
Slavonice jsou 
město třech úze-
mí - Čech, Mora-
vy a Rakouska. 
Největšího roz-
květu dosáhly 
v 16. století,  
v době vrcholné 
renesance, kdy 
město protínala 
obchodní cesta 
Praha - Vídeň.  
Po jejím zániku 
se dostalo měs-
to na tři sta let 
mimo historic-
ké dění, což přispělo k zachování jedinečné-
ho téměř kompletního souboru renesančních 
domů, které v této skladbě nemají ve světě 
obdoby. Najdeme zde ornamentální i figurální 
sgrafito (výjevy s bible, osobnosti renesance, 
obyčejné výjevy), sklípkové klenby v mázhau-
zech, interiéry plné fresek, nádherné kamenické 
prvky. V roce 1961 byly prohlášeny městskou 
památkovou rezervací. Nyní se ucházejí o oce-
nění nejvyšší – o zápis na seznam světového  
a kulturního dědictví UNESCO.
Až se dostatečně vynadíváte na renesanč-
ní náměstí, doporučujeme sebrat zbylé síly 
a vyšlápnout schody městské věže u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie (otevřena denně  
9 - 18) nebo se vydat do podzemí, které  
je tvořeno bývalými sklepy jednotlivých domů 
a důmyslnou odvodňovací sítí.
Cítíte-li se již unaveni, jistě vás rádi uvítají  
v některé slavonické hospůdce. Námi oblíbená 
je Restaurace Besídka na Horním náměstí - kde 
jinde si můžete dát velblouda :-).
Dobrým suvenýrem z výletu může být origi-
nální hrneček mařížské keramiky nebo tričko 
z dílny Zuzany Krajčovičové. A jestliže máte 
dostatek fantazie i času, můžete si vytvořit 
vlastní dílko.
Při zpáteční cestě se lze zastavit v Dačicích, 
kam vás pozveme příště.
Šťastnou cestu! miski

Poprvé na naše/vaše prkna vstoupil - řekl bych 
již legenda naší hudební scény - Pavel Bobek 
se skupinou Malinaband a s Káťou Garcia. Telč 
si vskutku pochvaloval. Aby ne, kdo ho zná 
ještě jako pana architekta, tak rozumí. Připra-
vené lavičky se zaplnily a koncert zahájil právě 
On. Díky jeho zasloužilé umělecké dráze jsme 
mohli vychutnávat šlágry staré i desítky let,  
co již od mého dětství hráváme u plamínku,  
a o kterých, se přiznám, jsem ani nevěděl, 
že jejich protagonistou je právě Pavlík. Takže 
mimo veškeré diváctvo jsem si zapěl i já. 
Dále povolal na podium Katku Garciu, která 
měla dostatek času, aby též předvedla co dosud 
svedla. A hádám – nejen pro mě to byla příjem-
ná a milá hudbička. 
Po ní se opět vrátil Pavel, aby dokončil,  
co započal. Neminul nás ani očekávaný duet 
Pavla a Katky. Po několika přídavcích Pavel 
Bobek, Katka Garcia a skupina Malinaband 
odcházeli z pódia za obrovského potlesku,  
při kterém začali lidé vstávat z laviček, až bylo 
na nohách celé nádvoří. 
Z tajných zdrojů víme, že Pavel nebyl v Tel-
či  již deset let a zapomněl, o co přichází. Čili 
je jasné, že se na něj můžeme příští rok opět 
těšit. zMontmartru

Na programu večerních koncertů na zámeckém 
nádvoří bývají uvedeni na každý večer větši-
nou tři účinkující. Stejně tomu bylo i včera: 
Pavel Bobek (poprvé v Telči  :-)  ), Malinaband 
a Káťa García. K překvapení části publika ale 
tentokrát vystupovali všichni účinkující téměř 
najednou. Koncert si uváděl Pavel Bobek, který 
u každé písně řekl něco málo o jejích autorech, 
a někdy i za potlesk děkoval jejich jménem. 
Zpíval své staré známé písně, a část publika se 
občas i připojila.
Po několika písních předal podium Katce Gar-
cía, která zpívala se svým téměř stálým úsmě-
vem... Pak se Pavel Bobek k jedné písni připo-
jil, takže byli na podiu již všichni protagonisté 
večera současně.
Díky tomuto uspořádání ale koncert netrval do 
obvyklých 22 hodin (a více), ale skončil těsně 
po deváté večerní. Přesto si na závěr účinkující 
vysloužili (první letošní) ovace ve stoje. To se 
letos nepovedlo ani Glenu Hansardovi...
	 Bobeš
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Velký	infORMátOR
• Pořadatel Jája si stěžoval na nedostatek prá-
ce a potom šel klidně v devět spát, zrovna když 
bylo na zámku potřeba sbalit po koncertě.
• Honza při psaní článku o Šany: „Já nevím, 
co tam mám napsat! Hraje dobře, vypadá dobře 
a to je tak všechno!“
• Nově vzniklá kapela Chrí, kterou jste mohli 
slyšet dnes poprvé zkoušet na kocouří scéně, 
byla okamžitě tázána kolemjdoucími cizinci  
o cédéčko!

Pojeďte na výlet!
Pokud se v Telči již nudíte, navštívili jste zdej-
ší starobylé památky, vyzkoušeli všechny dílny  
a několikrát prošli nejen náměstí, ale i celé 
městečko, pak je ten správný čas na pěkný výlet  
do okolí. Naskýtá se hned několik možností, 
jak strávit příjemné odpoledne, nebo dokonce 
celý den.
Jedním z cílů mohou být například Slavonice. 
Do města se dá z Telče dostat hned několika 
způsoby, nejjednodušší je auto, jestliže takový 
dopravní prostředek nevlastníte, můžete využít 
vlak nebo autobus. Osobně doporučuji vlak 
nejen díky jeho atmosféře, ale kupodivu i rych-
losti (cesta z Telče trvá hodinu).

Diskriminace odstraněna
Po zásahu vládního Výboru pro lidská práva  
a velkém tlaku několika představitelek gender 
studies bylo odstraněno diskriminující opatření 
z WC v „Lidušce“, kdy ženy musely platit 
5 Kč a muži 3 Kč. Na dotaz redaktora našeho 
listu, proč bylo toto opatření zavedeno, odpo-
věděl nejmenovaný zaměstnanec takto: „Pro-
sím vás, mě se na to neptejte, jsem zde prv-
ní den a ještě k tomu za trest. Diskriminace? 
No, vypadá to tak, že jo? Já to teda odstraním  
a budou to mít všichni za 3 koruny. Ale jestli 
mě šéf vyhodí ...“ Vyjádření vedoucího se nepo-
dařilo získat, neboť je již týden na dovolené  
v Alpách a nezvedá služební telefon. Do redak-
ce zaslal pouze krátkou SMS zprávu, že si 
nepřeje být rušen a že o diskriminaci nic neví.
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ZÍtRa
Kocouří scéna od 17:00 hodin

DRC,	sHiVeRs
Hlavní scéna na zimáku od 19:30 hodin

bÍlá vRána, mms
vlasta ReDl a kažDý Den jinak

Nocturno ve sklepě ve 22:30 hodin

vašek koubek

shivers
Tato začínající volyňská kapela vznikla v roce 
2001 a skládá se z šesti členů: Jirka Kuchař - 
housle, zpěv; Julie Režná - housle, flétny, ryt-
mika, zpěv; Barborka Režná - flétny, bodhran, 
rytmické nástroje, zpěv; Štefan Schwarc - 
kytara, bodhran, cajon, zpěv; Pavel Reitmaier 
- kytara, baskytara, zobcová a příčná flétna, 
klarinet; Pavel Srnka - baskytara, kytara.
Společně skládají a hrají folkové písníčky. 
Často se inspirují keltskými motivy. Na jejich 
písničkách lze obdivovat hudební nápady  
a promyšlené aranže. Chcete-li si udělat obrázek  
o jejich umu sami, přijďte zítra na kocoury,  
kde se objeví i dnes nevystoupivší kapela Drc.

kocouři ZÍtRa 

Dnes na náDvořÍ

Dnes ve sklePě?

Bokomara
Když se řekne Bokomara, možná se tímto slo-
vem bude cítit zaskočen i leckterý jazykově-
dec. Odkud pochází, co znamená? Slovo je to 
vymyšlené spisovatelem Kurtem Vonnegutem, 
který ve svém kultovním románu Kolíbka líčí 

Ha	Chucpa
Tak jaké bylo včerejší nocturno? Jiné, zvlášt-
ní... Zpěvy, hudba – všechno bylo po muzikální 
stránce naprosto skvělé, ale přesto mi tam něco 
vadilo... jidiš! Jidiš totiž je až příliš podobný 
němčině, takže si jistě dovedete představit, jak 
to asi mohlo znít, když když něco tak foneticky 
hrubého jako je němčina, zpívala mladá žena  
s jemným, příjemným hlasem. Znělo to strašně 
nepřirozeně, nešlo to vůbec dohromady. Bylo 
to jako přikrýt se sametovou peřinou (zpěv),  
ve které nějakým nedopatřením zůstaly špend-
líky (jidiš). Něco jako potkat děvčátko s mod-
rými kukadly a zlatými vlasy v copánku, které 
v ruce drží cigaretu a plive na zem. Vážně ško-
da, že při koncertě hráli tak málo hebrejských 
písní, které zněly opravdu nezvykle a nevšedně 
– zajímavě!
 Ale od zpěvů se přesuneme k hudbě. Melodie, 
tak k ní nemám žádné výhrady, neboť reperto-
ár Ha Chucpa začínal na pomalu se linoucích 
písních a končil u těch rytmických, skákavých 
s veselým zpěvem. Prostě zahráli úplně všech-
no a vždy dokázali překvapit novými nápady 
a prvky v písních. Trochu zbytečné mi přišly 
vstupy pana klávesisty, který před každou pís-
ní citoval část žalmů přeložených do češtiny,  
asi kvůli atmosféře… Ale dost se obávám toho, 
že v sále s nevěřícím asi nemohl dosáhnout 
kýženého efektu.
Moje pocity ze včerejšího Nocturna jsou silně 
smíšené – koncert se mi moc líbil, ale přesto 
mám některé výhrady. Pokud ale vynechám 
moje osobní pocity a apatii vůči německy zně-
jícímu jidiši, tak musím říct, že to byl koncert 
výborný a po Pavlu Bobkovi to byla příjemná 
změna. Celkově si určitě zaslouží ohodnocení 
8 z 10 folkařů. Roman

jana vébrová nebude!
Dobrý den,
nejde se Vám dovolat. Pokoušela jsem se,  
ale marně. Bohužel se stalo, že mě léto  
s horečkou položilo na lopatky. Omlouvám se,  
že dávám vědět až nyní, ale včera k ránu mi bylo 
ještě relativně dobře, ovšem s přibývajícími 
hodinami začaly přibývat i stupně na teploměru. 
Tedy stavající situace je taková: celaskon, čaj,  
postel, nějaká ta pilule a sirup a myslím,  
že cesta by ze mě servala poslední zbytek energie  
a asi i samotný koncert by člověk neustál.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.
janavebrova.borec.cz Jana	Vébrová

Místo Jany promítáme dnes večer fotky  
a video, záznamy koncertů na přání, slavíme 
narozeniny Vojty (19 let) a Medvěda (19 tisíc 
dní) a užíváme se, to vše za hudby volného 
sdružení Chrí a Madlenky Brožkové!

Petra šany šanclová
Tato nadaná a oku lahodící instrumentaliska 
z Jihlavy, která mimochodem spolupracova-
la s Vlastou Redlem, Bokomarou a Slávkem 
Janouškem, nyní bydlí v legendární Tramtárii. 
Musím přiznat, že jsem Šany začal víc vní-
mat, až když začala účinkovat s Vlastou Red-
lem. Její výborný hlas a skvělá technika hry  
na mandolínu nebo kytaru z ní dělají výjimeč-
nou zpěvačku. Nyní pracuje na svém sólovém 

projektu. Někteří z vás mohli Šany potkat 
v brněnských hudebninách Františka Furcha. 
Šany dobře vypadá, hraje a peče dorty. Nech-

VOlejBálek
Dnes dopoledne proběhl na kurtech za zimá-
kem volejbalový miniturnaj, který byl pojat 
jako poslední příprava před vrcholem letoš-
ní volejbalové Telče, kterým bude turnaj, 
jenž se uskuteční v sobotu 6.8.2005 v 9:30.  
Tímto jste všichni srdečně zváni. Zítra se 
můžete v obvyklý čas (9:30) společně s námi 
protáhnout při frisbee (létající talíř). 
Nyní krátce o dnešku. Přípravy se zúčastnila 
tři družstva. Tradiční účastníci Sací koman-
do,  Výběr mistrů světa a ještě třetí tým, který 
zatím hledá název na sobotu. Výsledky nikoho 
nepřekvapily. Sací komando opět vyhrálo pou-
ze konzumačně, hra potřebuje ještě vypilovat. 
Souboj Výběru mistrů světa s třetím týmem 
byl vyrovnaný. Konečný výsledek byl sice 2:2 
na sety, poslední set byl však po dohodě obou 
týmů cennější, proto se nakonec z vítězství  
zaslouženě radoval Výběr mistrů světa.

včeRejšÍ noctuRno

u veterána
Zábavná hříčka z časů války třicetile-
té - šermířské scénky, zpěv a humor  
v provedení společnosti pro historický 
šerm Cavalieri Moravi z Brna je mož-
no shlédnout na zámecké terase (vstup  
z nádvoří), úterý až neděle, v 11, 14 a 15 
hodin, vstupné dobrovolné!

svéráznou filosofii bokononismu a její kultov-
ní rituál boko-maru, spočívající v meditaci  
za vzájemného se dotýkání chodidly nohou. 
A právě toto slovo si vybral brněnský muzikant 
Luboš Javůrek jako základ názvu, když v polo-
vině osmdesátých let zakládal novou kapelu. 
Bosé chodidlo zdánlivě trčící z plakátu do pro-
storu bylo ostatně jakýmsi prvním logem sku-
piny. Od začátku šlo o sestavu folkovou, i když 
míra elektrifikace kapely se postupně měnila.
V současné době se pomalu blíží dokončení  
8. bokomarského CD s texty Milana Jab-
lonského a hudbou Luboše Javůrka. Opět 
monotematická deska, uchopující slavné 
divadelní hry vážně i nevážně. -www-	
www.bokomara.wz.cz

jarmila šuláková a Fleret
www.fleret.cz

me plynout čas, však ona se nám jistě ještě 
ukáže. Oslovte ji a sami uvidíte, jaká vlastně 
je. Přeji vám příjemný zážitek z koncertů Šany  
a taky pěkný zbytek života. HR
www.sany.wz.cz


