
Velký informátor
•	 Honza	na	baru:	 „No	 jestli	 toho	na	nás	 ten	
Medvěd nechce moc! Kurňa já bych si na ty 
záchody sednout šel, ale kdo mě sakra vzbu-
dí, tady není žádný schopný pořadatel, který 	
by přišel a jenom v tělocvičně zakřičel: „Hon-
zo, vstávej!“, já na budíka nevstanu a zítra zase 
na poradě se Medvěd zeptá, kdo tam nebyl 	
a zase řekne „No Honza!“. Jestli nevstanu, 
tak mě Medvěd zabije a jestli mě zabije, tak 
si sbalím kurf a pojedu domů! Proč jsem na 
tom seznamu vlastně dvakrát, v sedm a ještě 	
ve dvanáct - vždyť zítra musíme jít na ten hor-
monální útok, už to máme s Matějem domluve-
ný! Totiž zásadní chyba, kterou my jsme neu-
dělali, je že Medvěd nechodí na bar, takže neví, 
jak je těžký ráno vstát!“ A na poradě: „V té tělo-
cvičně vůbec nešlo usnout, někdo tam chrápal! 	
Já teda nevím kdo, ale mělo by se to myslím 
prošetřit.“
• Jó, ta HaChucpa - to jsou študáci všechno 
- Jamu, Damu, Famu, Žamu...

Ahoj Milane, 
nedá mi to, abych Vás nepochválila za skvělou 
včerejší akci. Nehledě na to, že v Telči jsem 
byla poprvé. Je to nádherné městečko. Cesta 
od nás z Opavy až k Vám a zase zpět byla sice 
úmorná a ještě hůř se mi teď po 3 hodinách 
spánku pracuje, ale vyváží to včerejší zážitek.
Takže Vám přeji hodně dalších vydařených 
akcí a příští rok určitě přijedeme znovu. 
Hezké prázdninové dny L. Čepeláková

Aby si Medvěd nestěžoval, že má málo pošty, 
tak hned píšu, i když ještě ráno jsme si to mohli 
říct rovnou z huby do ucha. Bylo tam hezky 	
u vás a už se těšim, jak zas v pátek přirazim. 
	 Dědek

Problémy místní komunikace? Bezproblémová.
Pokud jsem si před dvěma dny povídal s člo-
věkem, který vypadal jako opilý Ježíš (mož-
ná měl i magické schopnosti), tak jsem ještě 
vskutku netušil, co mne teprve čeká v dnešních 
několika hodinách po východu slunce. To, že si 
člověk popovídá s Italy, ačkoli italsky umí jen 

Anděl i Ďábel
Tak jsme se dotěšili. Máme za sebou něco jako „Dlouho očekávaný dýchánek“ a teď už si jen 
spokojeně trávíme včerejší hudební lahůdku. Místy to byl takový nářez, že jsme na vlastní kůži 
poznali, jaké to je být uprostřed víru větrné smršti.
Zahajující slovenská kapela Dlhé Diely navodila tajuplnou atmosféru přirovnatelnou snad jen 	
ke chvíli těsně před letní bouřkou, plnou očekávání, napětí a elektrizující až do morku kostí.
Vychutnávala jsem si ji s mírným odstupem v ústraní třetího nádvoří na schodu kašny s mlčícími 
lekníny a pod korunami lip.Vzduch rozechvíval nejen lehký vánek, ale i hluboké tóny baskytary, 
hluboké jak vodní svět. 
A tak nás sympatické duo příjemně připravilo a nastartovalo na hlavní nášup divokých sól, lehké 
hry na kytaru a až extatického zpěvu. To vše  v podání Glena Hansarda, který se během Dlhých 
Diel připravoval na koncert. Velký informátor totiž zjistil, že Glen vždy trpí velkou trémou. 	
Aby se uklidnil, zapaluje si před každým koncertem vonné tyčky, chvíli s nimi čaruje, pak si nage-
luje vlasy a aby navodil harmonii a souznění s publikem, odnese vonné tyčinky na pódium. Nejspíš 
proto, aby tak začaroval svoje posluchače.
Pak konečně všemi očekávaný a milovaný Glen nastoupil, od prvního okamžiku hrál naplno a jako 
o život. Svým emotivním projevem dojímal a vháněl až slzy do očí, aby hned vzápětí rozesmával 
obecenstvo svými vtipy a vsuvkami mezi písněmi. Na pódiu tančil, skotačil a zářil jako sluníčko 
na vodě a svou dobrou náladu šířil mezi ostatní.
Velikou lahůdkou byl něžný doprovod Markéty Irglové na piáno, jež bylo manuálně dopraveno 
speciálně pro tento večer. Myslím, že nikdo z pořadatelů nelitoval pokračování na straně 26	
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DÍlnY V liDUŠCe
Každý den od 13 do 17 hodin. Přijďte!

6/2005 píše Terka Čadi Roman foto Vojta sazba ondra           medved@ji.cz 
www.prazdninyvtelci.cz  
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tUrnAJ Ve StolnÍCH HráCH
Ani napodruhé se nám nepovedlo se sejít! 
Kluci z Hradce prý už netrpělivě vyčká-
vají, ale jdou spát vždy dřív než dora-
zíme. Přijďte si pro hry i hráče k nám 	
do redakce!

UBYtoVánÍ nA intrU
Tradičně je také k dispozici ubytování 	
na intru, (cestou k autobusovému nádraží) 
pokud zrovna není plný muzikantů. Noc-
leh na postýlkách a s teplou vodou ve sprše 	
za 150 korun, přijďte spočinout!

noU CAmP PrASkAl Ve ŠVeCH
Kdo zvládl dneska ráno vstát, viděl na hrišti 	
u Gymplu nevídané! Na trénink dorazilo 
sice jen pět borců, ale ti za svou odvahu 
(z baru odcházeli kolem páté ranní) byli 
odměněni místem v základní sestavě. 
Naháči vs. tričkaři hráli fotbal, na který 	
se dalo dívat a co teprve když dorazily 
dívčí posily! Tribuny se během zápasu 
plnily stejně jako lavičky náhradníků, 
hbitě střídajících za odpadlíky. Honzovy 
výroky v poli můžeme bez ostychu zapsat 
do Síně slávy zlatým písmem - „No je 
toto možné?“ „Kurňa, teď už to ale určitě 
dám!“ „Jeronýme přihráááj!“ „Co je toto 
za maníka?“ „Hormonální útok!“. Pří-
jemná sprcha z hadice po prvním vyrov-
naném poločase rozhodla o přesunu zpět 	
na redakci. Zítra od 9:30 volejbal! 

uno duo tres, by se dalo ještě přejít, ale když 
v osm ráno, při odchodu z nonstopu, potká-
te sedmdesátiosmiletou paní, která celý den 	
a noc bloudí po místním náměstí a mluví a mlu-
ví, říkáte si tohle místo je opravdu kouzelné, 	
ve smyslu zázraků. A proto zdali na ni ješ-
tě někdo natrefíte, je k nepřehlédnutí, dejte 	
jí něco červeného vína. Potřebuje ho na žíly.
 Čadi



vynaložených sil – připravili bychom vás jinak 
o vskutku nevšední zážitek.
Tenhle skromný Ir s velkým srdcem, krásnou 
duší a smějícíma se očima zase hluboce otřásl 
základy našich srdcí a zamíchal našimi pocity.
Ani struny kytary nevydržely pekelný nápor 
skvělého sóla a praskaly. V pauze při opra-
vování kytary Glen vytáhl z hlediště noviny 	
a přečetl kousek článku s nadpisem – „Glen 
Hansard dnes hraje v Telči“.
Další perličkou koncertu bylo překvapení 	
v podobě houslisty Čechomoru - Karla Holase. 

Kytara, housle a piano tak vytvořili nádherný 
melodický mix.
Koncert se nezadržitelně blížil ke svému konci. 
Ani třetí přídavek – píseň Halleluyah, zpívaná 
bez aparatury na kraji pódia, oblíbená závěreč-
ná píseň Glena – nestačil uspokojit rozbouře-
né publikum. Na poslední přídavek si pozval 	
na stage jednu z divaček, která se sice zpočátku 
ostýchala, ale posléze byla odměněna potles-
kem za slušný pěvecký výkon. Fanoušci byli 
nadšeni.
Několik lidí se vyjádřilo, že to nebyl takový 
„kotel“ jako vloni, ale je jisté, že Glen Hansard 
nám dal všechno, dal nám svoje srdce a my 
jsme ho za to milovali.
Děkujeme. Terka
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ZÍtrA
Kocouří scéna od 17:00 hodin

DrC
Hlavní scéna na nádvoří od 19:30 hodin

ŠAnY
BokomArA

JArmilA ŠUlákoVá & fleret	
Nocturno ve sklepě ve 22:30 hodin

JAnA VéBroVá

Drc
Českobudějovické uskupení DRC působí 	
na jihočeské hudební scéně již od roku 1992. 
Tehdy se ještě nejednalo o skupinu, ale pouze 
o duo. Duo DRC bylo k vidění na celostátním 
kole Porty ve Svitavách v roce 1994 a několi-
krát se představilo i divákům folkového festi-
valu Zahrada. V současné době můžeme sku-
pinu DRC vidět a slyšet ve složení Jan Švejkar 
(akustická kytara), Hana Švejkarová (zpěv), 
Jiří Přech (sólová kytara), Olda Sýkora (baso-
vá kytara) a Zbyšek Raška (bicí). Klasické 
nástrojové obsazení, řeknete si. Ale s nástro-
ji to u DRCu vždy tak jednoznačné nebylo. 	
V jednom období bylo v sestavě kapely slyšet 
i violoncello. Jeho zvuk najdeme i na debuto-
vém cédéčku skupiny DRC Čarodějka, které 
vyšlo v roce 1996. Titulní skladba z této des-
ky se několik týdnů držela i na čelním místě 
hitparády jihočeského Eldorádia. Druhé cédéč-
ko s názvem Ještě je čas vydala skupina DRC 	
na značce hudebního vydavatelství Ji-Ho 
music a pokřtěno bylo v květnu 2004 na Malé 
scéně Metroklubu v Českých Budějovicích 	
za účasti kmotrů - Pavlíny Jíšové a Petra Bohu-
slava. Ve své tvorbě čerpá skupina DRC z vlast-
ní autorské dílny Hanky a Honzy Švejkarových. 
V jejich skladbách dochází ke křížení folkové 
a rockové hudby. Skupina DRC proto bude 	
v Hošticích reprezentovat folk-rockovou 
oblast. -www-

kocouři zíTRA 

Pavel Bobek a malinaband
Skupina Malinaband, která se Vám dnes večer 
představí na hlavní scéně, je známá spíše ve 
spojení s Robertem Křesťanem. Tak uvidíme 
jak jim to bude ladit s Pavlem Bobkem…
	 Roman

dnes nA nádvoří

dnes ve sklepě
Ha Chucpa
Chucpe? Co to je?
Omlouvám se tímto všem, kteří to oprav-
du nevědí. Já to slovo používám rád, protože 
chucpe je kolem nás bohužel až až a její český 
ekvivalent (ano, je TA chucpe) se jen těžko hle-
dá. Gabriela Barbora Osvaldová píše, že chucpe 
je hebrejsky drzost, troufalost, cynismus, aro-
gance, prostě něco, co žádné slovo v žádném 
jazyce nemůže plně vyjádřit, Arthur Dent 	
ji vysvětluje na příkladech. Když mám význam 
tohoto hebrejského slova z jidiš nějak vysvětlit 
já, napadají vesměs samá dvouslovná spojení. 
Ostudná drzost, nebetyčná nemravnost, cynic-
ká troufalost, bohorovná suverenita, nestoudná 
arogance. Ale nikoli cokoli z toho. Všechno 
dohromady a ještě kousek navíc. Když se s ně-
čím takovým setkáte, zjistíte, že na to čeština 
nemá jiné slovo než — chucpe.
Soubor HaChucpa vznikl v roce 1997 při 
brněnském Ha Divadle. Byl inspirován 
programy, které již předtím v tomto diva-
dle uváděl W. Spitzbardt (M. Buber: Cesta 
člověka, P. Celan: Slabika Bol). Soubor se 
skládá z členů Ha Divadla, studentů JAMU 
a brněnské konzervatoře, členů brněn-
ské Židovské obce a dalších. “Chucpa” 
znamená drzost a drzostí také je, že jsme 	
si troufli navázat na téměř zaniklou tradici 
židovské kultury v Brně, autenticky oživit 	
a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš 
a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu 
židovské literatury… Do současného repertoá-
ru patří také ukázky z vážné hudby židovských 
skladatelů (např. Ernest Bloch, Pavel Haas). 
Náš klezmer vychází z tradice aškenázských 
Židů, neuzavírá se ani vlivům moravské lidové 
hudby a naopak - není zavázán současné ame-
rické a západoevropské módě hrát klezmer vně 
svého kontextu. Proto v něm také tolik nevyni-
ká jazzový prvek. Kouzlo klezmeru tkví v tom, 
že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, 
jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, 
máme si připomenout přikázání být veselí, 
jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zbo-
ření Chrámu a být smutní... -www-
home.t iscal i .cz/hachucpa

dokončení z předchozí strany

katka Garcia
Káťa Garcia - opravdu muzikálně založená 
zpěvačka kapely Dún an Doras, se kterou 	
v poslední době sklízí jenom úspěchy. S kape-
lou se věnuje zejména irským lidovým písním, 

které někdy proloží vlastní tvorbou. Sama však 
se svými melodiemi cestuje spíše na jih ke 
Středozemnímu moři, takže se v jejích písních 
objevují motivy z Jugoslávie či Černé Hory… 
No, dnes večer můžete posoudit sami! Roman
www.dunandoras.cz


