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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.!

VERNISÁŽ
V nedě li od 22.30 v ambitech
kostela sv. Jakuba proběhne

vernisáž výstavy
ZMIZELÍ SOUSEDÉ

Chcete na koncert

VOLŇÁSKA
Přijďte si ho zasloužit. Brigáda

je každý den v 8 hod ráno před
Domem dětí na náměstí.

Pondělí - VELKÁ BRIGÁDA

MISS / MISSÁK
 Focení v úterý nebude.

Zájemci se mohou nechat
vyfotit v pondělí nebo

ve středu.

Dobrý muzikant musí být i dobrým tanečníkem
a k  tomu mít vynikající orientační schopnosti,
jinak by včera na zámeckém pódiu zabloudil a něco
porazil a rozšlápl. Dvoje bicí, klávesy, les mikro-
fonů, legoland reprobeden a k tomu nahoře na bal-
konku tajemně také šibenička s dvěma dal-
šími mikrofony. A teď si představte,
že první účinkující, kterého Medvěd uve-
dl, se mohl celé této hifi přehlídce vy-
smát, neboť jím byl
slovenský mim Miro
Kasprzyk. Pro po-
zvánku na své
nocturno měl
sice dost malou
plochu, ale do-
kázal jí dokonale
využít a spoustě lidí
začalo být jasné, kam
zamíří z hlavního
koncertu.

Jarret si v Telči
k názvu kapely
přilepil přído-
mek „naši miláč-
kové“. Už před-
tím než spustili, bylo
vidět, že se na hraní
ohromně těší. Marek Štulír přijal
s baskytarou roli rychlého levého kří-
dla a chvílemi jsme se nemohli dopočí-
tat, kolik že má vlastně končetin. Na dru-
hé straně se u kláves usadil služebně nej-
mladší člen Michal Třešňák, vzadu u bicích držel
rytmus Honza Noha a prostředek patřil stěžejní
trojici Michal Kadlec – Hanka Skřivánková – Bo-
houš Vašák. Několik pozounových tónů  přidal
z pozadí i host Marek Otto. Pódium podstoupilo
zatěžkávací test, poněvadž to kapela rozbalila na
nejvyšší obrátky a decibelíky létaly v hojném po-
čtu. Hanka pěvecky zářila, Marek vtipkoval, na-
venek klidný Bohouš mohutně rozpouštěl na stru-

nách kytary a na hlasivkách emoce – především se
ale všichni usmívali a měli radost. Písně z druhého
alba kapely, o něž se produkce opírala, jsou natolik
dobré, že mě trochu mrzelo, když Jarret svůj blok
proložil občas nějakou anglicky zpívanou. Pocho-

pitelně se přidávalo, a ne jednou.

Tajemství ozvučeného balkonu se zača-
lo odhalovat ihned poté. Na pódium se

dostavil Michal Němec a svým nena-
podobitelným způso-

bem uvedl fagotové
kvarteto Fagtet.

Tyhle nástroje
možná někteří
z vás zatím vi-

děli jen v knížce
hudební výchovy

na základní škole,
viďte? Chlapci nás

přeladili od folkroc-
ku k moderní váž-

né hudbě, nej-
větší úspěch
sklidily hu-

morné skladby
různě kombinující

známé popěvky, na-
rvané nádvoří ale tles-

kalo i po vážnějších kusech. Hochy
úspěch patrně zaskočil, protože neměli

připravený přídavek, což vedlo k zajímavé
situaci při následném zvučení Jablkoně –

Michal Němec ho průběžně komentoval
a zámkem otřásaly výbuchy smíchu. Pravda Mi-
chala tato improvizace trochu vyhodila z kolejí
a ve Velmi nesmělé měl nevídané „okno“,  ze všech
potíží ale elegantně vybruslil a před námi byla Jabl-
koň, jak ji známe. Vlastně – někteří asi ne, Jaro-
slav Svěcený s nimi tak často nehrává, a vůbec
skladby z jejich poslední desky už mají ke klasické-
mu folku dost daleko. Ale ať už to byla Mistrova
úžasná houslová exhibice, staré známé písničky

Jó, to jó!

Běh Terryho
Foxe
Dnes v 10 hodin dopoledne star-
toval z náměstí tradiční běh Ter-
ryho Foxe. Tradičnost této akce
se odrazila i na účasti běžců, za-
registrovalo se jich letos 212
(loni 208). Původně  jsem sice
chtěla napsat reportáž z pozice
nezávislého pozorovatele, ale
tělo redaktorovo, ztuhlé hodi-
nami prosezenými u počítače,
už volalo po jakési náročnějším
aktivitě, než je roznos zpravo-
dajů  na dráze - štáb - zámek,
a tak jsem obula tenisky, nasa-
dila čelenku s logem akce a vy-
dala se na start. V houfu běžců
byly obsazeny věkové katego-
rie od předškolního do důcho-
dového věku a ve stejně rozma-
nítém pořadí i dobíhali do cíle.
Nutno přiznat, nebyla jsem mezi
prvními, ale to (naštěstí) ani
dnešním mottem nebylo. Důle-
žitou informaci na konec - na
konto určené k výzkumu rako-
viny jsme připsali – 16.083,- Kč
(loni 17.105,- Kč).

-alík-

Batikování triček - Zítra
(pondělí 5. 8.) od 12 - 17 hod

v Lidušce

Příhody
Že v Praze i děti otravují kolemjdou-
cí a dožadují se tvrdé české valuty, na
to jsme si (aspoň někteří) zvykli. Ale
že se s tím setkáme i v Telči...

Horké a dusné čtvrteční odpoled-
ne, na náměstí rej postaviček růz-
ného vzrůstu, stáří, inteligence
a vztahu k festivalu, jak to bývá.
Míjíme nenápadnou budovu vedle
lidušky, když Magda zbystří. Patr-
ně se v ní pohnulo vzdělání ze zdra-
votně-sociální fakulty, protože na
domě jsou cedule Městský úřad –
sociální odbor. A přímo pod cedu-
lemi pětice dětí.

„Hele, oni normálně žebrají.“

Dva z klučíků ve věku mezi osmi
a deseti lety s profesionální zruč-
ností potřepávali slamáčky a všich-
ni se tvářili ohromně ztrápeně, pří-
padně si rovnou zakrývali obličej.
Pravda, semtam se zazubili na do-
spěláky sedící pár kroků od nich,
takže jsem váhal, ale když se do
klobouků skutečně otevřelo něko-
lik dlaní, mohl jsem se pobouřit
a pohoršit již oprávněně. Že by
nevlídná úřednice vyhodila děti na
dlažbu, případně jim odebrala so-
ciální podporu?

Kluci nás ale napínali jen chvíli.
Pak se zvedli a přihopsali k dvěma
zápaďácky vyhlížejícím manžel-
ským párům, vychutnávajícím
nedaleko od nich zmrzlinu v odpolední
siestě. Před sociálkou zaznělo cosi
jako holandština.

Inu, že koruna za poslední rok posílila
vůči euru, to jsem věděl, ale až tak?

-HH-

Martin Vydra  a Tereza Škarková -
loni se v Telči seznámili a včera se brali.

 foto: Toníno Volf

 foto: Toníno Volf
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy

i nepísničky jako Popí rondo, Kolotoč, Říkadla,
nebo novinky Návraty či Kolíček, kolem pozor-
ných uší posluchačů neprošel zbůhdarma ani jeden
tón. Čas do půl jedenácté utekl ohromně rychle
a stále zaplněné lavice a židle se nechtěly s nádherným
zážitkem jen tak rozloučit. Neuspokojilo je ani Pět
policajtů, které si zahráli a zazpívali s Jablkoní i lidé
z Jarretu a Fagtetu, několikaminutový potlesk si na-
konec vynutil – co jiného – Bláznivou.

Tak rychle vykonat nutné organizační záležitosti
(a potřeby) a honem na noctur-
no. V zahradě jsme si sice dali
trochu na čas, ale Miro Kaspr-
zyk nám čekání bohatě vyna-
hradil. Pantomimické skeče Ta-
tínek, Perestrojka, Fakír i další
daly zapomenout na pokroči-
lou hodinu, ono taky při pan-
tomimě je třeba dávat dobrý
pozor. V závěru si dovolil věc
nevídanou: hrál podle pokynů
náhodného diváka (prý popr-
vé v České republice). Aplaus
byl bouřlivý, Miro přidával tři epizody s mobilem
a možná i víc – to už nevím, i redaktor je člověk
a musí někdy spát...

-HH-

Jauvajs
Parta čtyř spolužáků z pražské pedago-
gické fakulty se věnuje hudbě britských
ostrovů již osm let. K folkovým výši-
nám se propracovává postupně a vytr-
vale, první odlesky významných úspě-
chů se objevily v roce 2000 účastí ve
finále Porty v Plzni, neustálý vzestup
potvrdila letošní účast na Zahradě. V
Telči si Jauvajs zahrál několikrát na Ko-
couří scéně, nyní poprvé dostává příle-
žitost na zámku. Skupina vydala letos
na jaře své debutové CD „Jabka v zimě“.

www.hudebniservis.cz/jauvajs
-HH-

Czeltic
V repertoáru této skupiny zaslechnete
více či méně známé melodie z oblasti
Skotska a Irska obohacené mnohdy ne-
obvyklými úpravami či nečekanými
motivy. A samozřejmě mají onen po-
věstný buben bódhrán i dudy. V Telči se
již v minulosti objevili a díky své velmi
autentické interpretaci je tenkrát mnozí
považovali za rodné ostrovany.

www.geocities.com/czeltic
-HH-

Lavina
I když se jedná o mladou kapelu (věkový
průměr se pohybuje kolem 16 let) určitě
vás Lavina strhne záplavou kvalitní folk-rockové muziky.
Pokud vám její název nic neříká, možná si vzpomenete na
jméno Terárium – pod kterým vystupovala dříve. Kapele se
podařilo zaujmout porotu letošního Folkového kvítku, který
s přehledem vyhrála, v diváckém hlasování se umístila na
3. místě. Během roku jste ji mohli potkat také na otevřené
scéně Léta v Třeboni, Folkovém Loku, na scéně U kapličky
letošní Zahrady... Teď tu příležitost máte na Prázdninách v Telči.

-alík-

Půlnoční blues
Pepy Streichla
Po včerejším opravdu zdařilém programu se asi málo
komu chtělo z nádvoří zámku směřovat přímo domů.
Zvláště pak, když nocturna zvala jmény jako Pepa
Streichl a mim Miro Kasprzyk. Já se cestou vyznače-
nou svíčkami vydala do Sklepa na koncert  bluesma-

na.  Jeho recitál však nebyl jen
o muzice, ale i o povídání, a to
dokáže Pepa Streichl opravdu
poutavě. Posluchačů se zde sešlo
poměrně dost, v hledišti jste vol-
nou židli museli hledat. Kromě
vyprávění životních příběhů se
zde samozřejmě i hrálo. Na řadu
přišly hity jako Džínová nevěsta
nebo Kamila, ale zazněly i písně
úplně nové. Pepa Streichl roz-
hodně není tím, kdo by jen
přehrával osvědčený repertoár.

V některých písních ho přišel podpořit Walkin blues
band, se kterým teď Pepa občas koncertuje. Musím
říct, že se mi písně podpořené citlivou aranží a im-
provizací nástrojů líbili velmi.

-alík-

z í t r a
KOCOUR

z í t r a
ZÁMEK

Kukulín byl podle irské my-
tologie holičem krále Lávry.
Jaký má kapela vztah k lazeb-
ničině, nevím, ale s Irskem
souvislosti určitě najdeme.
Počátky Kukulínu se vážou
přibližně k  roku 1988, kdy
houslista, skladatel a aranžér
Jan Hrubý  (známý také
z působení v ETC Vladimíra

Mišíka) s harmonikářem Ru-
dou Hálkem začali kombino-
vat lidovky a rock. Později
hudbu obohatili o irské prv-
ky a s hráčem na hoboj – Ja-
nem Kolářem vytvořili trio.
Kapela vás určitě dostane
muzikou nabitou energií, bo-
hatou na aranže.

-alík-

Honza Hrubý a Kukulínz í t r a
ZÁMEK

Klec
Tato pražská skupina o sobě podle vlastních
slov drze prohlašuje, že hraje klezmer, tedy zábavnou lidovou hudbu
židovského původu. Letos v únoru oslavila páté narozeniny, postup-
ně se rozrostla na sedm členů a nahrála debutové album s názvem 15
písní o lásce. V její sestavě najdeme vedle kytar a basy i bicí a trubku.

www.braillnet.cz/~smidmart/klec
-HH-

Michal Hecht 
Pantomimické etudy
klasické i vlastní, hu-
morné a za spoluprá-
ce s divákem. Michal
Hecht, mim, režisér a pedagog NATY
v Tampere (finská obdoba DAMU),
DAMU v Praze a lektor divadelních dílen
v USA i jinde. 

dnes
NOCTURNO
Zahrada nebo Liduška

dnes
NOCTURNO

Sklep

Zmizelí sousedé
Vynikající výstava, na kterou vás zvu tentokrát,
zanechá možná ve vaší rozjásané prázdninové du-
šičce trochu stínu. Přesto určitě stojí za to, podívat
se do chodby vedoucí ke kostelu svatého Jakuba,
kde je instalována (a dokonce dnes po hlavním
koncertu zde proběhne její vernisáž).

Výstavu tvoří práce mladých lidí a dětí, kteří se
zúčastnili ojedinělého projektu Vzdělávacího a kul-
turního centra Židovského muzea „Zmizelí souse-
dé“. Kdo ví, co je vedlo k  tomu že se projektu
zúčastnili - snad příslib dobrodružství, možná zvě-
davost nebo objevitelská touha. Vydali se pátrat ve
svém městě po zmizelých židech, romech, handi-
capovaných či jinak odlišných lidech i českých
intelektuálech - lidí, kteří zmizeli od roku 1938
a během války. Hledali v archivech, ptali se a nalé-
zali další otazníky. Odkrývali snad úmyslně zapo-
menutou historii v osobních příbězích, které až
příliš tvrdohlavě mívaly stejný děj. V osobě kon-
krétního člověka, kterého znali lidé ve městě, je-
hož tvář objevili na starých školních fotografiích
nebo si o jeho pocitech či životě přečetli
v dochovaném deníku, získávali svůj osobní vztah

k této nelítostné kapitole lidských dějin. Začali chá-
pat souvislosti zdánlivě jednoduchých rovnic
a možná jim také odraz tragických osudů přinesl nový
přístup k menšinám, lidem na okraji společnosti.

I přes temné a těžké téma výstavy na mě z ní
proudil vánek naděje, že právě touto cestou - při-
bližováním a pochopením křivd a krutostí minu-
losti, se můžeme vyhnout jejich opakování.

-Mag-


