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BÍLÁ PANÍ!

Chcete na koncert

VOLŇÁSKA
Přijďte si ho zasloužit. Brigáda

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

NÁLEZY A ZTRÁTY
hlaste na

INFORMACÍCH

- nezapomínejte  -
VÝSTAVY

probíhají v hojném počtu dál!
Například obrazy Jana Křena
v Justičním sálu zámku nebo
projekt Zmizelí sousedé
v chodbě kostela sv. Jakuba...

„My jsme tu dnes jedinou folklórní
kapelou,“ pronesl na úvod Luboš
Javůrek. Sice to bylo ve skutečnosti
obráceně, ale Bokomara do drama-
turgie večera přesto patřila. Odstar-
tovala totiž let, při kterém jsme za-
kroužili Moravou, proletěli několik
zemí a nakonec se opět na Moravu
vrátili.

Frontman Bokomary se hrdě hlásí
k  brněnskému regionu, také to na
něho prozradila písnička v hantecu.
Znalci a příznivci skupiny byli ale
jistě udiveni sestavou – v té totiž
nebyla Petra Šany Šanclová (nahra-
dil ji Radek Mařík), navíc přibyl ně-
kdejší člen Bokomary Žoro Enčev.
Bohužel jsme se nedověděli, zda je
tato změna trvalá. Přiznám se, že mi
preciznost Petry poněkud chyběla,
Radek přece jen hrál na kytaru
i mandolinu poněkud velkoryseji. Bo-
komara to rozumně vyřešila výraz-
nou změnou repertoáru, pamětníky
jistě potěšilo obnovení starých pecek.

Kdeže jsou časy, kdy byla Natálie
Velšmídová jedinou hvězdou mezi
nesmělými chlapci! Oproti loňské-
mu koncertu nahradil kytaristu On-
dru Smetanu Marek Trávníček,
a právě on se stal protiváhou živel-
né violoncellistky. A to nejen svým
zpěvem a suverénní hrou, ale i ná-
pady a mluveným slovem. Loni jsem
si nedokázal představit, že by moh-
la Natalika zahrát byť jednu písnič-
ku bez Natálie; a letos byla zpěvač-
ka z pódia přímo vykázána, aby
Marek mohl vzít nečekaně housle,
Ivo Kunc předal kontrabas Tomáši
Janíkovi a sám se chopil violy.
V trojici pak předvedli strhující ma-

Letem vznášejícím se světem
ďarský čardáš. Jinak samozřejmě
zněly písně různých národů  přes
Evropu i trochu dál na východ, zla-
tým hřebem byl proslulý Jeruzalém
ze zlata. Natálie si dovolila několi-
krát zpívat velmi potichu a nádvoří
ani nedýchalo. A z levé strany do
toho neustále promlouval klarinet
či saxofon Michala Spěváka, byť ze
začátku na mixu trochu utopený, po
nevýrazném začátku vyrostl i pěk-
ný pánský vícehlas. Jak už bývá
v Telči skoro tradicí, Natalika tro-
chu přetáhla vymezený čas, avšak
vzápětí to u Medvěda vyžehlila dár-
kem k  jeho narozeninám.

Zde bych si chtěl postěžovat na laj-
dáckou práci pohraničníků , kteří
nejprve nedostatečně vyždímali
mraky přicházející z Rakouska,
a pak nechali jeden velký projít zcela
bez povšimnutí. Větší část vystou-
pení Hradišťanu doprovázel hustý
déšť, ale kapela ani diváci si to ne-
chtěli nechat zkazit. Hradišťan, hra-
jící ve skvělé formě střídal stylově
zahrané lidovky s vážnějšími sklad-
bami o lásce a o životě, jejichž mo-
tivem byl mnohdy uplývající čas.
A že není pouhou cimbálovkou, uká-
zala mimo jiné jazzová klarinetová
sóla. Původní záměry zahrát lidem
k tanci a nechat je posílat přání na
lístečcích, počasí překazilo, ovšem
i tak Jura Pavlica vyzval poslucha-
če, aby si říkali, co chtějí zahrát.
Dostalo se na Modlitbu za vodu i na
další hity, po přídavcích se na pódiu
zničehonic zjevila Natalika a spo-
lečně zakončili moc pěkný, byť tro-
chu vlhký večer.

-HH-

V sobotu v 10 hod bude na hřišti
u tělocvičny turnaj ve

VOLEJBALU!
Kdo si chce zahrát, má možnost!

VÝSTAVA
obrazů ze suchých květin

Justiční sál zámku

vernisáž
dnes 22:30 hod

zpívá sbor sv. Pluka

DÍLNY
BATIKOVÁNÍ TRIČEK

a VÁZÁNÍ KYTIC
od 12 - 17 hod v Lidušce

VZKAZY
Hledám pěknou folkařku pro
dnešní večer a možná zbytek
života...

Jindra (0606 44 98 99).

Mohli byste dát do Zpravo-
daje nějaký citát. Třeba ten-
hle: Neházejte perly sviním
a nestel oslu na růžích.

Zdeněk

Příhody
Moderní člověk už s sebou netahá hro-
madu peněz (tedy pokud nějaké má).
Dnes frčí bezhotovostní platby, mimo
jiné stravenky v restauracích. Magda
před dovolenou fasovala štůsek Ti-
cket Restaurant za několik měsíců zpět,
těšili jsme se, jak to tady roztočíme.
Otázku na stravenky jsme přiřadili
k obdobným konverzačním piliřům
jako „kolik to stojí“ či „kde jsou tady
toalety“.
„Ne, tyhle stravenky nebereme,“ řekli
nám v Luhačovicích.
„Ne, tyhle stravenky nebereme,“ do-
věděli jsme se v hospodě mezi telč-
ským centrem a nádražím.
„Je nám líto, ale tyhle stravenky ne-
bereme,“ pravili nám v pizzerii na ná-
městí.
„Ne, bohužel tyhle stravenky nebere-
me,“ omlouval se číšník v Hotelu Ce-
lerin. „Ticketky ne.“
Začala se nám nebezpečně scvrká-
vat hotovost a pomalu jsme hledali
vhodný bankomat. V sobotu po výle-
tě na něj zaútočím, předsevzal jsem
si, a chtěl jsem to s Magdou probrat po
obědě v Mrákotíně.
„Dvěstě čtyřicet čtyři korun, prosím,“
uzavíral naši jídelní epizodu pan vrchní.
„Berete stravenky?“ zafungoval u mě
podmíněný reflex. Vyřčené slovo pá-
rem volů nevrátíš.
„Samozřejmě,“ zněla šokující odpo-
věď .
Ocitl jsem se ve vnitřním zmatku. „Ty-
hle???“
„Jistě.“
Zažili jste někdy pocit zlatokopa, který
po úmorných měsících našel zlatou
žílu?
„Dvěstě šedesát,“ hodil jsem na stůl
váček se zlatým prachem. Mnoho ne-
chybělo a celá hospoda od nás dosta-
la panáka.
Medvěde, neuděláme jedenadvacátý
ročník v Mrákotíně?

-HH-

Koťata se rozjíždějí!
Volná scéna Prázdnin v Telč i jako horká novinka vzniká pozvolna.
Včera dorazili Boss People – z Českých Budějovic. Výborně! Jen tak
dál, ať se hraje všude možně. (Boříme hranice – díky za první hip hop na
bývalém „folkovém“ festivalu)
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy

Slovo Sefarad je hebrejské označení pro Španělsko.
Právě odtud byli v době, kdy Kolumbus vyplouval na
svou objevitelskou cestu, vyhnáni královnou Isabe-
lou Židé. Vše, co si s sebou mohli vzít, bylo uschová-
no pouze v jejich paměti. Písně tedy tvořily podstat-
nou část jejich kulturního bohatství a odrážely se
i lidské osudy.

Právě těmto písním, v interpretaci Vladimíra Merty
a Jany Lewitové, byl věnován velký díl včerejšího
nocturna. Mertu si asi většina z nás spojuje spíše s jeho
autorskými folkovými aktivitami, v tomto duchu také
(k mé veliké radosti) recitál několika písněmi začal.
Škoda jen, že ho takto nevídáme na folkových festi-
valech častěji.

Terne čhave
Žili byli. Kdy-
si dávno (asi
před patnácti
lety) se pár mladých chlapců roz-
hodlo, že založí kapelu. S názvem
si nelámali hlavu, prostě „Mladí
chlapci“, ve své mateřštině – tedy
romštině – Terne čhave. Přišly
úspěchy u diváků, krajské i celo-
stání Porty, nějaké ty nabídky
k natáčení v rozhlasu... Ale taky
přišla sametová revoluce a tak byla
kapela odsunuta na deset let stra-
nou. Dneska už Mladí hoši zase
hrají, i když někteří z nich už tak
mladí nejsou. Z fleku vyhráli Kr-
tečka na Zahradě a stali se obje-
vem i pro mnohé pamětníky sta-
rých časů. Při vystoupení Terne
čhave v sobě jindy poklidně sedící
diváci objevují chutě k  tančení,
neboť pověstná jiskra mezi kape-
lou a publikem přeskakuje nezvyk-
le silně.

-daw-

Blueshell
Stylově neza-
řaditelná sku-
pina s podti-
tulem Modromušle Strašněsmut-
ná vznikla v Praze poblíž přelomu
milénia spojením tvůrčího poten-
ciálu kytaristy Luboše Machka,
saxofonisty Dana Hauznera a bas-
kytaristy Davida Špáty se světem
poezie, zosobněným mimo jiné
Lubošovým bratrem Tomášem.
Blueshell známe nejen z Telče
(loni Kocouří scéna), ale napří-
klad již druhým rokem z festivalu
Zahrada, kam byl vybrán z jih-
lavského kola konkursu.

blueshell.soundhome.cz
-HH-

Ida Kelarová
Ačkoliv jméno může mást, je sestrou Ivy Bittové. Na JAMU vystu-
dovala hru na klavír a na violoncello. Začínala v Divadle na prováz-
ku, projela několik zemí světa (Wales, Dánsko, Norsko) a před sed-
mi lety se vrátila do České republiky. Zaměřuje se na romskou hudbu
a má na kontě několik multietnických projektů. Letos nahrála spolu
se skupinou Romano Rat CD Staré slzy.

-HH-

Pak už pod klenbou chodby kostela sv. Jakuba zněl
hlas Jany Lewitové v doprovodu strunných nástro-
jů v rukou Vladimíra Merty a my se vydali po sto-
pách židovské kultury na malou procházku Evro-
pou. Nemuseli jsme chodit daleko, jedno ze zastave-
ní bylo třeba na Slovensku nebo na Moravě.
Atmosféru ještě umocňovala svíčkami nasvětlená
výstava Zmizelí sousedé (projekt zaměřený na ži-
dovské rodiny, ztracené během 2. světové války),
nainstalovaná právě v těchto dnech. Kdo se rozho-
dl po náročném celodenním programu Prázdnin
v Telči nejít spát a zastavil se právě tady, určitě
nelitoval.

-alík-

Noční inspirace v židovském stylu

Anketa
Známým tvářím jsme položili dvě záludné otázky:
1. V kolik hodin tady vstáváš a v kolik obvykle cho-
díš spát?
2. Tipni si – jak daleko odsud je nejbližší pštros?
AlíK:
1. Vstávám většinou kolem půl osmé, spát chodím
většinou po půlnoci.
2. Vzhledem k tomu, že jsou pštrosí farmy teď popu-
lární, myslím, že v okruhu 4 km by nějaká být mohla.
Miluška:
1. Spát chodím na zdejší poměry docela brzo, mezi
půlnocí a jednou hodinou. Budím se tak kolem de-
váté, ale doopravdy vstanu asi v jedenáct.
2. Řekla bych, že nějaký bude v Jihlavě, tipuji
50 km.
Pááány:
1. Vstávám po 12., spát chodím průměrně po
4. hodině.
2. Asi v Jihlavě, 36 km.
Lili:
1. Řekla bych to takhle: průměrně spím 4 – 5 hodin
kolem svítání.
2. 5 km.
Medvěd:
1. Vstávám před osmou. Teď, když nebyl bar, jsem šel
spát v půl druhé, když funguje, tak si to nepamatuju.
2. 10 km, v Olší.
Jistě vás zajímá správná odpověď na druhou otáz-
ku. Je to jednoduché, pravdu měl Medvěd: ve ves-
ničce Olší, které je odtud po silnici 10 kilometrů
a vzdušnou čarou 6 a půl, se nachází pštrosí farma.

-mag-

Příhody
Čajovny měly kromě lahodného nápoje přinést do
západního světa užitečné orientální hodnoty, na-
příklad relaxaci, uklidnění mysli, vnímání duchov-
na, nepospíchání a podobně. V mnoha případech
to ale skončilo typickou postmoderní pragmatic-
kou míchanicí toho nejlepšího z různých kultur.
(Pravda, ještě jsem neviděl, že by se v čajovně lidi
dívali na fotbal, ale to jistě přijde.)

Čajovna na štábu vznikla tím, že se hrníčky, šálky,
stolečky, polštářky a voňavé i nevoňavé pytlíčky
a krabice nastěhovaly do klasického kanclu. Bourat
ústřední topení nebo trhat zářivky by nebylo orien-
tálně tolerantní a nestálo by asi ani za to. A tak vedle
sebe žijí technické výkřiky socialismu s ratanovými
lampiony, na stylových kobercích sousedí piano
s tělocvičnou lavičkou, pod oknem kdosi túruje ško-
dovku, na skříňce štěká magnetofonek, partnerce
důsledně meditujícího mladíka zazvoní mobil, jakási
slečna se položila mezi stolečky a u dveří skupinka
v čele s brýlatým mladíkem již několikátý den pro-
bírá platové třídy a kriticky hodnotí mzdovou politi-
ku v různých podnicích i ve státní správě.

Ale člověk si zvykne a při zajímavém rozhovoru
zapomene na okolí. Jen nejasně vnímám, že hodi-
ny odbily desátou večerní, teprve pár minut poté
jsem se rozhlédl po místnosti.

A hle – slečna již neleží na koberci, nybrž pod ok-
nem na pohovce, brýlatý diskutér se místo o mzdo-
vé tarify zajímá o ni způsobem přiměřeným době
po 22. hodině a patrně i s dobrou znalostí slavného
klasického orientálního erotického spisu.

To je ta postmoderna.
-HH-
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KOCOUR

Sbor sv. Pluka
O tomto uher-
skohra dišť-
ském gymna-
ziálním rocko sboru se říká, že  do-
káže rozezpívat celý amfiteratr.
Jeho repertoár tvoří vesměs mu-
zikálově melodie, které občas vy-
střídá nějaká klasika (od Vladimí-
ra Mišíka nebo od zahraničních
interpretů). V roce 1999 vydali
své debutové CD s názvem Jsme
napůl děti...

-alík-

divadloKvelb
hra:
Kašpar Rek

dnes
NOCTURNO

náměstí

PŠ Lipnice
Prázdninová
škola Lipni-
ce letos není
v Telči poprvé, takže si možná
někteří vzpomene na jejich pou-
liční divadlo. Letos přijedou do-
konce v mezinárodním obsazení
s herci ze všech koutů světa (Nový
Zéland, Singapur, USA...).

-alík-

z í t r a
KOCOUR

Geneze
Skupina z Vel-
kého Meziříčí
a okolí se let-
ních festivalů zúčastňuje již mno-
ho let. Typické pro ni jsou barev-
ný vícehlas a texty vycházející
z křesťanství, hudebně pak staví
na dvojici kytar s klávesami, kte-
ré doplňují bicí i další nástroje.

-HH-

z í t r a
KOCOUR

Jiří Smrž
Se jménem to-
hoto nenápad-
ně působícího
folkaře jste se mohli setkat v po-
slední sestavě Minnesengrů nebo
třeba v kapele Sem tam, se kte-
rou natočil album Na ostří nože.
Podepsal se na hudbě folkrocko-
vého projektu Královna sever-
ních záseků (v Oratoriu o Zdisla-
vě z Lemberka). Jako autora ho
můžete zaznamenat i v repertoáru
II. Mízy Vojty Zíchy. Jeho po-
slední novinkou je autorské al-
bum Dědičná krev.

-alík-

z í t r a
ZÁMEK

dnes
NOCTURNO
Justiční sál zámku


