
JANANAS
Jananas je kapela, která nikdy nikam nepřijela včas. Zásadně 
nikdy nikam nespěchá, a všichni noví členové se s tímto faktem 
musí smířit. To ale nevadí, protože počkat si rozhodně stojí za to. 
Jednoduché, ale přitom chytlavé melodie, chytré aranže a oprav-
du talentovaný hlas Jany Infeldové dělají z Jananasu výtečnou 
kapelu. Krom hudebního zážitku si z jejich vystoupení můžeme 
odnést i spoustu moudra do života. Jejich písničkaření je plné ne-
násilného humoru, chytré ironie, laskavého sarkasmu. Navíc jsou 
jejich songy vážně ze života.

HRADIŠŤAN
Rozvernou náladu vesnických tancovaček už jsme na nádvoří  

letos jednou měli. Hradišťan nám tak po Bezobratrech a Javorech přináší další porci mistrovsky podaných lidovek, 
ovšem tentokrát v originálním aranžmá, v pevně daném slože-
ní nástrojů a s vysoko nastavenou hudební laťkou. Hradišťan je 
důkazem, že lidová hudba stále žije. A Jura Plocek je důkazem,  
že se lidovky dají hrát celý život s opravdovou láskou.

Pavel FAJT – DRUMTREK
Jak tvrdí sám Fajt, Drumtrek se ocitá kdesi na hranici klasické  
a taneční hudby. Pokud si odmyslíme to, co se dnes s pojmem „ta-
neční hudba“ obecně spojuje a budeme ji vnímat spíše přes náboj 
a pocit, který může vybízet k tančení, pak je autorova definice 
asi tím nejtrefnějším, co lze o Fajtově projektu říct. Drumtrek je 
záležitostí, do které se musíte zaposlouchat a plně s ní splynout. 
Nálada při koncertu lavíruje na pomezí tanečních rytmů a kom-
plexních hudebních ploch, které hudebnímu světu Pavla Fajta 
dodávají nezaměnitelnou atmosféru.

Pořadatelka Nikča, orchestrem důvěrně oslovovaná jako sleč-
na Nikolka, drží od včerejška rekord v počtu rozdaných pus 

při děkovačce muzikantům - bylo jich prý určitě aspoň 50. Pánové  
z orchestru nenechali nic náhodě, někteří si šli s chutí i přidat  
a s panem Zbrožkem se při polibku dokonce země zatočila.
Telč konečně hostila finále Poker World Tour! Včera v noci se ve 
Sklepě odehrálo finále světového mistrovství v pokru Texas Hold Em, 
ve kterém se utkaly světová esa tohoto sportu (Vojta „Olin“ Nix, Terka 
„Jak se to hraje“ Škrdlová, jihoamerická mistryně Deli „Gonzáles“ 
Sedláčková) s přeborníky z redakce Zpravodaje. Nezastavitelná 
trojice hráčů Ondra „Kendy“ Kolář, Kawi „Čekmate“ Kavina, a Vojta 
„Dyk za vaše prachy“ 
Koller během pár chvil 
vyřadila ze hry všech-
ny barové povaleče a 
odnesla si celkovou 
výhru ve výši 200 
milionů dolarů.  
Z redakce Zpravodaje 
se tak stalo celorepub-
likové, prestižní a především objektivní médium.
Redakce tak odteď nepřijímá žádná jídla, pochoutky a dary, které 
doteď spousta čtenářů nosí a snaží se tak změnit směřování nezávis-
lého prázdninového deníku ve svůj prospěch. Ve zvláštních případech 
jsme však schopnit učiti výjimku.

Na nadaci Člověk v tísni - Sos Somálsko, jsme včera během dne 
vybrali s vaší pomocí 10.578 korun. Díky vám a peníze odesíláme!

Prázdniny v Telči
jsou ze všech prázdnin nejhezčí.
Ona krásná radost
zde srší naplno.
Po celý rok ji není dost,
zde má však napilno.
Nekonečný pocit štěstí
dodává pro cit příštím.
Radost, štestí a láska samozřejmě
prostě je nám zde všem příjemně.
A to je onen způsob života,
kterého nikdy nebudem litovat!
Rád sem jezdí i ten velký básník,
neb se mu zde splní vše, o čem sní.
Ze všech prázdnin nejhezčí
jsou Prázdniny v Telči!

Při poslechu folku 
objímám svou holku.

Stánkař Šíša

Zpívání v dešti
Včera jsme v Telči zažili další z hektických dní. Mám pocit, že čím víc lidí se chystá na koncert, tím horší je počasí. 
A včera se tohle pravidlo rozhodně potvrdilo. Ač pršelo, jen se lilo, a hnusně bylo, nádvoří zámku bylo nacpané  
k prasknutí. Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers si totiž nikdo nechtěl nechat ujít, i když to znamenalo sedět 
v pláštěnce na mokré lavičce nebo se mačkat pod arkádami. Ale nepředbíhejme. Včerejší dešťopárty zahájil pořa-

datel Colombo čtením pohádek v čajovně, v improvizovaných podmínkách pak v podloubí předvedli své svérázné 
historické písně Isara a po nich Lážo Plážo, ti pro změnu zněli jako pohodová country zábava. Zatímco na nádvoří 
publikum oslňoval Ondřej Havelka se svými songy z let třicátých, ve sklepě se chystal jeden z koncertů, na které 
jsem se letos nejvíce těšil. Totiž Deneb. Vloni na velké scéně na náměstí byli úžasní a roztancovaní, letos byla je-

jich hudba klidnější, ale pořád stejně dokonalá. Autorské písně 
ovlivněné balkánskými dechovkami publikum zaujalo natolik, 
že si vyžádalo dva přídavky a i po nich následoval neuvěřitelně 
dlouhý potlesk. Takže suma sumárum, včerejšek byl i přes ten 
déšť zase parádní! Ondra Horník

SEKVOJ 
Trampská skupina Sekvoj z Prahy, která letos oslavuje své tři-
cáté výročí, přijíždí do Telče již popáté za sebou. Před dvěma 
lety pokřtila na nádvoří svoje album Země na obzoru, obvykle 
ji však vídáme na Kocouří scéně. Sekvoj známe ve čtyř až pěti-
členném obsazení, ale letos zde poprvé vystoupí jako trojhlasá 
pánská formace ve složení Olda Dolejš a Pavel Hurt, kytaristé, 

kteří jsou zároveň autory repertoáru a Emil Pinďa Makal, kte-
rý hraje na kontrabas. Tuto radikální změnu způsobilo náhlé 
úmrtí mandolinisty Mirka Buriana v lednu tohoto roku a dru-
hé mateřství zpěvačky Karolíny Skalníkové. Nové aranže písní 
zhutněly a získaly na dynamice a sdělnosti. Už proto bude zají-
mavé se na ně jít podívat.

Pokud hledáte místo, kde těžkou hlavu
a zbytek těla složit, zkuste náš

FESTIVALOVÝ INTERNÁT!
Strategická poloha cestou od nádraží na náměstí, 

aktuální informace o ubytování vám sdělí
pořadatelka Hanka, mob. 732 763 166 

pondělí 8. srpna 11 / 2011
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DNES Víťa Marčík - O ZLATOVLÁSCE

HOŘKÝ KAFE 
RADIMOVA KAPELA KAREL

HOŘKÝ KAFE, GARCÍA a DRUHÁ TRÁVA

Vašek KOUBEK 
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