
Dvůr radnice
-FUCHSIE-
27. 7. - 4. 8. (8 - 17 hod)

Liduška
-FOTOGRAFIE-
„Tváře loňského léta“ Robert Zauer

Justiční sál zámku
-OBRAZY- Jan Křen
13. 7. - 11. 8. (denně kromě pondělí)
(10 - 12 a 14 - 16 hod)

Radnice
-FOTOGRAFIE z minulých ročníků-
-KERAMIKA-
Jan a Draha Klapetkovi
27. 7. - 11. 8. (8 - 17 hod)

Galerie Dům u Michal
-OBRAZY A GRARIKY-
Tomáš Šmilauer „Cesty“
Tomáš Šmilauer ml. „Otisky“
 6. 7. - 10. 8.

Prostory starého Motorpalu
-OBRAZY- Ivo Návrat „LIRA“
27. 7. - 11. 8.

Zámecká zahrada
-BONSAJE a krajinky v miskách-
 27. 7. - 3. 8. (9 - 17 hod)
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Včera poprvé od zahájení Prázdnin
v Telči jsme byli přinuceni roztáhnout
deštníky. Na pátý den akce to není zase
tak špatný průměr, ale pokud zrovna
neholdujete tomuto počasí, z nabídky
programů se dají vybrat i varianty, kdy se
suchou kůží vyváznete naprosto bez pro-
blémů. Ještě snad nikdy město Telč ne-
pamatuje tolik souběžně otevřených vý-
stav, podrobnější nabídku najdete dále ve
zpravodaji.

Jestli jste se však několika kapkami za-
strašit nedali, tak o půl osmé na nádvo-
ří zámku zahajoval hlavní program ve-
čera Vojta Zícha se svým spolem.

„Pokud je na světě nějaká spravedlnost,
tak přestane pršet!“ Takhle fundovaně
se včera snažil Ivo Jahelka poručit větru
a dešti. Když už slyšíte slova o spravedl-
nosti z úst právníka, je třeba tomu věřit.

Ivo na koncertu představil své nové al-
bum (vydal vlastním nákladem) – Po-
jízdná soudírna. CD vzniklo jako živá na-
hrávka z koncertů, včera k mání za re-
žijní cenu 100,-  K sobě na jeviště pozval
své hosty z natáčení - Petra Novotného
z Žalmanova spolu (baskytara) a Vojtu
Zíchu (kytara, banjo). Další novinkou,
kterou s sebou přivezl, byl „SOUDNÍČEK
aneb zhudebněné soudničky pro všeliké
lidičky“ - 221 stran k počtení, pozpívá-
ní a hlavně - k pobavení.

Pozor – na světě ještě nějaká spravedl-
nost je! Nevěřili byste, ale poslední písně
recitálu už zazněly pod čistým nebem.

Jindřiška Petráková, Honza Brož, To-
máš Hofrichter, David Hofrichter – jed-
ním slovem „Devítka“. Tuhle skupinu
nevídáme (zřejmě pro vytíženost ně-

SPRAVEDLNOST aneb O POČASÍ S PRÁVNÍKEM

VÝSTAVY-VÝSTAVY-VÝSTAVY-VÝSTAVY-VÝSTAVY
Letos se v Telči s výstavami protrhl pytel. Kupříkladu v Jus-
tičním paláci zámku jsou k vidění obrazy Jana Křena (1924-
1998). Zájem veřejnosti o tohoto autora se upíná především
k jeho pozdější tvorbě, typické svým nadhledem, ironií malby
a bezelstným pohledem na život.

V zámecké zahradě si přijdou na své milovníci bonsají a
krajinek v miskách, ve dvoře radnice se oko diváka uklidní při
pohledu na stovku pěstěných fuchsií. Budete-li mít štěstí, jako
já, vyslechnete si i odborný výklad o těchto vskutku zajíma-
vých rostlinách.

Pokud si chcete nějaký umělecký artefakt odvézt domů, na-
vštivte prodejní výstavu keramiky z olomoucké dílny Drahy a
Jana Klepetkových v přízemí radnice. Do stejných míst se
vydejte, chcete-li si prohlédnout fotografie z minulých ročníků
Prázdnin v Telči. A budete-li mít trpělivost, možná se na někte-
rých z nich také najdete.

Stejné téma zpracoval také Robert Zauer ve svém výstavním
souboru Tváře loňského léta. Jeho zdařilé černobílé portréty
naleznete ve vstupní aule Lidové školy umění.

V galerii Dům u Michala vystavují své obrazy a grafiky Tomáš
Šmilauer (Cesty) a Tomáš Šmilauer ml. (Otisky).

Závěrem vám ještě doporučím návštěvu prostor bývalého Mo-
torpalu na Mlýnské ulici, kde vystavuje Ivo Návrat pod
názvem LIRA své obrazy ze sérií UGLY PEOPLE a Zábava,
platforma lidské společnosti.

Myslím, že z této nabídky si skutečně každý vybere, svůj pobyt
na Prázdninách tím obohatí a slovo nuda se stane v Telči stejně
cizím, jako přání dobrého jitra vyřčené ve svahilštině.

-tzv-

TURNAJ
V sobotu 4. 8. v 10 hod
se koná na hřišti u tělo-

cvičny turnaj
ve VOLEJBALE.

Zájemci, jednotlivci
a družstva

H L A S T E  S E !

DÍLNY
Až  do neděle 5. 8. bude na
dvoře Lidušky drátenická díl-
na, dílna slámování (ekologic-
kého střediska Chaloupky) a
samplování. Přijďte si kdyko-
liv mezi 12 - 17 hod vytvořit
svůj vlastní výrobek.

POZOR!
Výstava obrazů Jana Křena v Justičním
sále zámku je prodloužena  až do konce
Prázdnin v Telči (11. 8.) Možnost zhlé-
dout ji máte každý den od 9 - 17 hod.

BÍLÁ PANÍ! POZOR! Každý den o půlnoci chodí městem Bílá paní se svým průvodem.
Kdo první poskládá větu ze slov, která bude mít postupně při sobě,
VYHRAJE VOLŇÁSKA NA DIVADLO SKLEP 9. 8.!



ROMAN HORKÝ odpovídal po INTERNETU
-Ahoj Romane. Jak to vypadá s tvým údajným od-
chodem do Kanady?
Do Kanady pojedu příští rok na jaře nasbírat nové
nápady, poznat novou krajinu a lidi.
-Znamená to, že se v Kanadě nechcete usadit natrva-
lo? A jak dlouho tam budete?
Jak dlouho, to nevím, ale vrátím se.
-Romane, chystáš v Kanadě i nějaká vystoupení?
Ano, budu hrát v Kanadě i v USA.
-Můžeš nám říct, co budou dělat ostatní členové kape-
ly v době Tvého „kanadského turné“?
Ostatní členové kapely jsou zdraví chlapi a mají každý
dvě ruce...
-Ovládáš dobře nějaký cizí jazyk, nebo budeš potře-
bovat v Kanadě tlumočníka?
Anglicky znám částečně a doufám, že během roku
ještě něco dohoním.
-Která sestava Kamelotu z Tvého pohledu je (byla)
nejlepší?
Roman Horký, Radek Michal, Jaroslav Zoufalý, Petr
Rotschein, ale za pět let budu určitě vzpomínat na tu
dnešní sestavu.
-Ahoj, Romane, jaký je Tvůj postoj vůči kapelám ko-
pírujícím styl Kamelotu? Podporuješ je? Rozmlouváš
jim to? Je Ti to jedno?
Žádnou takovou kapelu neznám a pokud taková exis-
tuje, bude mi to činit velkou radost.

-daw-
převzato a upraveno z on-line rozhovoru na

www.internetfolk.cz

Jan-Matěj-Rak
a Martina Trchová
Společné rysy: Oba žijí
v Praze, oba mají rádi Prázd-
niny v Telči, oba jsou velmi
schopní autoři a patří k na-
stupující generaci folkových
písničkářů. V nemalé míře
jsou pověstní svou účastí na
mejdanech a večírcích, kte-
ré většinou večer neskončí.
Oba jsou přátelští a v kolek-
tivu, jak se říká, oblíbení.

Rozdílné rysy: Matěj je mladý muž a Martina ještě
mladší pohledná slečna. Matěj se bouřlivě účastní in-
ternetových diskusí, ale nevlastní své webové strán-
ky. Martina píše písně po svém, je zcela samorostlá,
Matěj nezapře své nadšení pro klasické trampské
písně z počátků minulého století. Martina je vítěz-
kou loňského Folkového kvítku, Matěj letos získal
na Zahradě Krtečka. Nejraději by si jako životního
partnera vybral ženu, Martina zase muže.

Dnešní večer: Martina i Matěj rádi na pódiu fúzu-
jí, takže nikdo netuší, kdo koho vlastně večer bude
doprovázet. Jisté je, že se na pódiu objeví i flét-
nistka Karolína Skalníková, drobná postavou, ale
silná dechem. A vzhledem k tomu, že se po Telči
poflakují další spřízněné písničkářské osobnosti
vyskytující se pravidelně v Zahrádce písničkářů
v Kuřimi, bude o zábavu a všelijaká překvapení
zcela jistě postaráno. Já si toto nocturno rozhodně
nenechám ujít. A vy?

http://www.sweb.cz/martina.trchova
-tzv-- 30 - - 31 -

kterých členů) na pódiích příliš často. Určitě méně
častěji, než si publikum žádá. Repertoárový list
dnešního dne si s nimi diváci přezpívali téměř celý,
na řadu přišly písně z jejich prvního alba – Ještě se
střílí i věci úplně nové. Přídavky nebraly konců,
ale úplný závěr večera patřil Žofce Kabelkové
a malé zpívané motlitbě za přízeň počasí a pohodo-
vý průběh Prázdnin v Telči vůbec. Kdo se v tu chvíli
díval na oblohu, viděl prý zrovna padat hvězdu. Já
to štěstí neměla, ale symbol je to hezký.

Program Nocturna tentokrát začal s malým zpož-
děním. Na scéně sklepu hrála v oslabené sestavě
experimentálně extrémní Draga banda a v Lidušce
měl v komorní noční recitál Ivo Cicvárek a OKO.

-alík-

COP
To je ta kapela, která
shrábla Anděla. A kte-
ré Anděl zůstal. Na roz-
díl od folku to v žánru
country Akademie ne-
zbabrala a trofej pro
nejnejnej kapelu skon-
čila ve správných ru-
kou. Míša Leicht sice
před televizními ka-
merami trochu zkrot-
nul (nejen v Paegas

Aréně při předávání cen, ale i při moderování Fol-
komotivů), nicméně na pódiu s Copem za zády do
publika z jeho úst stále vylétávají obligátní „mi-
láčkové“. Tradiční klišé na závěr: Cop, to je bul-
dozerový bluegrass.

-daw-

KAMELOT
To bylo humbuku, že se
Roman Horký stěhuje
do Kanady a že roz-
pouští Kamelot. Nako-
nec to však není tak
horké a Horký dorazí
s Kamelotem do Telče
představit nové písnič-
ky ze svého poslední-
ho CD Paměť slonů .
Pravda, člověk  už bude
brzy potřebovat oprav-

du mohutnou sloní paměť, aby si zapamatoval všechna
alba, která Roman Horký s Kamelotem či přáteli za
ta léta nahrál.

-daw-

Walkin
blues band
Vzhledem k poměrně volnému přístupu k blues si WBB
získává oblibu jak u typicky bluesového publika, tak
publika zaměřeného spíše na rock, folk nebo jazz
i nijak zvlášť nevyhraněného.

dnes
NOCTURNO
Zahrada nebo Sklep

Petr Bende
Band
Od roku 1996 se začíná na různých folkových fes-
tivalech prezentovat rodák z Újezda u Rosic Petr
Bende. Svým dokonalým ovládáním několika ná-
strojů (kytara, bicí, klávesy, harmonika) a zejména
charakteristickým, poněkud drsnějším hlasem si brzy
získává oblibu jak posluchačů, tak odborné veřej-
nosti. Zároveň při zvyšující se úrovni nabízených
skladeb, výhradně z vlastní tvorby, roste potřeba
využít dalších doprovodných nástrojů.

Od roku 1998 koncertuje v triu s kytaristou a baskyta-
ristou, načeš od prosince 1998 vzniká konečná podoba

skupiny (kytara, bas-
kytara, bicí, dechové
nástroje) přičemž sám
zpěvák využívá akus-
tickou kytaru a klá-
vesy. Hned v prvním
roce své činnosti se
skupina probojovala
do finále Porty v Plz-
ni a zároveň do boje
o Krtečky na největ-
ším folkovém festi-
valu v ČR Zahrada.

http://bende.pell.cz

Mošny
Když se podíváte, jak mladých je všech šest „mo-
šen“, těžko uvěříte, že již za měsíc oslaví deset let
skupiny. Za své úspěchy (např. dvojnásobný zisk
Krtečka na Zahradě) vděčí poměrně stálé sestavě,
přísunu kvalitních autorských skladeb (především
Ivo Cicvárek) i upravených spirituálů, vytrvalosti
kapelníka a hlavně vynikajícím hlasům, nad nimiž
žasli posluchači v hloubi 90. let, kdy u nás byla
vokální hudba v plenkách. Popularitu podtrhují dvě
nahraná alba „Zadními vrátky“ a „Hlasy v nás“
a především pak neustále plné sály na koncertech.

http://www.mosny.cz
-HH-

Rosa Coeli
Duo bratří Lukášů  pochází
z Ketkovic, jsou častým hos-
tem přehlídek folkové a trampské muziky přede-
vším na jižní Moravě. V únoru letošního roku na-
točili CD s názvem „…potřetí“.

-alík-

dnes
NOCTURNO

Liduška
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ZÁMEK
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ZÁMEK


