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Pokud se vám dostalo do ruky
včerejší 4. číslo zpravodaje, tak
jistě víte, že nesl podtitulek – ne
zmarný. Důvod je jasný -  hlav-
ním hostem večera byla totiž jed-
na velice NEZMARná folková
kapela z Českých Budějovic.

Úvod však patřil veselým chla-
píkom zo Slovenska - Funny Fel-
lows. Kdo neznal a mylně snad
považoval toto uskupení za ně-
jaké předskokany, byl během

Loutna je o něco těžší, hůř se
ladí, je to nástroj složitější. Pro-
to na něj nikdo neumí pořádně
hrát… teda, nikdo u nás doma.“

Za doprovodu loutny zaznělo
několik renesančních písní Tóny
strun se společně s hlasem Zdeň-
ky Tichotové – vokálem ve
všech polohách krásně měkce
znělým; dokreslovaly atmosféru
zámeckého nádvoří opravdu kou-
zelně. Zajímavostí byla i zařaze-

Nezmarné léto v Telči

několika málo chvil vyveden
z omylu. Telč hostila Fanny Fel-
low už druhým dnem a po oba
dva večery byl ohlas na jejich
produkci ze strany publika velmi
příznivý. V přídavku, kdy změ-
nili repertoár z jejich obvyklé old
time music na slovenskou lido-
vou, se diváci v popěvu refrénu
ochotně přidávali.

Když si mikrofon konferenciéra
na jedné scéně předává dvojice mo-
derátorů tak výřečných, jako je
Milan Kolář a Jim Drengubák,
může se stát, že se o předmět do-
ličný nakonec poperou. Pravdě-
podobnost této situace roste, jsou-
li nastupujícím interpretem jejich

společní přátelé. A tak se i stalo.
Třeba dodat, že Zdeňku a Jiřího Ti-
chotovi nakonec uvedl ten nezmar-
nější.

„Spirituál kvintet, který bychom
tu měli hodně rádi, protože na
jejich písničkách jsme vyrostli a
kapela významně ovlivnila ne-
jen nás, ale vývoj českého folku
vůbec, má bohužel prázdniny.
Ale jsme rádi, že tady můžeme
přivítat alespoň jeho část…“

„Jo jo, já jsem to poslouchal,“
přerušil řeč Jima Drengubáka Jiří
Tichota „spíš bych řekl, že jste si
‘Nezmarouci‘ netroufli po tak
dobré kapele, jako je Funny Fel-
lows, nastoupit, tak jste si uděla-
li s ‘Tichotouců‘ nárazník…“ Ať
to bylo jakkoli, příležitost spat-
řit tuhle dvojici na pódiu samo-
statně se nenaskýtá folkovému
posluchači příliš často, takže bylo
dnešní vystoupení pro milovní-
ky spirituálů bezesporu malým
svátkem. V rukou Jiřího Ticho-
ty se napřed objevila loutna „Je
to vlastně předchůdce dnes v do-
mácnostech nejrozšířenějšího
hudebního nástroje – kytary.

ná píseň Adama Michny z Otra-
dovic – Pro Kleopatru ze sbírky
písní Loutna česká. Pak jeden
strunný nástroj vystřídal druhý,
v rukou Jiřího Tichoty našla svo-
je tradiční místo šestistrunná ky-
tara a my jsme mohli slyšet pár
písní z repertoáru Spirituálu i ně-
kolik balad.

„Nezmaři – letos v Prázdnínách
v Telči po devatenácté.“ uvedl
kapelu na pódium Milan Medvěd
Kolář „Ono se jim na ten první
totiž nechtělo, že mají kapelní
prázdniny. Pak se k nim dones-
lo, jak to tady bylo pěkný, a teď
se jich už nemůžeme zbavit. Furt
se nám tu cpou.. a ty mladé ka-
dokončení na straně 18

Ještě teď se celý třesu a dechu
nemohu popadnout po té hrůze,
která se odehrála dnes dopoled-
ne v polích nedaleko Telče. Je-
deme si takhle klidně parním
vláčkem z Telče do Dačic, když
tu náhle vlak zastavil a z lesa a
polí se na nás vyhrnula horda
pološílených zarostlých  mužů ve
vlajících hábitech a s turbany na
hlavách! A hned s hrozným ře-
vem vtrhli do vlaku a křičeli ne-
srozumitelným jazykem něco o
velbloudech, Aláhovi a přepade-
ní. To poslední ani nemuseli ří-
kat, to jsme hned poznali, že je
to přepadení.

To, že nakonec zajmuli  mašinfí-
ru a konduktéra a požadovali po
nich režijní jízdenku na všechny
dráhy světa a propašovat v tend-
ru pod uhlím do Ameriky, to mi
ani tak nevadilo, ale když se za-
čali zajímat o naše ženy a vybí-
rat si, kterou z nich odvlečou do
otroctví,  to mi už trochu vy-
schlo v krku. Bránit se nemělo
cenu, měli zbraně a neustále
z nich po nás stříkali vodu, což
se v tom předpoledním vedru
ukázalo jako velmi příjemné,
takže si někteří cestující chodili
dobrovolně pro „nášup“, čímž

Popisek k fotce

Přepadení parního vlaku tero-
ristickou skupinou „Al Srajda“
se odehrálo dnes dopoledne ko-
lem jedenácté hodiny dopolední
na zastávce v Malém Pěčíně na
trati mezi Telčí a Dačicemi - píše
se ve zprávě, kterou teprve od-
poledne vydaly světové agentu-
ry. Podle ní asi patnáct  teroristů
pod vedením Muhameda „Med-
věda“ Aliho předvedlo na ob-
jednávku Českých drah předem
avizované přepadení a pobavilo
tak cestující při vyhlídkové jízdě
parním vlakem v rámci akce
Parní léto. Světové agentury však
již nezaznamenaly šok, který po-
tkal  skupinu Američanů cestují-
cích v pro sebe vyhrazené části
jednoho vagónu. Čeština nezná
slovo, kterým by se dal vyjádřit
jejich vytřeštěný výraz při pohle-
du na skupinu Arabů řítících se
na ně se zbraněmi (byť stříkací-
mi) z lesa a pak ten úlevný od-
dech, když jim došlo, že je to jen
jako...

GoGo

Transformovaná Al Kajda znovu ukázala svou sílu a  přepadla vlak

vyvedli teroristy úplně z míry.
Toho překvapení využila  hrst-
ka statečných železničářů a hbi-
tě teroristickou skupinu zahnala
do jídelního vozu na občerstve-
ní, čimž nám všem zachránila
život a mě samotnému manžel-
ství, protože moje žena se sama
nabízela, že s nimi půjde dobro-
volně, ale naštěstí  ji vůbec ne-
chtěli. Snad tato hrůzná událost -
která jen zázrakem neskončila
katastrofou v podobě mého zne-
čištěného spodního prádla -  při-
měje České dráhy, aby lépe kon-
trolovaly, kdo se jim pohybuje
v lesích podél kolejí...

MISS TELČ

28. 7.
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De Facto Mimo
divadelní představení - Drahoušek Anna
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Žalman
& spol.

pely by sem chtěly a já jim musím říkat, že není
místo v programu…  Každý rok jsme na ně vymys-
leli nějakou tu ptákovinu a stejně tak letos. Tento-
krát jsme je vypekli tím, že jsme na ně nepřichytali
vůbec nic… a oni nám to  nebudou věřit a stejně
budou něco čekat…“

„Tak to jsi nás vážně dostal.“ pře-
rušil slovo moderátora Pavel Za-
jíc „my už jsme nadrátovaný, tak
si dej odchod!“

Nezmaři jsou kapela, která si
k svým fanouškům asi nemůže do-
volit nezahrát do koncertu „zpí-
vající“ hity jako je Stál na zastáv-
ce, Písek, Musíš jít dál… ale
zazněla i jedna úplně nová píseň
-Slýchávám- zpívaná acappela a
pár kousků z -jejich posledního alba – Přej a bude ti
přáno. Překvapením byla recitace Pavla Zajíce
v rámci obnovení Nedělní chvilky poezie. Drama-
tické podání bylo strhující – „Polámal se mravene-
ček...“ ale dopadlo to dobře.

Vygradování večera jsme se dočkali v přídavcích,
kdy se na jevišti sešly všechny účinkující hudební

formace. Zdeňku Tichotovou Nezmaři doprovodili
v  „bronťárně“ - Na kameni kámen - po té zařadili
píseň, kterou mají v repertoáru Nezmaři i Spirituál
kvintet společnou - Svět s námi houpá. Najdete ji na
novém albu Spirituálu - Na křídlech holubic.

Jim Drengubák nám nezapomněl
vyřídit pozdrav od Mikiho Ryvoly,
kterému se v Telči loni hodně líbi-
lo, a na jeho počest rozepsal do no-
tových partů pro své slovenské ko-
legy Funny Fellows píseň Září.

„Prosím tě, co je to F 7/12 sus
maj?“  „To je chyba, to má být
ještě celé na druhou. Jo… a celé se
to hraje v G-bus.“, vysvětlil autor.
„Já myslel že v A-men.“ Ještě sta-
čil dodat Pavel Zajíc.

Posledním společným přídavkem byla – Glory Missis-
sippi - pak už se diváci rozešli na Nocturna do sklepa
na Sledě, živé sledě a na náměstí na divadlo V pytli.

Dobrou noc všem přišla i dnes dát Bílá paní tento-
krát s náručí lučního kvítí.

-alík-

Svítání
Na začátku několik nadšenců, kteří si hledají svou
cestu folkovými davy, vycházejí v aranžích a pře-
devším vícehlasech z „kostelních“ a klasických
modelů, ale postupně se od nich osamostatňují. Po
několika změnách ve skupině, z nichž tou nejdůle-
žitější byl asi příchod Terezy Pekárkové s violon-
cellem a baskytarou, rozšiřují zvukové spektrum,
přitvrzují rytmus a nahrávají velmi dobré debuto-
vé CD „Ve dne v noci“. Za pět let historie obrov-
ská proměna od sladšího kytarového folku k na-
šlápnuté rytmice. Výborné hlasy a skvělá hráčská
zručnost, dovolující zazpívat náročnou acappelo-
vou skladbu i zahrát Bugatti step jako instrumen-
tálku. Už jen čekám, kdy Jirka Fadrný vezme do
ruky elektrickou kytaru.

-HH-

http://svitani.hyperlink.cz

Pavel Žalman Lohonka odpovídal po internetu
- Četla jsem někde, že se na podzim chystají kon-
certy ke 20 letům Spolu - v rozšířené sestavě. Mů-
žete to přiblížit?

Na koncertech ke dvaceti letům Spolu bude hrát
původní sestava (s Pavlínou a Tondou), Vojta Zí-
cha, jako hosté Nezmaři a samozřejmě současná
sestava. Program postupně uvádíme na našich we-
bových stránkách.

- Pavle, písničky píšeš nahodile, jak přijde nápad,
nebo si sedneš a řekneš si, že dneska musíš aspoň
dvě napsat, jinak nejdeš na pivo? Je to pro tebe
radost, nebo práce?

Je to těžká práce, ale potom radost. Nejdřív ale
musí přijít nápad a to se nejvíc trápím. Trvá to i
několik dní. Když se písnička zrodí, jdu na pivo.

- Pavle, jsi věřící? A jak se na víru díváš?

Věřím ve Stvořitele vesmíru a svou víru nosím v
sobě a v lidech, kterými se obklopuju.

- Ahoj Žalmane, mám Tvé písně moc rád, ob-
zvláště ty starší, ale v některých se objevuje motiv
cigaret, což mi není přitažlivé a k jinak krásné
písni se stavím rozpačitě. Tak je v tom nějaká ro-
mantika, či co?

I v cigaretovém kouři je romantika. V dobách, kdy
jsem kouřil mi nahrazoval táborový oheň. Takže
je v tom romantika.

- Žalmane, z Tvých rozhovorů jsem se dočetla o
Tvých vztazích k ženám. Co všechno musí člověk
obětovat pro lásku? Zázemí vybudované léty, ne-
chápající rodinu, pohodlí...? Stojí to všechno za
lásku?

I když jsem byl mnohokrát zklamán (jako většina
lidí), na lásku stále věřím. Skutečně kvete v kaž-
dém věku, jenom je třeba, aby ji člověk dokázal
přijmout.

-daw-

převzato a upraveno z on-line rozhovoru na
www.internetfolk.cz

Mirek
Kovářík

Přestože můj vztah k přednášené poezii není příliš
kladný („procítěné“ projevy či odříkané „jízdní
řády“ některých recitátorů jsou toho příčinou), Mi-
rek Kovářík tvoří jednu ze světlých výjimek. Osob-
ně bych ho označila spíš za vypravěče, poslouchat
jeho mluvené slovo bych dokázala hodiny.

K poezii tíhne tento fenomenální recitátor již od
svých středoškolských let. Sám o sobě říká: „Začal
jsem číst i psát básničky a hlavně je přednášet.
A tohle ve mně vytvořilo tu pozdější inklinaci
k poezii jakožto životnímu údělu.“

Veřejně vešel ve známost zejména jako konferen-
ciér pořadů Porta v letech 1968-1992. K jeho ob-
líbeným autorů patří vedle Václava Hraběte napří-
klad Jiří Orten nebo Josef Kainar.

-alík

Bonsai č. 3
Tuhle studentskou kapelu z Českých Budějovic
zaujala tvorba Františka Stralczynského a Tomáše
Poláčka natolik, že se rozhodla nenechat jejich
písně pouze na zaprášených páskách v archívech.
Přepracovali je ve vlastní aranži a hrají a zpívají je
posluchačům dál.

    -alík-

Kvokál
V současné době se ve své tvorbě věnujeme pře-
vážně spirituálům a gospelům, které při svých vy-
stoupeních prokládáme skladbami folkovými vo-
kálně swingovými. Během svého trvání jsme
získali dvakrát ocenění na celostátním finále fes-
tivalu Porta. Dvakrát jsme zabodovali na největ-
ším festivalu folkové a country hudby s názvem
Zahrada a získali první místo v soutěži o krtečky v
roce 1999 a v roce 2000. Na svém kontě máme
také dvě CD.

http://www.kvokal.mmj.cz/

P+L
Duo dvojice slavných jmen - Pavel Zajíc a Luboš
Hrdlička. Pokud vám to druhé ze zmíněných zrov-
na nic neříká, tak vězte, že je autorem řádky písní
v  nezmarovském repertoáru a tuto kapelu také
spoluzakládal. P+L hraje kromě vlastních věcí (Hr-
dlička) také písně převzaté (Simon & Garfunkel,
Denver, Viktorin & Markytán). CD s názvem
Všechno je jinak, které vydali letos, však posklá-
dali z písní čistě autorských.

-alík-
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Jen tak tak
Folková kapela z Jindřichova Hradce, vznikla
v r. 89 původně jako studentská, hraje vlastní tvor-
bu, do dnešního dne natočili ve studiu Honzy Friedla
ve Vyšším Brodě 2 CD - Periférie a Obrysy lásek.

-alík-
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy


