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2.  8.

DÍLNY

BÍLÁ PANÍ! POZOR! Každý den o půlnoci chodí městem Bílá paní se svým průvodem.
Kdo první poskládá větu ze slov, která bude mít postupně př i sobě,
VYHRAJE VOLŇÁSKA NA DIVADLO SKLEP 9. 8.!

Chcete

VOLŇÁSKA
na koncert?

Přijďte si ho zasloužit.
Brigáda je každý den v 8 hod

ráno před Domem dětí
na náměstí.

Pondělí - VELKÁ BRIGÁDA

Až  do neděle 4. 8. bude na dvoře
Lidušky DRÁTENICKÁ dílna, dílna
SLÁMOVÁNÍ (ekologického stře-
diska Chaloupky) a SAMPLOVÁ-
NÍ. Přijďte si kdykoliv mezi 12 - 17
hod vytvořit svůj vlastní výrobek.

pátek 2. 8. - malování MANDAL
(mandaly - soustředné obrázky, kte-
ré harmonizují osobnost). Pro děti
i pro dospělé, od 12 hod před Liduš-
kou (za deště v Lidušce). Z výrobků
bude instalována výstava.

sobota 3. 8. - TECHNIKA MIMU Mi-
chal Hecht - od 11 hod

neděle 4. 8. - PRVNÍ DOTEKY PAN-
TOMIMY - Miro Kasprzyk - od 11 hod

Stane se, že už najednou máte dost
všech písniček, výstav, malování
a já nevím, čím ještě možno
v Telči zaměstnat ducha a dosta-
nete hlad na něco přízemnějšího,
řekněme, na jídlo?

Pravda, na náměstí je možno kou-
pit nějaký ten koláč či klobásku,
v hospůdce i teplé jídlo, ale když
chceme šetřit na koncert (nebo se
živit racionálně) zbývají sámoš-
ky. Tak kde a kdy můžeme v Telči
nakoupit?

Ukázalo se, že pro měšťáky zhýč-
kané non-stopy zde není snadno
vydobýt chlebíček. V největší sa-
moobsluze na náměstí (Horpo)
nakoupíte od 7 do 18 hodin,
v sobotu do 12 hodin. V neděli
uspějete v kšeftíčku naproti od 7
do 17 hodin. Pro pařmeny, vrace-
jící se k ránu vyspat na intr, je
výhodné nakoupit sladkokyselé
okurky v Jednotě na Masarykově
ulici, má otevřeno už od 6 hodin
do 17.30, v sobotu 6.30 - 11,
v neděli 7.30 – 11.30. Jednoznač-
ně nejdéle má Smíšené zboží ve
Staňkově ulici každý den od 7 do
20 hodin, v neděli  9 – 20 hodin.

Kdybych měla nějak souhrnně charakteri-
zovat čtvrteční hudební program Prázdnin
v Telči, dalo by se napsat – čistě pánská
záležitost. I když… jak se to vezme. Jde o to,
že na pódiu, coby interpret, včera nevy-
stoupila jediná žena. Na druhé straně by se
však dalo říct, že na své si tím pádem
v řadách publika přišly zrovna ony. Také
jich byla v hledišti značná převaha.

Kocouří scéna patřila od 17 hodin kapele –
Walkin blues band. Jejich repertoár, jak je
z názvu jistě patrné, tvoří zejména blues,
ale svým volným přístupem si získají pří-
zeň i u publika zaměřeného příbuznými smě-
ry. Poslední dobou můžete na koncertech
s kapelou vídat i Pepu Streichla - legendu
naší folkové scény. Překvapením dnešního
dne bylo bezesporu to, že si bluesman přijel
s nimi zahrát i dnes.

Hlavní program na zámeckém nádvoří ote-
víral Petr Bende Band. Můj vlastní dojem
z této kapely sice není příliš dobrý (řekla
bych - povrchní pop-rock), ale své poslu-
chače mezi diváky si našla a ti si vynutili
i přídavek.

Pak už pódium patřilo Copákům - ti, oceně-
ni akademiky Andělem v kategorii country,
jdou letos v popularitě prudce nahoru. Be-
zesporu tomu přispívá, že se kapelník Míša
Leicht objevuje na televizních obrazovkách
coby moderátor Folkomotiv. Kdo neznáte -
tak Folkomotivy je pořad o folku, který
běží (většinou v pozdních večerních hodi-
nách) na ČT 1. Určitě stojí za to najít si ho
v programu.

Z repertoáru dnes zazněly jejich známé hi-
tovky jako Pár minut, písně z alba Bič –
Klíč ke vzpomínkám… Moc hezkou věc,
jim věnoval Franta Černý z Čechomoru –
„Nedívej se zpátky, nemám na taxíka, pryč
zadními vrátky se neutíká…“

Knihařské
parodie v čajovně
Jak asi vypadá človek, který má
za ušima, je všemi mastmi maza-
ný, snědl všechnu moudrost a pro
peníze by si nechal koleno vrtat?
Asi ne tak, že z něho kape směs
vazelíny a opalovacího krému,
jeho žaludek právě zpracovává
papír nějaké encyklopedie, v ko-
leně mu zeje několik děr a občas
cosi vytáhne zpoza uší. Pokud
chvilku přemýšlíte nad tím, jak by
to vypadalo, kdyby některá úsloví
platila doopravdy, dospějete urči-
tě k humorným představám. Tyto
představy se pokusili realizovat
autoři výstavy „Knihařské paro-
die“, kterou si můžete prohlédnout
v čajovně v Domě dětí a mládeže.
U šálku dobrého čaje se tak může-
te podívat, jak vypadá třeba kniha
svázaná konvencemi, či kniha,
která má mouchy.

-HH-

Informace
do žaludku

Pánská jízda

PŘIJĎTE NÁM FANDIT
 v sobotu 3.8. od 9 hodin k rybníku

Roštýn, kde se zúčastníme

FOTBALOVÉHO TURNAJE

VYŘEZÁVÁNÍ
Od zítřka začínají v Lidušce kurzy
vyřezávání z borové kůry. Pod vede-
ním lektora L. Mansfelda si můžete
vyřezat přívěsky z kůry na krk.

so - ne  (12 - 14 a 15 - 17 hod)
Cena kurzu  -  30 kč

NÁŠ KOCOUR
bude mít koťata!

V sobotu 3. 8. v 10 hod se
koná na hřišti u tělocvičny
turnaj ve VOLEJBALE.

TURNAJ!

Chcete si zahrát na náměstí,
ale do programu festivalu jste

se nedostali?

Nevadí, na naší Kocouří scéně
může v sobotu a v neděli mezi
15.00 a 17.00 účinkovat každý.
Bližší podrobnosti v informacích.

A co sortiment? Základní potra-
viny samozřejmě nakoupíte všu-
de, pokud na vás přijdou letní
choutky a zachce se vám ovoce,
od  8 do 17 uspějete na náměstí
v zelenině (v sobotu do 11 ho-
din) nebo U Beranů (Masaryko-
va ul. – u nám.) do 17.30.

-mag-
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Fagtet
Fagotový kvartet (dále jen F4) - v současné době jedi-
ný stálý F4 v ČR - vznikl v roce 2001 na Pražské
konzervatoři. Už od začátku bylo jasné, že se nebude
jednat o těleso s klasickým repertoárem. Do koncert-
ního programu jsme se snažili vybírat netradiční sklad-
by, ale bylo to velmi obtížné, protože notový materiál
pro F4 v podstatě neexistuje. Ale nakonec se vše zdár-
ně podařilo:-) V současnosti hrajeme moderní, zavede-
né i začínající autory a různé transkripce např. jaz-
zových skladeb - nechte se překvapit. V podstatě se
pokoušíme o takovou malou, avšak první fagotovou
show na světě:-) Vystupovali jsme již několikrát
s Jablkoní v Malostranské Besedě, na křtu Mumlavy
v Akropoli s J. Svěceným a se Sto zvířaty v Lucerna
Music Baru.

Ty Syčáci
Podle vlastních slov komorní
bigbeatová skupina, která jako úlitbu „normální“
hudbě používá kytaru, baskytaru a pár dalších in-
strumentů, naprostou většinu nástrojů však tvoří
její členové samotní. Frontman a téměř výhradní
autor Petr Váša jako průkopník fyzického básnic-
tví dokáže rozeznít vedle svého hlasu snad i všech-
ny další části svého těla, podporován Petrem za-
vadilem a Tomášem Fröhlichem pak dokáže do-
slova ztělesňovat své texty a vtahovat diváky do
děje. Na dvou deskách (Máj v dubnu a Lék a jed),
které vydali - jak jinak - u Indies, ovšem nejsou
nesrozumitelné performance, nýbrž nekonvenční
písně s texty plnými obrazů, metafor, slovních hří-
ček a překvapivých nápadů.

http://www.tysycaci.cz
-HH-
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy

Co spojilo jednu z našich nejvýraznějších alternativ-
ních formací s názvem Jablkoň, seskupenou okolo
Michala Němce, s houslovým virtuozem Jaroslavem
Svěceným? Inu, jak už to tak v našem žánru bývá, byla
to láska k hudbě. Přibližně v roce 1990 tedy započala
plodná spolupráce, jejímž výsledkem jsou tři vydaná
alba (1991 - Jablkoň a Svěcený, 1995 - Symfonický
Jablkoň, 2001 - Mumlava) a bezpočet společně ode-
hraných koncertů. Vy máte možnost jeden z nich shléd-
nout právě tady, na Prázdninách v Telči. Není náho-
dou, že vystoupí ve stejný den jako liberecký Jarret.
Michal Němec se totiž ujal hudební režie jejich posled-
ního alba. Na pódiu se také objeví Fagtet, což je fago-
tový kvartet, ve kterém bručí i další ze členů Jablkoně
Johnny Jůdl. Je to prý nářez! A jen tak pro úplnost
dodávám, že dalšími prozatím nezmíněnými členy Ja-
blkoně jsou kytarista Martin Carvan a bicman Petr
Chlouba. Přeji příjemný poslech.

www.jablkon.com
-tzv-

Jarret
Jarret patří k Prázdninám v Telči stejně neodmysli-
telně jako třebas Wabi Daněk k Portě. Když na tu-
hle libereckou partičku před pár lety nevybylo mís-
to na hlavní scéně (jak říkal tehdy Medvěd – zůstal
jim v rukou Černý Petr, který každý rok na někoho
holt musí padnout), bez náznaku uražené pýchy při-
jeli zahrát alespoň na Kocoury. O rok později bylo
vše vynahrazeno, když jim na nádvoří zámku patřil
závěr finišujících Prázdnin. Přes poslední zimu na-
točili a vydali Jarreti druhou platňu, se kterou
si dávali opravdu hodně dlouho načas. Jmenuje se
Unikat a tak si nenechte Jarret uniknout.

-daw-

Disneyband
Libereckou kapelu (nebo spíše duo) Disneyband tvo-
ří Věra Soukupová a Martin Kadlec. Tito mladí
(a v případě Věrky i krásní) lidé hrají písně z pera
Martinova, ale občas sáhnou i po jiných autorech.
Jejich síla je v interpretaci, opřené o výraz pěvec-
kého projevu a dynamický kytarový doprovod.
Dokonce prý uvažují o tom, že by se na pár týdnů
zavřeli do studia a svou tvorbu zmapovali do vý-
sledné podoby známé kompaktní kruhové placky.
Uvažovat o tom, zda by si jejich písně zasloužily
označení folk nebo folkrock, můžete při poslechu
jejich recitálu zítra na Kocouří scéně.

http://disneyband.internetfolk.cz
-tzv-

Skoro
Po 4 letech se opět v Telči objevuje folková skupi-
na SKORO. Během absence na Folkových prázdni-
nách  jedna polovina současné kapely pobývala
v USA a ukazovala Američanům, jak se u nás
v Čechách dělá věda, druhá polovina stihla vyvést
mladý...

V sobotu od 17 hodin  se objeví na Kocouří scéně
na náměstí  dvě rodinné dvojice – Rosťa a Jolana
Turečkovi a Michal a Mirka Janovští.  No a pokud
se najatým hlídačům nepodaří udržet je na uzdě,
i několik rozjívených dětí...

Ukočírovat dramaturgii večera, když nastupující
kapelou po Copu je Kamelot a po skončení hlavní
scény program ještě pokračuje nocturny, je téměř ne-
možné. Navíc „miláčkové“ – jak je Míša Leicht
s oblibou nazývá, své oblíbence
z pódia jen tak nepustí. Přidávalo
se několikrát, jednou z písní byla
i jakási parodie trampské písně,
kterou osobně nepovažuji za příliš
zdařilou. Když už parodie, tak by
se měla udělat chytře. Nicméně,
sto lidí, sto chutí, potlesk zazněl.

Po krátkém (na tuto kapelu bych
řekla rekordně krátkém) nazvuče-
ní už diváci vítali Romana Horké-
ho a Kamelot. O dalším osudu téhle
sestavy se toho povídá hodně,
i o cestě hlavního aktéra za oceán. Uvidíme jak se situace
nakonec vyvine, nicméně v Telči letos nechyběli.

Kamelot už dnes určitě není tou tramp-folkovou ka-
pelou jako ve svých začátcích. Kapela směřuje spíše
k popu, ale největší oblibě se pořád těší písně z jejich

ranné tvorby. Bez songu Zachraňte koně by je diváci
asi vůbec nepustili domů, zazněl i Amulet nebo Zrození
hvězd...  Přidávalo se dlouze, ještě že jsou prázdniny
a protažení programu pár hodin přes půlnoc tolik nebolí.

Při volbě Nocturna jsem měla
velké dilema – Vašek Koubek nebo
Slávek Klecandr je těžká volba.
Nakonec jsem zvolila Klecandra
a navštívila scénu školní zahrady
(moc hezká, doporučuji návštěvu
některého z tamních recitálů).
Musím říct, že to byl pro mě za-
tím jeden z nejhezčích recitálů
Prázdnin v Telči. Klecandrova
poetika plná obrazotvorných při-
rovnání, podaná s přesvědčivým
výrazem a hlas, který vás „přes

uši pošimrá na zádech“…  Slávek sám nazval kon-
cert rodinným posezením u krbu. Určitě to bylo
příjemné zakončení jednoho z náročných dní Prázd-
nin v Telči. Mimochodem, po půlnoci sem zablou-
dila i Bílá paní…

-alík-

Jablkoň a Svěcený

Buď mně v patách

Když slunce upadá
A stíny stoupají z propastí
Buď mně v patách

Když slunce hasne a
Propasti se řítí do propastí
Buď mně v patách

Buď mně v patách Buď
Mně v patách Buď mně
V patách

Chytni se mě
a nepouštěj se
Chytni se
a už se nepouštěj
Chytni se mě
a drž se drž se
Pevně
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ZÁMEK
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KOCOUR
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KOCOUR

dnes
NOCTURNO

Sklep


