
c h a t ě
V á c l a v a
Havla na
H r ád e č k u .

Samozřejmě mu díky jeho aktivitám až do pádu
totality věnovala velkou pozornost Státní
bezpečnost, ovšem jeho vynalézavost v hudbě
ani v psaní knížek, básní a písňových textů to
nezničilo. Nezničily ho ani zdravotní problémy
vedoucí před třemi lety k operaci slinivky, Filip
se poté úspěšně vrátil k muzice i psaní. Do
Telče přijede sám a spolu s klavírem představí
například písně ze svých sólových alb
Sakramiláčku a Střepy. -HH-


h t t p : // n a v a r o v a .w e b .w o r l d o n l i n e . c z

Když se v roce 1982 objevila na Portě skupina
Nerez, bylo to zjevení. Hudba, která tehdy
vybočovala z jakékoliv škatulky, přesahovala
chápání tříakordových folkařů  a bránila se
napodobování, se zaryla pod kůži tak hluboko, že
z toho byla hlavní cena. Zcela převratný byl Zuzanin
zpěv a vedle toho plejáda perkusí. Láska
k latinskoamerické hudbě vedla zpěvačku od Nerezu
přes první sólový projekt Caribe k úč inkování
s Ivanem Gutiérrezem a vydání tří alb – to poslední
„Zelené“ vyšlo před rokem. Složení doprovodné
skupiny KOA, s níž přijede do Telče, vypadá velmi
exoticky: Mário Biháry (akordeon, klavír, klarinet),
Camillo Caller (bicí a perkuse), Omar Khaouaj
(kytara) a František Raba (kontrabas).

-HH-
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Určitě jste si už všimli vysokých kopců

západně od Telče a možná jste si říkali, copak
je to za vysílač na jednom z nich. Jestli chcete,
uděláme si dnes výlet až přímo k němu. Neděste
se, není to tak daleko a vysoko, jak se zdá. A po
dvou předchozích vyjížďkách jsme už dobře
rozjetí, ne?

I tentokrát nás z Telče vyvede cyklostezka
č. 16, ale na druhou stranu. Přes nepřehlednou
křižovatku za hrází rybníka radši kolo převedeme
a dáme se přímo (směr Jihlava). Spolu se
stezkou za chvíli odboč íme vlevo (směr
Pelhřimov) kolem rybníka. V parném počasí není
od věci se opláchnout studenou vodou
před výjezdy do kopečků… Cyklostezku
za rybníkem opustíme vlevo a šineme
si to lipovou alejí k Vanovu, za vsí
vystoupáme k lomu, chvíli si
odpočineme ve sjezdu a už je tu
půlkilometrové ostré stoupání do
Řásné. Slabší povahy možná slezou,
všichni pak urč itě ocení docela dobrou
možnost občerstvení ve vesnici.

Hlavně neusnout na vavřínech                         a
neztuhnout. Řásnou projedeme po červené
a vystoupáme až k Velkému pařezitému rybníku.
Z rozcestí mnoha barev pokračujeme po
červené, od níž se postupně odpojí modrá
a zelená. Asfaltka, po které jedeme (červená z ní
časem odbočí, ale to nám už nevadí), nás
přivede ještě k jednomu stoupání, a pak už si
oddechneme na rovince. Ta nás dovede ke
křižovatce s přístřeškem – zde zahneme mírně


Taky jste měli jako malí velmi vřelý vztah

k desetníkům, dvacetníkům, no prostě
drobným mincím? Taky jste měli chuť vyčistit
na nějakém zámku kašnu od peněz, kterými ji
turisté nakrmili, a koupit si za to zmrzlinu? Pak
se běžte rozpomenout na své dětství ke kašně
na náměstí.

Díval jsem se včera a odhadoval, kolik
by to asi hodilo kopečků. Převažovaly desetníky
a dvacetníky, ale zdálo se mi, že se na dně
blýskalo i pár korunek a možná i nějaká ta
západní měna. To by přece za trochu námahy
stálo, ne?

Dnes odpoledne jsem při cestě z pizzerie
koukl ke kašně a zavadil očima o maminku





vlevo do nepatrného stoupání, za okamžik je
s námi    i žlutá značka a společně dorazíme ke
Studánce Páně, která nám před závěrečným
útokem na vrchol Javořice poskytne osvěžení
čistou vodou z místního pramene. Přehodíme na
lehčí převod a ještě pár minut zabereme,
vydýcháme to u vysílače.

Z nejvyššího bodu Jihlavských vrchů
bohužel není žádný rozhled, ale vynahradíme si
to. Zelená značka nás zavede na nově budovanou
cyklostezku, mířící rovně jako pravítko dolů
z kopce. Povrch je zatím jen písčitý, což je zrádné
i při přímém směru, takže nezapomínáme brzdit.

Proženeme se p řes několik lesních
křižovatek a vyšlápneme do protisvahu,

na jehož vrcholu nás čeká odbočka
k Míchově skále. Z kola budeme
muset brzy sesednout a převést ho přes

kameny, vydrápeme se na zadní skálu a
užíváme si překrásný výhled: vlevo z lesů

vykukuje špička Roštejna, pod námi je Velký
pařezitý rybník, za lesem zahlédneme Telč a
vpravo na obzoru – nejsou to Alpy?

Občerstveni na duši se vracíme na zelenou
značku a pokračujeme v přímé jízdě, a to i pod
kopcem, kde značka odbočuje vpravo. Rovná
cesta nás dovede na asfaltku, po níž jsme přijeli.
Své předchozí utrpení ve výjezdech teď obrátíme
v radost z rychlých sjezdů. Do Telče se můžeme
vrátit stejnou cestou, jakou jsme přijeli, anebo
z Řásné sjet vpravo do Mrákotína a z něho přes
Částkovice, anebo i jinak – o tom zas jindy…

- HH -

a její asi desetiletou dceru. Obě rozhodně
nevypadaly na nějaký sociální případ, ale přesto
holčička vířila rukou vodu s melancholickým
pohledem, jako by doufala, že něco uloví.
Nedařilo se, proto asi ten smutek v očích.

A já si vzpomněl, jak jsem přes protesty
rodičů v době hluboké totality vysbíral se svými
dvěma bratry fontánu v Praze na stanici metra
Malostranská, což tenkrát hodilo pět korun, třicet
haléřů, deset východních pfennigů a jednu
záhadnou minci patrně vikingského původu.
České drobné jsme brzo utratili, ale ten zvláštní
peníz jsme si hýčkali jako posla tajemných dálek.

Kdoví, co je ukryto na dně telčské kašny.
-HH -




