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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 na koncert

VOLŇÁSKA
Přijďte si ho zasloužit. Brigáda

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

MISS / MISSÁK
 Focení v úterý nebude.

Zájemci se mohou nechat
vyfotit ve středu.

Jako by počasí vždy muselo na-
brat dech, střídají se nám dny, kdy
se tak říkajíc „perou psi o chlá-
dek“ s dny, kdy přes trička oblé-
káme bundy a roztahujeme dešt-
níky. Včerejšek jsme odstartovali
během Terryho Foxe ještě pod
vymetenou oblohou, ale jak se
hodinové ručičky přehouply přes
poledne, azuro bys nad hlavou hle-
dal marně. Nálada se však dá vy-
malovat prázdninově bez ohledu
na počasí, tím spíš, jste-li na Prázd-
ninách v Telči.

Program hlavní scény včera ote-
víraly instrumentálky KK ban-
du. Přiznám se, že jsem ještě do
nedávna byla toho názoru, že re-
citál bez jediného slova je pro
běžného návštěvníka folkového
festivalu k poslechu příliš nároč-
ný. Letos jsem byla z omylu vy-
vedena hned několikrát. Prvním,
kdo mě přesvědčil o opaku byl
houslový virtuóz Pavel Šporcl na
vystoupení v Třeboni (celé ná-
dvoří nehnutě poslouchalo Paga-
niniho capriccia), druhým byl so-
botní koncert Fagtetu tady
v Telči a hned dalším včerejší KK

band. Volným přístupem k muzice,
nápaditostí a originalitou vlast-
ních skladeb a citlivým zpraco-
váním si získali pozornost divá-
ků bez problémů.

Vystřídal je Chesed interpretací
lidových a duchovních písní ži-
dovského národa. Jejich produk-
ce je postavená na zvonivém
dvojhlasu sester Moniky Břen-
kové a Zuzany Wirthové, dopl-
něném o posmutnělé tóny houslí
a violy Karolíny Vančurové
a v neposlední řadě mistrnou ky-
tarou a hrou na akordeon Jana
Matěje Raka.

To, co mají z mého úhlu pohle-
du obě sestavy (KK band a Che-
sed) společné, je, že ani v případě
Chesedu vlastně nerozumím je-
dinému slovu, takže dávám více
prostoru fantazii, což je mnoh-
dy lepší. Ona slova jsou jako vý-
razový prostředek sdělení stej-
ně často nedokonalá. Zvláště
pak, když neumíte jazyky...

Když slyšíte jména - Hana a Petr
Ulrychovi, určitě je vám jasné,
že na řadu přišly Javory. V tomto

Ze světla do stínu a naopak

Tento vzkaz visel od čtvrtka 1. 8.
na vzkazovníku a moc nás potěšil:

Tak nás naše nožičky a srdíčka zase
táhnou jinam, ale chceme ještě jen
říct, že to bylo fakt SUPER! A do-
konce si dovolíme tvrdit, že víme, proč
to tu tak bylo. Můžou za to tři důležitý
faktory (a není náhoda, že jsou stej-
ný), a to sice: lidi, lidi a lidi...

Alísek & *K*

Cyklovýlet
pro zdatné
Loni jsme vás pravidelně zásobo-
vali tipy na krátké vyjížďky na kole
(nemáte-li staré Zpravodaje, hle-
dejte na webhouse.cz/telc_folk).
Přes zimu jsme jistě trénovali, letos
si troufneme na něco náročnějšího.

Z Telče nás horní branou a po
hrázi rybníka vyvede cyklostez-
ka č. 16. Silnička přes Kostelní
Myslovou se párkrát zhoupne
dolů a nahoru, při průjezdu obcí
se připravíme na dvě ostřejší
stoupání na jejím konci a za ní
(jedeme stále po hlavní silnici).
Přes les se překulíme do Zadního
Vydří, na téčku odbočíme doleva
a po kilometru opět doprava. Kli-
katíme se stínem lesa, na jeho
konci pak nadvakrát prudce kle-

nejprve nezpevněnou lesní cestou,
postupně až asfaltkou nás provází
chvíli zelená, chvíli žlutá značka, sil-
nička se zakroutí esíčkem do krátké-
ho stoupání a zas dolů (opatrně, po-
zor na kameny a štěrk!). Romantika
končí závorou, za níž vjedeme na
okresku a odbočíme dolů a přímo
mezi poli do Mrákotína.

Máme za sebou už skoro třicet ki-
láčků, takže není ostuda zasunout
někde kolo do stojanu a doplnit
energii. Do Telče vede rušná státní
silnice, my to však vezmeme kli-
katou, ale klidnější okreskou přes
Částkovice (odbočka je nejprve na
Řásnou). U výkupny starého žele-
za musíme dokázat, že do něho ješ-
tě nepatříme a serpentinami zdo-
lat stoupání, dolíkem do Hostětic,
a pak dolů s nádherným výhledem
na Telč – silničáři po asfaltu, bikeři
po zelené značce lesem. Počitadlo
se zastaví na číslu třicet šest.

-HH-

sáme přes kamenný most do Kos-
telního Vydří.

Najeto máme 10 kilometrů, bo-
hužel ve vsi to s občerstvením
není slavné a kromě omšelého
kostela a zámku k vidění nic není.
Proto zamiřme raději dál, vydrž-
me ještě kilometr a zastavme až u
stavební i kulturní dominanty kra-
je – karmelitánského kláštera. Na
slušné požádání tu jistě dostane-
me aspoň vodu (nejen svěcenou).
Až si vydechneme, spustíme se
vlevo dolů  na křižovatku, kde
v případě nouze můžeme vlevo
odbočit do Dačic, jinak volíme
pravou stranu směr Studená.

Vlevo od silnice vidíme několik
malinkatých rybníčků, ale na kou-
pání moc nejsou. Naštěstí už je tu
opět les, ten nás pohoupe a vypliv-
ne k rybníku u Dolního mlýna. No
a za ním už jsme v Řečici, na ta-
chometru z Telče sedmnáct. Vpra-
vo od nás se táhne hřeben, přes nějž
se nějak musíme dostat. Pokud spě-
cháme, zkrátíme si cestu přes Mys-
letice, ale to bychom se ošidili o to
nejhezčí. Kolem řečického zámku
pokračujeme táhlým stoupáním,
sjedeme k potoku a tady to začne.

Během necelých tří kilometrů na
nás čeká převýšení téměř 200
metrů. Nejdřív vyšplháme Velkou
Lhotou k místní kuriozitě – dvě-
ma velkým evangelickým koste-
lům, které si tu kdysi postavila
znesvářená obec, za nimi odbočí-
me vpravo na Poldovku. Chvilku
odpočineme na rovince, abychom
opět zatnuli svaly a vydrželi nelí-
tostný kilometr k osadě a podél
ní až do sedla pod Hradiskem.

Pod stromy v nadmořské výšce
přes 700 metrů budou asi mnozí
popadat dech, než se rozletí dál po
zelené značce. Teď nás čeká odmě-
na. Nádherným dlouhým sjezdem

BATIKOVÁNÍ
Dílna batikování triček - Zítra
(pondělí 5. 8.) od 12 - 17 hod

v Lidušce

NÁLEZY A ZTRÁTY
hlaste na

INFORMACÍCH

Lidičci, lidičkové, liďátka,
Medvěde!

Díky. Bylo mi tu fajn. Tak zase
příště (Že jo, Mevdvěde).

Pepa Streichl
5 min před odjezdem

„Prej je dobrej řezanej Kozel!“, říká
Ruda Hálek.
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy

čase kapela vydává CD Koloča-
va, kde najdete písně z muzikálu
– Nikola Šuhaj loupežník – i ně-
kolik písní úplně nových. Velmi
příjemné bylo inteligentně poda-
né a vtipné průvodní slovo Petra
Ulrycha – bratra sestry, která umí
zpívat, leteckého konstruktéra,
který trpí závratí... Snad právě
proto dokáže napsat tak působi-
vou píseň, jako je Létám, ve kte-
ré Hana Ulrychová opět předvedla
něco ze svých pěveckých kvalit.

Z hlavní scény tentokrát neved-
la cesta přímo na nocturna.
V chodbě kostele sv. Jakuba proběhla vernisáž
projektu Zmizelí sousedé. Výstavní panely mapují
tragické osudy židovských rodin zmizelých během
2. světové války. Jako host tady vystoupil Chesed,
neumím si představit, kdo jiný by dokázal atmo-
sféru této akce dokreslit barvitěji. Ohromení ná-
vštěvníci vernisáže se neodvážili narušit ticho ani
potleskem. Někdo by snad výstavu této povahy
nazval stínem na pohodově prázdninovém duchu
Telče, ale dávám za pravdu Milanu Medvědu Kolá-
ři – často si uvědomíme, že je rozsvíceno, až když
se podíváme do tmy.

-alík-

Nocturno s mimem
Kdo přihlížel v sobotu úžasnému nocturnu mima
Miro Kasprzyka, určitě si říkal, že Michal Hecht –
rovněž mim – bude mít těžkou úlohu. Sám jsem si
nedokázal představit, že by to mohlo stejně dobré,
a ono bylo. Původně jsem se chtěl podívat jen na
první číslo, ale fantastická etuda o cestě vlakem
mě uchvátila, takže jsem zůstal až do konce, kdy
Michal přidával improvizace na náměty diváků .
Každého na něm mohlo zaujmout něco jiného,
já jsem obdivoval jeho akrobatické schopnosti
a skvělou fyzickou kondici.

-HH-

Bokomara
Víte co znamená Bokomara? Je to
slovo vymyšlené spisovatelem Kur-
tem Vonegutem – meditace za vzá-
jemného dotýkání se chodidly.
V našem případě však jde o brněn-
skou folkovou kapelu. Její vznik se
váže někdy k roku 1982. V sestavě
kolem Luboše Javůrka se od té doby
vystřídalo hodně jmen, jeho dnešní
kapelní kolegové jsou Hynek Tecl
a Petra Šany Šanclová. Listneme-li
diskografií, najdeme 5 desek, autorsky se na nich vedle Luboše Javůr-
ka podílejí i osobnosti jako Milan Jablonský nebo Jiří Moravský
Brabec. Rozepsané v akordech a notách najdete písně ze všech alb ve
zpěvníku, který si můžete objednat na stránkách kapely.

bokomara.misto.cz
-alík-

Kvelb
Divadlo Kvelb je nezávislá profesionální
skupina. Žánrově se neomezuje, slučuje
v sobě prvky všech divadelních forem.
Je to loutkové divadlo, je to činohra,
pohybové i výtvarné divadlo.

Prosyceno živou muzikou, pohybem
a osobitým výtvarným projevem často
nabízí pohled do akrobatické a kejklířské
dílny či do bláznivého reje maškar.

Vše, co je hezké a proměnlivé, co voní
dřevem, kovem, barvami, melodií
a člověkem, s tím rádi pracujeme.

kvelb.kyvadlo.cz

Folkšok
Mladá folk-rocková kapela z Čech – blí-
že specifikovat její působiště možné
není, protože členové jsou původem
každý od jinud. Nejvýraznější osobou ka-
pely je určitě zpěvačka Pavlína Paško-
vá, která zaujme svým přesvědčivým
hlasovým projevem. V roce 1997 vydal
Folkšok své debutové CD – Letmé otis-
ky dní. Další album přišlo na svět o dva
roky později a nese název Čemu věřím.
Kapelu jste mohli potkat na prestižních
folkových přehlídkách, jako je třeba
pardubický Slunovrat (F&C). Máte-li rádi
tvrdší muziku s lyrickými texty, určitě
si vás Folkšok získá.

folksok.cepelak.cz
-alík-

Ester 
Duo Ester – Káťa Hajdovská
(Tlustá) a Alexandr „Lesik“ Hajdovský.

Ester je zatím poslední a nejvýznamnější hudební
projekt ze všech, kterým jsme se za svůj život
věnovali. Právě proto, že židovská hudba je tolik
pestrá, že do sebe během svého vývoje nasála tolik
nejrůznějších vlivů, nabízí nám i vám úžasně ba-
revné spektrum. Je to pokladnice, ve které strašně
rádi znovu a znovu objevujeme, a každý vytažený
poklad nás stále překvapuje a naplňuje nadšením.
Lesika, který má v sobě především skladatelského
ducha, přímo provokuje k nejrůznějším aranžím,
a nejen to, už jej dokonce vyprovokovala i k vlastní
jidiš tvorbě.

www.ester.euweb.cz/czindex.htm

Natalika
Nikdo nesmí chodit po mé hladině - nese název jedna z desek
Nataliky. Kdo jednou tuhle kapelu viděla a slyšel hrát, jistě by po
tomto varování na hladinu kapelnice Natálie Velešmídové ne-
vkročil. Tato violoncellistka, rodačka z Jihlavy a absolventka
brněnské konzervatoře, totiž doslova vyzařuje energií a stejná
umí být i její muzika, v rozpětí od
živelnosti až po křehkost. Škatul-
kově ji lze řadit pod world  music,
kromě violoncella v ní můžete
uslyšet třeba klarinet, flétny, man-
dolínu, kontrabas, kytaru akorde-
on, perkuse. Zpívané jsou písně
většinou v srbštině, romštině, ji-
diš, španělštině nebo třeba  fran-
couzštině.

-alík-

Vojta a Irena Havlovi
& Petr Nikl

Popsat podrobně na ně-
kolika řádcích, kdo jsou,
nelze. Jen vyjmenovat
všechny jejich nástroje
a CD by vydalo na půl
strany Zpravodaje. Tak
jen pár přibližujících
slov: východní, snad
meditační, relaxační, al-
ternativní hudba – vio-

loncella, tibetské mísy, perkuse, zpěv – poezie čer-
pající z lidské duše a obohacující ji... S nekonformním
divadelníkem a performerem Petrem Niklem Vojta
a Irena spolupracují již několik let.

www.vegetarian.cz/predstav/havlov_disk.html
-HH-

Hradišťan
Leckteré kapely slaví 10 let trvání se
slávou, jako by to bylo jednou za život.
To Hradišťan oslavil desítek už pět, sa-
mozřejmě ne v současné sestavě. Půso-
bil dlouho jako ryze folklórní soubor, ale
pod vedením Jiřího Pavlici začal zpraco-
vávat lidovou hudbu tvůrčím způsobem.
Díky tomu jsme mohli v jejich podání
obdivovat poetiku Jana Skácela, vnímat
hudbu Afriky a zamýšlet se nad mnoha
životními otázkami o člověku a lásce.

-HH-
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dnes
NOCTURNO
Zahrada nebo Liduška

dnes
NOCTURNO
Chodba kostela sv. Jakuba


