
Velký	Informátor	&	vzkazy
Honza R. po doběhu Terryho Foxe dorazil 
do redakce se slovy: "Teda já nikdy neminu 
cíl, ale dneska jsem prostě tu cílovou bránu 
minul". "Ten kluk běžel doprava a šly tam tři 
babky, já bych ho trhl, ale najednou jsem zjis-
til, že jsem mimo ten koridor. No tak jsem 
tam pak prostě došel."
Kislík zjištuje, jak je na tom u pořadatelek 
oblíbenost vousů/hladkého oholení. Byl při-
stižen v kuchyni s Lídou, kde potřebovali mít 
při zjišťování hladkosti porostu zhasnuto 
a nepřáli si být rušeni.
Tak pravil Luboš: „Prosím tě, potřebuju na-
psat do Portýra, že Karel se včera přejmeno-
val na Karel-Fíčko, zkráceně Kafíčko, protože 
dvě a půl hodiny držel Báře Štěpánové fíčko.“  
Překlad: jeden z pohublých pořadatelů třímal 
včera v ruce při představení Báry Hrzánové  
Hrdý Budžes uvedenou dobu jistič na roz-
vaděči, který se používá ve vlhkém prostředí. 
To proto, aby potřetí nevypadla světla.
Colombo se stejně jako Lassie vrací zpátky!
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Běh	Terryho	Foxe
Dnes ráno jsme si zaběhli další ročník tradič-
ního běhu, zde Telči již podeváté. K navoze-
ní správné startovní atmosféry zahrála Draga 
Banda a Dr.Ondra vystřihl za jejího doprovodu 
elegantní rozcvičku. Běželo nebo na kolech se 
svezlo 139 účastníků, na výzkum rakoviny jsme 
celkem přispěli 10.616 Korun. Díky a zase za 
rok!

Kocouří	Karaoke
Filmový kocour, po němž nese jméno scéna na náměstí, by včera asi zíral i s kouzelnými brýlemi. 
Pódium pro mladé kapely je vyhlášené svou žánrovou bezbřehostí a v mnoha případech z něj poz-
ději vzešli ti známí, namátkou třeba Poupata, Žofka Kabelková a další. Band Svahová dostupnost 
12°, který včera vyhrával po sympatickém triu Krátká předehra, však určitě po folkovém nebi 
netouží, a i počítačoví fanatici z redakce se mě zmateně vyptávali, co že je to za folkaře? Aby bylo 
jasno: nevadí mi, že zpěvačka moc neintonovala v Anetině Vodě živé, jako exučitel němčiny bych 
skousl i Luftballons s ušumlanou výslovností. Ale nechápu, proč parta s takovým repertoárem 
hraje na Kocourech??? Stylem i vystupováním patří na hasičskou zábavu někde v Postoloprtech 
a ne na 24. ročník takovéto přehlídky. Ale jak prohlásil kolega: Jako karaoke to bylo skvělý! Cave

Bára	čarovala
Včerejší divadlo, byť celé v dešti, se stalo nezapomenutelným zážitkem nejen letošních Prázd-
nin. Hra Hrdý Budžes, napsaná z pohledu malého děvčátka, má v sobě několik rovin. Nejvíce 
je vidět humor, ale v pozadí je neustále zobrazována absurdita doby normalizace sedmdesátých 
let i doby holocaustu. Takže stejně jako se ptá Helenka Součková ve hře: „Je to vlastně komedie 
nebo tragédie ?“ si myslím, že je krásné se pobavit, ale hlavně  nezapomenout na minulost a na 
ty, kteří ji zavinili.
Kapitolou samo o sobě je skvělé herectví Báry Hrzánové, která celé dvě a půl hodiny představení 
táhne - nekončící potlesk diváků ve stoje byl naprosto zasloužený. Sam

zítra kocouří scéna
Přelet	M.S.
Toman	a	lesní	panna
na nádvoří
Longital
Vlasta	Redl
nocturno před sklepem
Lemura	
...někdy	luzná,
	jindy	hrůzná

Svezte se parním vlakem i příští víkend! Více info na informacích. H
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Njorek	 nocturno	dnes	ve	22:30	ve	sklepě
Nenechte si ujít jedinečný a osobitý projekt české 
world music! Skupina Njorek vznikla na jaře roku 
2003 a hraje ve složení: Jaroslav “Olin” Nejezchle-
ba - violoncello, zpěv; Michal Müller - citera, zpěv; 
Stanislav Barek - kytara, zpěv. Hlavní myšlenkou 
vzniku skupiny bylo zúročení zkušeností Jaroslava 
Nejezchleby z období adolescentního věku, kdy byl 
členem cimbálové muziky “Písečan”. Neodmysli-
telný člen skupin Marsyas a E.t.c. zpíval moravské 
písničky na různých večírcích a po hospodách. Tyto 

písničky se staly základem repertoáru skupiny. Všichni tři mají blízko k blues a rocku, proto nejsou 
skladby interpretovány v původní podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů samotných. Prolí-
náním rozdílných hudebních stylů vznikají písničky s etnickými kořeny, které nejsou tak obvyklé 
na české (tedy ani na světové) hudební scéně. Na rozdíl od jiných skupin tohoto zaměření hraje 
skupina akusticky. Repertoár doplňují i písničky jiných národů a také skladby vlastní. 
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Bratři	Ebenové	&	etc.
Tři bratři Kryštof (matematik), Marek (herec  
a moderátor) a nejmladší David (muzikant) spolu 
soustavněji nekoncertují a mezi jednotlivými alby 
si dávají pořádně načas (nejdelší pauza byla mezi 
1. a 2. albem a trvala 11let). Jejich hudba je krás-
ná a žánrově nezařaditelná (proplétá se v ní klasika  
s folkem, rockem a jazzem), na konzertech doplně-
ná vtipnými Markovými texty jako Andulce z béč-
ka: “Spíš než na Temno myslím na lásku, promiň, 
Jirásku”. V poslední době jsou často k vidění na 
podiu i v nahrávacím studiu v doprovodu skupiny 
ETC a dalších hudebníků či herců.
Alba: Malé písně do tmy (1984), Tichá domácnost 
(1995), Já na tom dělám (2002), DVD BRATRŮ 
EBENOVÝCH (2004). Bratři stále na něčem pra-
cují a tak je další CD už na cestě. Mar*

De	Facto	Mimo
Groteska	 nocturno	dnes	ve	22:30	na	náměstíSestry	Steinovy		 hlavní	scéna

Rodačky z Děčína, kytaristky, zpěvačky a skutečné sest-
ry, učitelka Lucie Steinhauserová a o čtyři a půl roku 
starší novinářka a básnířka Karolína Kamberská, Vystu-
pují společně od roku 1999 jako Sestry Steinovy. Zpívají 
spolu od dětství, založily (a rozložily) několik převážně 
rockových kapel, než se rozhodly pro akustikou hudbu. 
„Nikomu nepodobné, trochu dámy, trochu skály, bezsta-
rostně swingovými hlásky zpívají o vlastní slabosti a svo-
bodě, která zbyde každýmu, kdo si všechno zničil,“ píše  
o nich hudební publicista Jiří Černý a nemohl je vystih-
nout lépe. Vydaly 2 CD: Lilie polní (2001), Můj tanec 
(2004), v současné době se mástruje album třetí. Mar*

Koa	s	žamboší	příměsí
Šest rozvitých souvětí, tak zněla objednáv-
ka editorů Zpravodaje na glosu o kapele 
Koa, jejímiž příznivci včera telčské sklepe-
ní bez nadsázky přetékalo. Bez kyslíkové 
bomby se tam nedalo moc dlouho vydržet, 
tak jsem střídal prostředí a udělal si tako-
vý multifunkční koncert. Radiožurnálem 
omletá hitůvka Big Sur zabírá i naživo  
a do uší mi proplula dokonce přes čtvery 
dveře na WC. Navarové hrátky se slův-
ky ve Valentýně, kde se střídají ve zpěvu 

Mário Bihári a Franta Raba, baví i poxté: Týna byla roztomilá, roztomilá na Camila...byla, byla, 
Jarmilu pak políbila...O přestávce jsem si k barvám Koy přimíchal kytarové finesy Honzy Žam-
bocha, který si v podloubí pod věží tvaroval s kytarou podladěnou a la Jon Gomm (C,G,D,G,G,D) 
novou píseň a šlo mu to náramně. Mário mě pak, posedávajícího a pokuřujícího před sálkem vko-
lébal svým měkkým hlasem do snů, z nichž mě vytrhla až esemeska z Leeds, nic netušící o paletě 
a štětcích, kterými o včerejší noci Koa sklep vyzdobila. Cave

Mlčeti zlato! Němý kus jihlavského nezávislého 
divadelního studia DFM je plný šťavnatých gagů. 
Jako při sledování Chaplina či Bustera Keatona se 
budete při sledování příběhu oblíbených charak-
terů – trestanec, tulák, policajt, zamilovaná díven-
ka a její fotr... popukat smíchy ve smršti jemných 
špíčků, v dortové bitce, v rytmické gradaci fórků 
za doprovodu swingových soundtracků. Nebude 
chybět ani pravá gangsterská honička v autech!  
Ve finále vám dojde, že toto vskutku ojedině-
lé divadlo je uctivým holdem prvním filmovým 
tvůrcům. 

Toman	a	lesní	panna,	Přelet	M.S.	 zítra	na	kocourech
Romana Tomášková je hudebnicí, jejíž energii možná jednou zkrotí či využije nějaký hodně maza-
ný a ztepilý muž. Zatím však tato zpívající baskytaristka zvládá tři kapely naráz a pokaždé se tváří, 
že ji to děsně baví. Zítra se na Kocouří scéně předvede se dvěma z nich. Vokální kvarteto Přelet 
M.S. má v repertoáru leccos, od Holky modrooké a Zabili, zabili přes „nezmarovky“ jako Žárlím 
nebo Loď až po vlastní tvorbu Romany. Jak se daly dámy dohromady, popisují takto: „Před mnoha 
a mnoha lety jsme spolu chodily do školy, pak za klukama a dnes, kdy už jsme skoro dospělé, se 
konečně můžeme scházet i na alkoholových dýcháncích. Při jedné z mnoha závažných popůlnoč-
ních debat jsme se rozhodly stát móóóóc slavnými. Ten únorový večer roku 2005 vznikl Přelet M. S. 
A pohádky je začátek...“ Sveřepě však odmítají prozradit, co se skrývá pod zkratkou M.S.
„To je strašně tajný, nikdo to zatím neví, jen my čtyři ženský,“ mlžila včera Romana. Velký informá-
tor se zavázal tajemství odhalit, k tomu mu dopomáhej obsluha na baru.
Zatímco Přelet je sestavou relativně novou, Toman a lesní panna vznikl de facto už v roce 1995 na 
Žalmanově táboře Oasa musa, jméno tehdy duu Romany s pianistou a kytaristou Pavlem Tomanem 
vymyslela Žalmanova žena. Zahráli si od té doby leckde včetně všech prestižních „oborových“ festů, 
loni své snažení zaznamenali na CD s názvem Na štěstí sáhnout. V současné sestavě zvládá Romana 
i kytaru, flétny, šalmaj a zpěv, trio doplňuje zpívající kytaristka Mirka Králová.
Perlička na konec: Všichni tři se živí jako učitelé, Pavel na ZUŠ a holky na 1.stupni ZŠ. Cave
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