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Letní Prázdniny v Telči se nám pře-
houply do čtvrtého dne, jejich bo-
hatý program jede na plné obrátky.
Opravdu je z čeho vybírat! Pro ši-
kovné ruce se v Lidušce rozbíhají díl-
ny drátování a slámování, odkud si
můžete přinést domů vlastnoručně
vyrobenou ozdobu nebo šperk. Mi-
lovníci výtvarného umění mohou
navštívit výstavu obrazů, keramiky
a fotografií na Radnici a v Justičním
sále zámku. Ve stáncích na náměstí
je co okukovat, drobný dárek z Telče
vaše bližní určitě potěší. Že není

z Vysočiny daleko  kamkoli do svě-
ta se můžete přesvědčit v Interne-
tovém centru, kde na vás čeká
8 počítačů připojených vysoko-
rychlostní linkou. V programu (pře-
devším v Nocturnech) najdete ně-
kolik divadelních představení a v ne-
poslední řadě je tady pro vás na
každý den připraveno velice lákavé
folk music menu!

To včerejší skýtalo opravdové la-
hůdky z nabídky tohoto žánru.
Jména jako Karel Plíhal, Zuzana
Navarová a Karel Diepold přiláka-
la posluchače z široka daleka, a tak
se lavičky na nádvoří zámku rych-

le zaplnily do posledního místa.

Úvod patřil Karlu Diepoldovi.
V jeho repertoáru převládají jem-
né písničky kratšího rozsahu, je
znám jako „mistr miniatury“.
Sám však se smíchem často do-
dává, že jsou skladbičky krátké
pro to, že je líný vymýšlet delší.

Pak už patřilo Pódium druhém Kar-
lovi v pořadí – Plíhalovi. „Vždyc-
ky říkají, že jdu na jeviště, jako by
se mi nechtělo, ale mně se chtělo.“
Ujistil raději diváky tento zakřik-

nutě působící umělec. V koncertu
zaznělo několik písní z připravo-
vané desky – Nebe počká (sesbíra-
né písně Josefa Kainara) i věci star-
ší jako – Modří králíci, Beduíni,
Tichá je voda, Vosa, Nosorožec,
v průběhu recitálu několikrát vy-
střídal gibsona a šestistrunku. Ne-
chyběly samozřejmě ani jeho krát-
ké humorné básně - Tuleni a jiná
zvířátka. Dramaturgicky se je sna-
žil řadit za sebou tak, aby  působily
spontánně. A stejným způsobem
uvedl i píseň Vánoční - přestože je
léto a moc se tématicky nehodí,

Prázdninová romance s písničkáři

Když jsme před pěti lety sledo-
vali davy nádherných lidiček
proudících na koncerty na zá-
mek, napadlo nás, že by stálo za
to, uspořádat soutěž miss „foto“
- na promenádu v plavkách se
koneckonců můžeme jít podívat
na Roštejn a všetečné otázky
pokládat při náhodných setká-
ních. Tenkrát to však naráželo
na technické problémy, jak co
nejrychleji dostat fotografie
z živé předlohy na papír, aby
nám miss dříve neodjely, než se
vůbec dostane k volbě …

S rozvojem digitální techniky se
nám dnes nabízí jednoduché,
rychlé a dostatečně kvalitní ře-
šení. A tak tedy hurá do toho:

- „Miss centrum“ bude v lidušce
v části u WC (rohový dům u zám-
ku a hráze). Naleznete zde vý-
stavku všech kandidátů a schrán-
ku pro vhazování svých hlasů.

- volba bude probíhat každý den
znovu, ovšem ze všech přihláše-
ných – prakticky tedy může být

nějaká „Super Miss“ zvolena klid-
ně i několik dnů po sobě.

- máte-li pocit, že by byl váš pří-
tel(kyně) nebo vy sám(a) vhod-
ným kandidátem, neváhejte jej
(se) přihlásit za symbolický po-
platek 10 Kč u pořadatele Mirka
(poznávací znamení: přes rameno
pouzdro s „digitálem“ Olympus) –
fotografii (pouze portrét) pořídí-
me obratem nebo si ji přineste
z vlastního „digitálu“ (CF, SM,
kabel…).

- o kandidátech potřebujeme pou-
ze jméno či přezdívku, žádné in-
timní údaje nevyžadujeme, ale
uvedení údajů typu plocha čela,
rozteč očí, objem nosu, obvod
hlavy, počet zubů apod. nemuse-
jí být na závadu a třeba někomu
něco napoví… :)

- každý večer budou shromáždě-
né fotografie vytištěny a přidá-
ny na výstavku

- všichni se mohou zúčastnit hla-
sování pomocí v lidušce připra-
vených hlasovacích lístků

s uvedeným datem, číslem kan-
didáta, předpokládaným počtem
získaných hlasů  pro voleného
kandidáta a vlastním jménem

- každý den v 18:30 bude hlaso-
vání uzavřeno, sečteno a výsle-
dek oznámen před koncertem
s předáním certifikátu Miss Prázd-
niny v Telči dne xx.xx.xxxx

- protože se bude vše točit ko-
lem fotografií, budou i ceny, a to
jak pro Miss, tak i pro nejpřes-
nějšího voliče, ve formě foto-
grafií libovolných rozměrů  do
celkové plochy A4 dle vlastního
výběru (Miss, z koncertů , z na
stánku prodávaných cestopis-
ných CD, vlastní …)

Věřím, že při této akci polahodí-
me oku, pozvedneme sebevědo-
mí vítězům a vyzkoušíme, co
všechno dnes dokáže digitální
technika v praxi

Mirek
Celou akci sponzoruje @ soft,

prodejce tiskáren Lexmark,
www.a-soft.cz

MISS / MISSÁK Prázdnin v Telči 2002

NAPIŠTE NÁM!
Zajímají nás vaše dojmy,
zážitky i připomínky a

těšíme se na vaše dopisy.
medved@ji.cz

DÍLNY
Až  do neděle 5. 8. budou
na dvoře Lidušky Dráte-
nická dílna ekologického
střediska Chaloupky, díl-
na slámování a samplová-
ní. Přijďte si kdykoliv
mezi 12 - 17 hod vytvořit
svůj vlastní výrobek.

Chcete

VOLŇÁSKA
na koncert?

Přijďte si ho zasloužit.
Sraz je každý den v 8 hod
ráno před Domem dětí

na náměstí.

W a l d e m a r

M A TU Š K A
23. 8. na nádvoří zámku

V TŘEBONI
Waldemar Matuška se vrací domů
oslavit své 70. narozeniny. Če-
kají ho zde velké oslavy! Jak v
Praze, tak po celých Čechách,
na Moravě i na Slovensku. Tele-
vize, rádio, noviny a časopisy
budou samozřejmě při tom.

www.okolo.trebon.cz

dokončení na straně 22
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Acoustic
Impact
Vítěz Jihočeského konkurzu Zahrady, ve finále se
umístili na třetí příčce a získali „bronzového“ di-
váckého Krtečka. Síla téhle táborské kapely je
hlavně v stránce instrumentální, za pozornost ur-
čitě stojí výkon bongisty.

z í t r a
ZÁMEK

z í t r a
ZÁMEK

tak je to jeho koncert a on se ji rozhodl zahrát. „Když
už vás tu mám tak pěkně po hromadě, tak šťastné
a veselé.“

V několika písních doprovázel Karla Plíhala Mirek
Švihálek na klarinet a saxofon a pár songů Josefa
Kainara si přišla zazpívat Zuzana Navarová.

Tolik dění na zámecké nádvoří. Kocouří scéna
hostila pohodovou skupina z Prahy – Hluboké

nedorozumění a hudce písní nejstarších - Krless.
O noční nocturna se podělila kapela Svítání a diva-
dlo De Facto Mimo.

Pokud teď prohlásíte, že jste stihli vše výše uvede-
né, určitě jste se nenudili a vězte, že neméně boha-
tý program na vás čeká i dnes a po celý zbytek
Prázdnin v Telči!

-alík-

Zelené peří
s Lunovisem
Kromě tradičních evergreenů  dnes uslyšíme
poezii mladého básníka Radka Malého (25 let)
z Olomouce. Loni vydal u BBartu sbírku Lu-
novis, která byla navržena na Cenu Literaria
za objev roku. V průběhu nocturna vystoupí
autor osobně jako interpret společně s Radkem
Bláhou a Mirkem Kováříkem.

RIO DE JANEIRO
Radek Malý

Jak Ježíš Kristus nad Riem
rozpíná víra paže
a chce svět obejmout, leč nedokáže
a Mozart na klavír brnká si Rekviem

Jak v Medžugorje Marie
Zjevená Vyjevená
je plachá ozvěna božího jména
Je po mši Padáme Buď s bohem Adieu

Jsme padlí andělé Dršky si naryjem
Večer nás zametou čističi pláže
Ne Mozart Řve tu R. E. M.

O lásce, o míru Marie káže
A Ježíš Kristus nad Riem
na město granát háže

Jeroným Lešner
Jeroným Lešner je vedle Ivo Cicvárka a Žofie
Kabelkové jedním z nejvýraznějších písničká-
řů mladé generace. Je znám jako mistrný kyta-
rista a na svém kontě má i pěknou řádku oceně-
ní v autorských soutěžích Porta, Trampská por-
ta. Ze Zahrady si v soutěži písničkářů letos odvezl
Krtečka. Kromě vlastní sólové produkce jste ho
mohli vídat  s doprovodnou kapelou – Husí kůže
nebo ve Kvokálu jako hráče na dvanáctistrun-
nou kytaru.

ROZBÍJENÍ DŽBÁNŮ
(1998)

Padá z nebe písek
jako žlutý plášť
Štíři probouzí se
a Ty usínáš,
vedle Tebe já
Končí Ramadán

Spí horké vádí
spí solná pláň
Půlnoc nás vábí
stoupat k výšinám

Vádí, přístav i náves
poušť nebo skála
zůstane s námi
v pramenech svých
vádí, vádí, vádí

Perlo na dně džbánu
dej ať nejsi snem
Měsíc kráčí k ránu
džbány rozbijem,
už je rozdáno

Fata morgáno

dnes
NOCTURNO

Ivo Jahelka Vojta Zícha
Jako dítě byl rodiči přinucen učit se hrát na housle,
které z duše nenáviděl: „Ačkoli jsem v tu dobu ještě
neznal film „Limonádový Joe“ několikrát jsem
zkoušel nenáviděný nástroj rozkousat. Na rozdíl od
pana Hlinomaze ve filmu se mi to nejen nepovedlo,
ale ještě mi sjel mléčný špičák po horní desce houslí
a já si dost bolestivě natrhl koutek.“ Ke hře na ten-
to nástroj později přibyl ještě klavír, bicí, kytara…
a pětistrunné banjo. To spatříte nejčastěji v jeho
rukou i dnes. Cestou od LŠU prošel kapelami jako
SEM TAM, Minesengři, hostoval jako studiový hráč

na řadě desek, podílel
se na sólovém projek-
tu Pavlína Jíšová
…a basta…

V posledních letech ho
můžeme na festivalech
vídat s doprovodnou
skupinou – Druhá míza.

-alík-
http://druhamiza.wz.cz

Kdo jsem?      

Narodil jsem se 18. 7.
1954 v Dačicích, od
roku 1978 žiji v Jindři-
chově Hradci. Vystudo-
val jsem právnickou fa-
kultu UK v Praze a zís-
kal i titul JUDr. Protože
jsem vždy měl sklony
k psaní písniček, vy-
sloužil jsem si i další
neformální titul „zpívající právník“.

Začal jsem se totiž věnovat zhudebňování různých
soudních případů a příběhů ze života a jejich pro-
zpěvování při různých příležitostech, přičemž stra-
nou nezůstaly ani různé zajímavé zápisy obsažené
v soudních spisech, policejních protokolech, či ji-
ných úředních dokumentech. Poprvé tyto mé
výtvory slýchalo publikum v klubu Rubín
na Malostranském náměstí v Praze v pořadech zná-
mého recitátora a moderátora Mirka Kováříka „Ze-
lené peří“, odtud byl už jenom krok na Porty a dále
do divadel a všemožných kulturních stánků. Proto-
že lidský život nabízí neustále nepřeberné množství
zajímavých situací, pokračuji v této činnosti
i v současné době. Přitom od roku 1978 jsem se dal
na dráhu advokáta a tento stav nadále trvá. Vychá-
zím z toho, že humor a smích jsou kořením života,
že každý se rád zasměje neštěstí druhých a že, jak
pravil jeden recidivista - život je nepřetržitá řada
průserů nepravidelně po sobě jdoucích.

http://ivojahelka.cz

Devítka
Devítka vznikla původně jako studentská kapela.
Když se v roce 1987  potkal  Honza  Brož s Tomá-
šem Hofrichterem na chmelové brigádě, neměli
jistě ani tuchy, že o pár let později budou společně
zakládat kapelu. Dnes už má Devítka za sebou ne-
malé úspěchy – 1994 se objevili na žebříčku anke-
ty Zlaté klíče, v roce 1995 získali diváckou cenu
Krtečka na Zahradě, o rok později vydali svoji
první desku – Ještě se střílí, za dva roky další CD –
Pierot, a co hlavně, jejich písničky se hrají a zpí-
vají i na kytarových sejšnech a u trampských ohňů.
Dvojici Jindřiška Petráková a Honza Brož můžete
vídat i v Žalmanově spolu.

-alík-
http://www.devitka.net
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 foto: Toníno Volf

Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy


