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 Ahoj! Nedělička, vegetíme v Brindisi 
a čekáme zítřejší levný trajekt pro olympioniky, 
pak na Olymp poklonit se bohům a do Delf, 
aby nám řekli, jak to dopadne. Na zahájení jsme 
v Aténách! Hajli, Klokan, Kislík

 Zvukař Luboš bude bohužel muset svoje nově 
zakoupené (to o 20cm delší) auto utratit, zjistilo 
se totiž, že má BSE.

 Marek Štulír z Jarretu: „No předvčera jsem 
šel spát včera a včera dneska. To by mě zajímalo, 
kdy půjdu spát zejtra. Už jsem v Telči 56 hodin 
a z toho jsem naspal půlhodinu.“ Dneska 

šel Marek spát v půl desáté a ve čtvrt na dvanáct 
už zase vstával.

 Při včerejší návštěvě prostranství před barem 
byla zaslechnuta Martinka W., jak odpovídá 
Haničce slovy „Psali to v Blesku, Ty jseš úplně 
mimo realitu!“

 Na bránu dorazil James Harries a svědomití 
pořadatelé ho bez kartičky účinkujícího prompt-
ně poslali s jedním z nich na štáb. Představení 

Dr.BARna a žádost o akreditaci však proběhlo nečekaně. Jako 
reakce na Kamilova slova „Tak tohle je James!“ 
odvětila Hanka „No a co jako chce?“. Nakonec 
se musel chudák James dostat do zámku přes plot 
terasy, který přelézal společně s Medvědem a Mar-
tinkou, jinak by se asi na vlastní koncert vůbec 
nedostal. Brána tedy funguje, ale ostraha na terase 
potřebuje posílit.

 Informátor onehdá také zjistil neuvěřitelnou 
věc, a to že obvod hrudníku Martinky a Tonína 
se dohromady nevyrovná hrudníku Davida 
Hofrichtera (basisty Devítky). A to Tonínův obvod 
je přitom jenom jako Davidovo stehno!

S lahváčem si zaskáčem

V Seminářské zahradě byl v rekordně krátkém 
čase v brzkých odpoledních hodinách natočen 
krátkometrážní snímek - „Opičí slet“. Sešlo 
se 8 cvičenců z řad pořadatelů, všemu velel bratr 
Lukáš. Ústředním tématem fi lmu je cesta do hos-
pody a zpět. Pomocí náčiní (lahváčů) cvičenci 
vyjádřili všechny peripetie alkoholika. Film bude 
uveden jako zlatý hřeb večera v Cannes, všichni 
jste srdečně zváni! Sesty a bratři
P.S.: Na závěr se všichni cvičenci sešli u pome-
rančové limošky.

Prázdninový Raoul - nepopsatelně krásný koncert!
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nocturno Ztráty a nálezy
Ze zaplachtovaného auta byl odcizen dřevě-
ný kufr se sedmi flétnami a zpěvníky. Pokud 
ho někde nejlépe celý uvidíte, dejte prosím vědět 
na štáb či redakci, odměna 1000Kč zaručena!

zítra kocouřiMorgána
Na folkové scéně se skupina pohybuje od roku 
1996 a i když ve své sedmileté činnosti stále 
hledala to své „základní jádro“ v sestavě, po-
dařilo se jí to až v loňském roce, kdy se ustálila 
staronová sestava v čele se zakladateli Petrem 
Sasínem – sólo kytara a zpěv, který je současně 
i autorem textů a hudby a Jakubem Kusákem, 
který oproti začátkům v Morgáně vyměnil 
doprovodnou kytaru za baskytaru. K nim se 
připojili Tomáš Šindlář – perkuse, rytmika 
a zpěv a David Valenta – doprovodná kytara 
a zpěv. Od října letošního roku by měla Morgána 
natáčet i své první CD ve studiu. -int-

Sestry Steinovy vylovily raka
...tedy Matěje Raka z publika, aby jim 
- jako pán svého nástroje - pomohl zhruba 
v první polovině koncertu natáhnout novou 
strunu namísto přervaného géčka, které 
to odneslo z emotivního projevu jedné „ses-
třičky“. Vyhlásily malou technickou pauzu, 
publikum bylo schovívané, a valily dál. Zaplavi-
ly nás poměrně jednoduchou, ale osobitou kyta-
rou, líbivými harmoniemi, zpěvem v příjemných 
intervalech. To vše doprovázeno bubnováním 
na kytárku, pískáním, padly i nějaké ty citoslov-
ce. Jejich smysluplné texty podané miloučkými 
hlásky plné slovních hříček, zajímavých spojení 
a jinotajů se občas mohly někoho dotknout, 
hlavně písně „proti mužům“, jež mohly sem 
tam pusobit lehce feministicky, ... ale já bych 
to nebral tak osobně. Kdo ví, co sestry na cestě 
životem potkalo a každý můžeme mít svůj pohled 
na svět, že? Tak tedy - ohlasy se různily: „moc 
dlouhé a na jedno brdo“, „naprosto úžasné“, 
takže si to přeberte. Faktem je, že vyvinuly 
svůj styl a komu se zalíbil... A myslím, že bylo 
i na co koukat, ale mládenci si dají pohov, neboť 
obě sestry již odrodily a žijí šťastně až do smrti. 
„ Bože pošli paní smrt, skočila noc na zemi, chci 
se s tebou nasnídat“ - pěly poslední píseň.  
 Paranoid

Irena a Vojta Havlovi
&Petr Vacek
Díky skutečně mimořádné dávce univerzality 
jejich do nejmenšího detailu vytříbeného proje-
vu, nepřeslechnutelné originalitě a v neposled-
ní řadě i nesporné jedinečnosti tvorby bývají 
Irena a Vojtěch Havlovi pro snadnější orientaci 
čas od času přiřazováni k některým rozmanitým 
hudebně stylovým proudům. Někteří publicisté 
a část posluchačů v souvislosti s jejich mnohdy 
opravdu velice překvapující produkcí s oblibou 
hovoří o tzv. alternativní, globální, nové akus-
tické, improvizované, experimentální, minima-
listické, relaxační či dokonce meditační hudbě, 
ovšem většina z takovýchto obecných kategorií 
bývá právě v jejich případě natolik zavádějící 
a vlastně i nepřesná, že o výsledném tvaru 
a obsahu muziky neříká vlastně zhola nic. 
Výrazový rozptyl používaných vyjadřovacích 
prostředků bývá totiž u Havlových ve větši-
ně případů natolik rozmanitý, mnohotvárný 
a hlavně neustále 
se proměňující, 
že jakýkoliv pokus 
o alespoň rámcové 
slovní zachycení 
podstaty jejich mu-
zikantského dialogu 
za konkrétní sku-
tečností nutně po-
kulhává. V každém 
případě se ovšem 
téměř vždy jedná 
o výsostně poetic-

Neplánovaně do Sklepa?
Když jsem včera pozdě k ránu vylepoval plakáty 
před štábem, jediní chodci po náměstí se už zdál-
ky nechali slyšet, že žízeň je ukrutná věc. „Chlapi, 
hledáte pivo? V baru ve Sklepě je většinou otevřeno 
až do rána...,“ snažil jsem se nalákat potenciální 
zákazníky do našeho festivalového klubu, ale zpod 
vousaté brady se ozvalo: „Hele, já jsem tady po se-
dmnáctý, mně nemusíš říkat kudy kam!“ a partička 
zkušených traperů v čele s tanečníkem Greenem se 
vydala směrem k vycházejícímu Slunci! Matěj

kou hudbu, která niterně odhaluje ta nejskry-
tější zákoutí vnímavé lidské duše a zároveň 
ji i procesuálně obohacuje. To, co je na nositelích 
této čarokrásné muziky snad vůbec nejcenněj-
ší je ovšem především způsob, jakým Irena 
a Vojtěch Havlovi tento svůj neobyčejný dar pře-
dávají - činí tak bez výjimky vždy s naprostou 
upřímností, obdivuhodnou pokorou a současně 
i s tím nejjemnějším a vpravdě mírumilovným 
poselstvím. -int-

Běh Terryho Foxe
V mezinárodním srovnání zaujímá Česká repub-
lika již dlouhodobě první místo na světě počtem 
míst, v nichž se v rámci kalendářního roku běh 
uskuteční. U nás v Telči se letos účastnilo 
174 běžců a běžkyň, vybralo se 13 790 korun, 
na jednoho běžce tedy v průměru 80 korun 
a 30 haléřů. Děkujeme, budeme vybírat ještě 
také na koncertě!

Kamelot

nádvoříJarda Matějů

Minisoutěž
Tři vtipní pořadatelé si pro vás připravili minis-
outěž v poznávání pupků a pupíků. Kdo uhodne 
všechny tři a přinese odpověď na redakci?

Bokomara
Luboš Javůrek - akustická kytara, foukací 
harmonika, zpěv, autor hudby, člověk milující maso 
a zakladatel svazu Moravských masožroutů.
Kateřina Menšíková - zpěv, aj.
Radek Mařík - akustické a elektrické kytary  
Hynek Tecl - banjo a baskytary, vokál aj.
www.bokomara .wz .cz


