
Velký Informátor
Rozhovor nad šálkem čerstvě uvařené turec-
ké kávy. M: Dáte si do toho kafe kafe nebo 
cukr? Robert Křesťan: No já doufám, že už 
tam to kafe je a nic jiného si do toho nedám.

Na redakci: "Tenhlecten počítač je určitě 
ženská!" (stále si vyžaduje pozornost nebo se 
hroutí a potřebuje chlapský zásah)
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Včerejší den jsme po dlouhé době mohli prožít 
koncerty bez deště. Sice těsně před začátkem 
spadlo pár letních kapek, které se vyskytli asi 
jen nad Telčí, ale příchozí stejně jako my věřili, 
že je to jen chvilková provokace počasí.
Jako první přišla na scénu Katka García se svojí 
kapelou. Tato talentovaná mladá dívka přivedla 
posluchače do snu, který se prolínal celým veče-
rem. U jejích různorodých písniček jsme mohli 
snít jak o španělských rytmech plných ráznosti  
i šarmu, tak o českém klidu a pohodě prožívané 
v těchto dnech Prázdnin v Telči. 
Písně připomínající cizinu nás nemohly opus-
tit ani při vystoupení countryovsky naladěné-
ho amerického zpěváka Andy Owense. Nebylo 
možné nepředstavit si Texas, šerify, klasické 
kovbojské oblečení, koně, střílení, nebo třeba 
hospodu, kde se všichni schází a pijí whisky, což 
můžeme znát díky televizi, knihám, nebo cestě 
právě do této části Ameriky. 
Katka García se nám představila ještě jednou, 
tentokrát za doprovodu Druhé trávy. Ani u těch-
to skladeb jsem se neubránila snění o cizích 
zemích, tentokráte Irsku, zprvu v době 19. sto-
letí, ale čím dál více se blížícího moderně. Irské 
tance mladých dam a mužů ve starodávných 
šatech, rozsáhlé pastviny s ovcemi, moře, o tom 
všem mohl člověk snít. 
Ale nakonec jsme se přeci jen vrátili domů,  
do naší země. Druhá tráva zpívala česky. Nemu-
seli jsme snít, stačilo poslouchat a přemýšlet  
o hlubokých myšlenkách, které se v jednotli-
vých slovech vyskytovaly. Písně mě navrátili 
do současnosti a zčásti vyjadřovaly náš způsob 
života. Ani studený vítr, který nás hlavně druhou 
částí večera provázel, nemohl přivát jiný dojem, 
než že jsem snad jako všichni ostatní odcházela 
naprosto spokojená. Li

Dílny
Tvůrčí psaní přineslo nečekané ovoce, přijďte si literárně i visuálně zajímavá dílka prohlédnout  
a přečíst na nástěnku do průjezdu štábu. Další psací setkání s Katkou je zítra v šest v čajovně. 
Ostatní dílny jsou stále v plném proudu od jedné do pěti v Lidušce a malování od jedné do pěti  
na náměstí, zítra také dílna digitální úpravy fotografií na počítačích na štábu.

Cédéčko s letošními fotkami 
vám rádi vyrobíme na požádání 
na redakci!
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Cimbal Classic hlavní scéna
Cimbal Classic vznikl z volného sdružení muzikantů 
„Dalibor Štrunc a cimbálová muzika Jiřího Čiháka  
z Ponědrážky“. Název si zvolili podle zaměření hudby 
na klasiku netradičně spojenou s cimbálem. Postupně 
začala převažovat autorská tvorba a díky spolupráci  
s písničkáři (Vlasta Redl, Jaroslav Lenk, Slávek 
Janoušek, Zdeněk Vřešťál) a skupinami (Nezmaři, 
Cop) Cimbal Classic přirozeně vplul na české folko-
vého nebe. Z písní zaznívají lidové motivy z Moravy, 
klasický folk, semtam zabloudí tóny jazzové nebo 
zvuky Orientu,… Vše plyne mírně, klidně, konejšivě, 
jen tu a tam oživí náladu hbitější rytmy. Proto k posle-
chu písní doporučuji dostatek času a klidu, pak vám 
hudba přinese velmi příjemný a povznášející zážitek. 
V opačném případě kolem vás jen nepozorovaně pro-
pluje a vytratí se… 
Vůdčí osobností kapely je zpěvák, skladatel, autor 
většiny textů a hráč na cimbál Dalibor Štrunc, dále 
hrají a zpívají: Kateřina Štruncová, Kateřina Malíko-
vá, Rastislav Kozoň, Jakub Šimáně a hosté... Mar*

zítra kocouří scéna
Kaluže
Kočičí hra
na nádvoří
Poutníci
Cop
nocturno ve sklepě
Pavlína Jíšová
a přátelé

Hop Trop
Ladislav HUBERŤÁK Kučera (kytara, zpěv), 
Jaroslav SAMSON Lenk (kytara, zpěv) a Jaro-
mír ŠROUB Vondra – (kontrabas, zpěv) už jsou 
(a beze změn) Hop Trop(y) přes 23let. Jejich 
písničky za tu dobu zdomácněly u trempských 
ohňů, Tři kříže se děti učí na ZŠ... Dostali hro-
madu ocenění a přesto zůstali skromní a milí 
lidé, se kterými je sranda a pohoda :). Zatím 
poslední deskou této trojice je Trojhlavá saň 
(2004), na které si s nimi zazpívala Helena 
Maršálková. Když spustí Hop tropáci, tak lidi 
si přejou, ať moc rychle konzert neutíká a trá-
pení jsou někde v dálce, a kolem je klid. Takže 
‘Ať každej další den je lepší vždycky aspoň  
o poznání a zdání neklamou... ať se vám hop-
tropí koncert líbí. Mar*

Epy de Mye nocturno ve sklepě
Poměrně mladá trampfolková kapelka hrající ve složení Lucie 
Cíchová (zpěv, kontrabas), Jan Přeslička a Lukáš Kazík (oba zpěv, 
kytara). Občas se k nim ještě s  bicími přidá citlivý muž - Milan. 
Neb je neznám, našla jsem si ohlasy ze Zahrady: Sehrané nástroje 
a sezpívané hlasy zpívající autorské písně Honzy Přesličky těšily 
nejen běžné diváky, ale kapelu si s chutí poslechli i kolemjdoucí 
Nezmaři...
Pokud se vám líbili na kocourech, přijďte i do sklepa! Mar*

Draga Banda

Kaluže
Kapela vznikla na sklonku roku 1995 a vydala 2 alba - 
Vločky se s ničím netajou(2001), Šedé Cédé(2004). Nyní 
hraje ve složení: Martin Pachl (kytary, zpěv), Ondra Padě-
ra (baskytara, zpěv), Jana Pachlová (zpěv, metalofon, 
harmonika,perkuse), Jana Paděrová (zpěv, příčná flétna, 
metalofon, harmonika, perkuse), Jan Bažant (saxofon, 
klarinet, zpěv, harmonika, perkuse). 
Dlouho jsme přemýšleli, kdo za letošní mokrou Telč 
může, až na webu kapely Kaluže jsem objevila, že se jedná  
o jejich reklamu. Mar*

Klára Šimková zítřejší kocouři
18ti letá Klára hraje na kytaru od třetí třídy ZŠ. Zpívat ale 
začala až před dvěma roky se skupinou Jarmark a před 
rokem se pustila i do vlastní tvorby. Na finále Dětské Porty 
získala loni první místo, dvakrát zvítězila v oblastním kole 
v Jihlavě a Okříškách a letos na finále Dětské Porty získala 
druhé místo ve své kategorii a vyhrála autorskou soutěž.

Po folkové epidemii přichází keltsko-balkánská transfúze - Vojta, Predrag a Matěj.

Sportovní dílna
Po kratší absenci sportovních dílen způsobe-
né především nepřízní počasí (ne že by neby-
ly, ale stala ze z nich trošku undergroundová 
záležitost - florbal se hrál většinou kolem čtvr-
té ranní na baru) jsme se rozhodli, že čtvrteční 
dopoledne (a možná i odpoledne) věnujeme 
utkání ve florbalu na zimáku. Jestli máte chuť 
si zahrát, dojděte zítra v deset hodin na zimák. 
Výstroj máme, zveme všechny!


