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9. 8.

Chcete na koncert

VOLŇÁSKA
Přijďte si ho zasloužit. Brigáda

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

Nevztahuje se na koncert
Jarka Nohavici (11. 8.)

-  nezapomínejte -

VÝSTAVY
probíhají v hojném počtu dál!
Projekt „Zmizelí sousedé“
v chodbě kostela sv. Jakuba,
fotografie „Tváře loňského
léta“ Roberta Zauera v Li-
dušce, knihařské parodie
v čajovně, keramika a fo-
tografie z minulých roční-
ků Prázdnin v Telči (Klapet-
kovi) na Radnici...

VÝSTAVA
obrazů ze suchých květin

Justiční sál zámku

DÍLNY
BATIKOVÁNÍ TRIČEK

od 12 - 17 hod v Lidušce

V rytmu Prázdnin

Zdravotní stav folkových kapel jde
podle statistiky odříkaných kon-
certů prudce dolů. Možná by stálo
za úvahu založení jakési „Ligy za
zdravější folk“. Členové hudebních
uskupení by pak museli povinně
sportovat, otužovat se a kontrolo-
vat hladinu cholesterolu a alkoholu
v krvi. Hrozí však riziko, že by za
těchto podmínek byla pro nároč-
nost tohoto hobby úmrtnost kapel
ještě větší než doposud. Nezbývá
tedy, než svěřovat chatrné tělesné
schránky folkařů medicíně s důvěrou
v kvalitu našeho zdravotnictví.
Dalším, kdo včera padl v folkovém
poli Prázdnin v Telči byla kapela
Blueshell. Ale i tak byla nabídka
pestrá víc než dost.

Když je řeč o pestrosti, už jste na-
vštívili dílnu batikování v Lidušce?
Já se včera mihla kolem - tvoří se
tam moc hezké nevšedně barevné
textilie.

Liduška odpoledne ožila pouličním
divadlem PŠ Lipnice a Kocouří
scéna folkovou Genezí, kdo si rád
poslechne zajímavě aranžované
vokály, určitě si přišel na své.

Jméno Jiřího Smrže jste (kromě
plakátů letošních Prázdnin v Telči
14. den, hlavní scéna) možná za-

znamenali v Minessengrech nebo
Sem tamu. Není tomu dlouho co
vydal autorskou  desku – Dědičná
krev. Právě z tohoto alba zaznělo
několik zádumčivě filosofických
písní i v jeho včerejším recitálu na
nádvoří zámku.

Pak už se servírovalo úplně jiné
kafe... nebo chcete-li, víno z jiného
soudku a jiného ročníku. Terne Čhave
dokáží roztančit a rozezpívat davy.
Odměnou jim za to byl třeba Krte-
ček z loňské Zahrady. Tihle veselí
hoši to vzali obratně do rukou a po
chvíli už nebyl v hledišti nikdo, kdo
by si alespoň neklepal nohou do ryt-
mu. A kdyby se to k zámecké kulise
hodilo jen trochu více, asi by se před
scénou objevil hlouček tanečníků.

Od žánru jsme se příliš nevzdálili
ani potom. Dalším hostem večera
byla Ida Kelarová se skupinou Ro-
mano Rat (Romská krev). Na je-
jich stránkách najdete motto: „Ote-
vři hrdlo, otevři svoje srdce, niče-
ho se neboj a zpívej!“ To, že se jím
Ida Kelarová řídí, je z její produkce
patrné - od radosti až po smutek.

Po divoké jízdě hlavní scény jste si
už určitě zvykli směřovat přímo na
nocturna. Ta včerejší byla v Lidušce
s Jiřím Smržem a v Seminářské za-

dějí, že přehlídka je multižánrová.
Toto označení je zrovna v módě,
neboť jsou tak označeny i akce,
z jejichž programu to není ani trošku
poznat. Naopak, existují přehlídky
hrdě se v názvu hlásící k folku, na
nichž najdete všechny žánry, snad
jen kromě toho titulního.

2. POČASÍ

Nic nedejte na katastrofickou před-
pověď počasí. Bude to totiž ještě
mnohem horší. Kupodivu festival, na
který nejvíce vzpomínám, je jeden
z dílů helfštýnského Folky-nefolky,
kde teplota nad nulu vylezla jen vel-
mi mírně a pršelo a pršelo a pršelo...

3. DIVÁCI

Ač si všichni stěžují, že je diváků
málo, stále se najde dost těch, kteří
vám polezou na nervy. Pokud se
přestěhujete do jiné části hlediště,
bude to ještě horší. Hluk se samo-
zřejmě stupňuje při vystoupení va-
šeho oblíbeného tichého písničkáře.

4. PROGRAM

Jediný bod, který z programu vy-
padne, je ten, kvůli kterému jste tam
jeli. Pokud tento účinkující v progra-
mu náhodou zůstane, jede vám před
jeho vystoupením poslední spoj.
Zcela jistě se dá tvrdit, že dramatur-
gové přehlídek nemají nejmenší pře-
hled o deskách vycházejících v žán-
ru. Podle posledního průzkumu totiž
na každého obyvatele této země,
včetně kojenců, skinheadů a trash
metalistů, připadají tři trampské vý-
běry ročně. Jak to, že z pódia potom
nezní samé Ascalony, Jižní eskad-
rony a Bláznovy ukolébavky?

A ještě jeden nevysvětlitelný jev:
skupina, kterou jste tři roky neviděli,
hraje kupodivu stále stejné písničky
a dokonce říká i ty samé vtipy. A to
se jim už před třemi roky nikdo ne-
smál.. .

Desatero návštěvníka festivalu I. díl
5.  ZVÍŘATA

Zvířata mají obvykle na tyto akce
vstup zakázán. Přesto však najdete
v publiku dost prasat a (zcela ožra-
lých) hovad.

Václav Müller

InternetFOLK
uverejneno dne: 11. 10. 2001

Pokud jste si ještě nevšimli, každý
správný časopis se věnuje udělo-
vání rad. Prim v tom hraje Cosmo-
politan a jemu podobné tiskoviny mo-
derních žen. Rad je obvykle dvacet
a věnují se sexu. Třeba: dvacet rad,
jak mu to uděláte, až se vznese půl
metru nad postel, nebo dvacet se-
xuálních hmatů (obzvlášť strašidel-
ná byla tzv. Žabí tlapa).

Časopisy pro moderní muže vám
zase poradí, do kterého baru zajít na
oslavu dobrého obchodu na burze,
zvláště pokud chcete (čertvíproč)
potkat Sagvana Tofiho. Bravo girl
pomáhá čtrnáctkám sbalit kluka na
jednu noc a anarchističtí redaktoři
anarchistických časopisů se s vámi
rádi rozdělí o všechny jednoduché
návody, jak si doma vyrobit dvě, tři
atomové bomby. Může snad zůstat
InternetFOLK stranou? Dozvíte se
tedy všechno, co potřebujete vědět,
pokud se náhodou budete chtít vy-
dat na folkový festival.

1. VÝBĚR FESTIVALU

Nevěřte reportážím z festivalů, vždyť
jak říká nejvýznamnější muž této
země: novináři jsou hyeny a odpad
společnosti. (Hyena jakožto zvíře
nemá do hlediště přístup a vkus od-
padu společnosti se zcela jistě na-
prosto rozchází s vytříbeným vku-
sem vás a vašich přátel.)

Nevěřte reklamním sloganům jednot-
livých akcí, jsou to jen reklamní slo-
gany.

Nedejte na kamaráda, doporučujícího
vám, abyste jeli na fesťák, který loni
sám navštívil. Jak všichni víme, vět-
šina takzvaných kamarádů jsou podlé
potvory, toužící po tom, abyste vyho-
dili peníze stejně hloupě, jako oni loni.

Nevěřte žánrovému vymezení fes-
tivalu. Stejně dneska všichni uvá-



Stráníci
„Žádná voda není dost hluboká, žádný most není dost pev-
ný...“ zpívají v jedné své depresivnější písni litvínovští Strání-
ci, tedy kapela manželů Veroniky a Luboše Stráníkových. Přes
trochu smutnější tón hlasy Stráníků ladí a hladí. Dík propojení
s Lubošem Hrdličkou se objevují v repertoáru kapely i dílka
tohoto hyperplodného autora (zásobujícího mj. P+L či Ne-
zmary). Informace pro diváky kynology - stejně jako k Cimbal
Classicu patří kokršpaněl Balík, je se Stráníky spojen zvídavý
jezevčík Bob, který při jejich koncertech rád brouzdá publi-
kem, případně pospává na prázdném futrálu od kytary.

-daw-

Bezefšeho
Spirituál-swing-vokál-folková-kapela, takto
stručně charakterizují sami sebe. Z definice
je asi patrné, že repertoár kapely je většinou
založený na spirituálech, autorsky se na nich
kapela podílí většinou textem z pera Zbyňka
Lály nebo Michala Miklánka. Snadno se vám
může stát, že ji potkáte nejen na pódiu, ale
třeba někde na vodě nebo na horách. Setkání
obojího druhu budou určitě příjemná.

www.internetfolk.cz/bezefseho
-alík-

- 66 - - 67 -

Zpravodaj
tiskneme
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hradě za školou se Stáňou a Janem Žambochovými
a Jaroslavem Urbánkem. Já směřovala na zahradu
a své volby jsem nelitovala. Pro dříve příchozí patřil
úvod scénickému umění – komedie Z pořadatele
a zvukaře topičem, aneb co jest třeba vykonat, nežli
začnou kamna hřát.  Zdráhám se napsat, že celé dění
bylo neplánované, protože takové gagy jako proš-
ťouchávání roury komínu dřevěnou násadou od sme-
táků nebo plivání ohně do vyhaslých kamen... vše
v bohaté kouřové kulise – jsou jako náhodné těžko
uvěřitelné. Nicméně, happyendu jsme se dočkali. Sotva
mlha opadla, Žambochovi nám za romantického
praskotu hořícího dříví (nemám na mysli kytaru)
přehráli svůj repertoár. Škoda jen, že ho tvoří zatím

pouze 7 písní. Toto hudební těleso rozhodně stojí za
pozornost a těším se, že se s nimi budu na folkových
akcích potkávat i dál.

Jaroslav Urbánek se v Telči objevil jako divák, ale
nevyužít přítomnosti jeho osoby i jako muzikanta
by byla určitě věčná škoda. Svými humornými,
lehce ironickými písněmi dokáže skvěle pobavit.
Stejně jako se on „jako malý prenatálek, těšil na
kočárek“, se mnozí z nás těšili v těchto ranních
hodinách, kdy recitál končil, do postele. Čekají
nás ještě 3 dny v životním stylu Prázdnin v Telči,
na ty je třeba nabrat sil.

-alík-

Radůza
28letá písničkářka o sobě
seberironicky prohlašuje, že
nemá smysl pro humor, její
publikum však rozhodně
nudou nezívá! Doprovází
se na piano, tahací harmo-
niku nebo kytaru, zpívala
jako potulná muzikantka
v Itálii, Německu nebo Ho-
landsku. „Na ulici“ ji také
v roce 1993 objevila Zuza-
na Navarová a téhož roku
v květnu stála na jednom
pódiu (v Lucerně) se Suzanne Vega, které dělala před-
skokanku. V roce 2001 vychází její debutová deska –
Andělé z nebe (Indies Records). I na ní najdete jméno
Zuzany Navarové jako spoluautorky a uslyšíte její
hlas ve dvou písních. Hudebními publicisty je toto
album hodnocené jako výborné, věřím, že se bude
líbit i vám. Na závěr jedna perlička: Když si svého
času přivydělávala jako učitelka hudební výchovy na
soukromém gymnáziu, rozhodla se pro upevnění au-
tority zahrát žákům vlastní píseň, odměnou jí byla
banánová slupka, která jí přistála na hlavě.

www.free.cz/popper/raduza.htm
-alík-

Dividýlko Slaný
Dividýlko Slaný patří v České
republice mezi známé neprofe-
sionální divadelní soubory.
Vzniklo před 27 lety a během
svého trvání se vždy programově věnovalo uvá-
dění vlastních divadelních projektů , ať to byly
vlastní hry (Status quo, Na jedné lodi, Periféerie),

Cimbal Classic
Mirek Kovářík v roce 1994 o Cimbal Classicu řekl: „...o téhle kape-
le ještě uslyšíme. To je Trojský Kůň v českém folku. Přál bych to
Cimbálům za to, jak krásně povyšují písničkaření na opravdové
umění.“

Měl pravdu, od té doby kapela vydala úctyhodný počet (slovy sedm)
alb. Na Prázdninách v Telči ji letos neuslyšíme poprvé (a rozhodně né
naposledy) a nejen tady, cestuje po pódiích od jižních Čech až po
severní Moravu. Dokonce reprezentovala Český rozhlas Praha na 18.
ročníku mezinárodního folkového festivalu EBU v rakouském Kremzi.

www.seven.cz/cimbal
-alík-

Ginevra
Kapela si svým spontánně-živelným proje-
vem získala přízeň diváků na Zahradě 2001,
kde (se značným náskokem) obdržela Kr-
tečka. Žánrově ji lze zařadit pod historický
folk. Písničky si kapela (až na výjimky) skládá
sama, v roce 2000 vydala CD s názvem Bída
a velice si pochvaluje natáčení s Honzou
Friedlem v AV studiu. Říkají: Pokud bychom
natáčeli druhou desku, tak víme, kde panuje
rodinná atmosféra a mají dobré koblihy.

www.ginevra.cz
-alík-Víťa Marčík

Víťa Marčík je komediant a klaun v pravém slova smyslu.
S neskrývavou radostí hraje známé příběhy tak, aby
pobavil publikum. A obecenstvo, konkrétní lidé, jsou
doménou jeho nespoutané improvizace. Umí sám sebe
ironizovat a všechno, co říká a hraje, je pro něj pravdou
pravdoucí. Vždyť jim to předvádí potulný komediant.
A takoví byli v každé době vítanými hosty prostého lidu.

(V. Predmerský, divadelní kritik)
www.teatr.cz/teatr.html
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dramatizace (P.Ryan - Jak jsem vyhrál válku,
E.Kishon - Židovský poker, W.Allen - Bedřich
raději jódluje) nebo parafráze dramatických před-
loh (J.N.Nestroy - Hostina kanibalů, N.V.Gogol -
Vyšetřování případu podvodného revizora).

Charakteristickým rysem veškeré činnosti Divi-
dýlka a patrně i příčinou sedmadvacet let trvající
přízně diváků je neustálá snaha o zdokonalování
autorského a interpretačního stylu, hledání no-
vých výrazových prostředků  a specifický humor.

www.dividylko.cz

Lekra
Folk-rocková kapela z Dolného Kubína
(Slovensko) zaujme především svým instru-
mentálním výkonem, za který byla v letos
oceněna v Ústí na Trampské portě. Další
z jejich úspěchů  je bramborová medaile
v Krtečcích z letošní Zahrady.

-alík-
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