
Velký Informátor & vzkazy
Colombo opět do půl šestý nespal. V.I. stále 
tajně doufá, že se o jeho telčských eskapá-
dách nikdy nedozví paní Colombová.
Ahoj! Letos jsem se chystala jet do Telče, 
abych se přidala k té “velké bandě” pořada-
telů. Ale zítra odjíždím na dovolenou, takže 
bohužel do Telče nemůžu přijet. Moc mě to 
mrzí. Doufám, že to vyjde příští rok. Taky 
doufám, že se dostanu na letošní Prázdni-
ny v Telči alespoň na několik posledních 
dnů. Prázdniny si užívejte a snad příští rok 
nashle! Petra

Ahoj Medvěde, jsem v Telči potřetí a včera 
v noci mi to už nedalo a inspirace musela ze 
mě ven. Třeba v té básni někteří najdou i víc. 
Ahoj a vydržte i do budoucna.	 Míra	W. 







Písně v Telči
Mezi svými taky uvnitř sebe
zažíváš to v létě každým rokem
silou písní otevře se nebe
na nádvoří kapka prolétne ti okem

Synergie vibrací a tónů 
každého se nutí vracet 
na místa u historických domů 
kde ti vždycky bude dvacet

Jak rozezní se nad hlavami zvon
ten synchron lehce zarazí 
když dozní stejně jako o něm tón
a věčnost ticha potlesk zarazí

Ta píseň vytáhne ti z duše třísku 
znovu se vrátíš na výchozí bod 
abys našel v dlani svoje zrnko písku
a rozšifroval písně tajný kód
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Síla hudby
Spirituál Kvintet a plný dům k sobě patří jako Prázdniny a Telč. Kdo včera nezaváhal a přišel 
ve správný čas na nádvoří zámku, byl odměněn nádherným zážitkem. Síla hudby a slova spojila 
několik generací diváků a zanechala ve všech pocit tiché radosti. Luigi

4/2006 redakce Android & Vojta  sazba Ondra foto Vojta
          medved@ji.cz

www.prazdninyvtelci.cz

Jsou totiž akční hvězdy
To, že v Telči bude hrát Jablkoň, je jisté, jako že když naprší, tak zase uschne. Stali se z nich praví 
Prázdninotelčský štamgasti. A my za nimi rádi chodíme na písničky, jako na pivo. Jestli to takhle 
půjde dál, tak se z nás všech brzo stanou alkoholici. Včerejší koncert se stejně jako loni odehrál na 
dvoře před Sklepem. Jablkoň je žánrově nezařaditelný. Frontman Michal Němec říká, že hrají dis-
ko. Přesto se na koncertě sedělo na lavicích a všichni dělali, jako že jsou na koncertě nějaké folko-

Kdo neskáče jako on
vůbec není Jablkoň

Taneční skupina MLHA 
(Markytička, Luigi, Hanča, 
Alex) svými kreacemi pový-
šila výkon skupiny Jablkoň 
na umění. Škoda, že se včera 
na nádvoříčku před sklepem 
přidalo jen pár tancechtivých 
diváků a většina se věnovala 
pohodě z poslechu.

pokračování na další straně

Hnutí Brontosaurus vás zve do
EKOPORADNY V TELČI

29. 7.- 13. 8. 2006

informační stánek zahradě na zámku
denně kromě pondělí od 9 do 17 h

domácí ekologie, informace k odpa-
dům, obnovitelným zdrojům energie, 
(bio)potravinám/zemědělství, ekologickému 
stavění, ochraně zvířat, lesů, vod, výstavbě 
spaloven, dálnic, jezů a mnohé další… 
pozvánky na akce Hnutí Brontosaurus, 
prodej publikací
sběr použitých baterií s fi rmou Ecobat, sběr 
hliníku, recyklace odpadů
program pro děti – přírodovědné poznávač-
ky, kvízy, brontosauří omalovánky
výstava ekologického humoru EKOFÓR 
2006

fi lmové noci - promítání ekologických a cesto-
vatelských fi lmů - restaurace u Marušky (pod 
věží u sv. Ducha), začátky ve 22:30, vstupné 
volné
dnes Český sen - hypermarketová reality 
show
tématické dny - každou sobotu a středu na 
náměstí Zachariáše z Hradce od 10 do 17 h.
středa 2. 8.

Ekologické stavění – rákosové rohože, 
hliněná omítka, rady, nápady... interaktivní 
eko-stavění s Ludvíkem Trnkou

POZOR! Hledáme pomocníky – dobro-
volníky na místní 
průzkum! Stavte se 
v Ekoporadně na 
zámku.

Kontakt:
Lucie Nováková
hnuti@brontosaurus.cz, 
mobil 774 216 934
www.brontosaurus.cz















Jan Matěj Rak 
Ježkovy Vwoči

Jan Matěj Rak zahraje ve sklepě Ježkovy písničky a povyp-
ráví příběhy ze skladatelova života. V souvislosti s Osvo-
bozeným divadlem se mluví nejvíce o Werichovi, méně  
o Voskovcovi a nejméně o Ježkovi. Jeho hudba prošla gene-
racemi, písničky se zpívají dodnes, většinou ale v různých 
současných variacích. Jan Matěj Rak upravil některé Ježko-
vy písničky pro sólovou kytaru, ale oproti dnešním pozmě-
něným interpretacím vyšel z originálních klavírních zápisů 
autora a nahrávek orchestru Osvobozeného divadla. Přijdte 
si je poslechnout!
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Taboo
Skupina koncertuje pod názvem TABOO sice 
teprve od léta 2005, ale její historie je mnohem 
starší. Již v roce 1990 se sešel základ skupiny, 
která se pod názvem FolkLok stala jednou ze 
stálic pražského folkového nebe.Styl se postup-
ně měnil od folkově-trampského písničkaření 
přes tvrdší folkrock až k folkově najazzlému 
soundu s nádechem latiny - no prostě lepší je 
TABOO slyšet, než si o nich číst...
Základ skupiny tvoří manželská dvojice Radka 
(kytara) a Dany Myškovských (zpěv), doplně-
ná o muzikanty se zkušeností z různých stylů 
hudby. Hlavními zpěváky jsou Helena Adam-

číková (u nás také jako stánkařka) a Petr Bohuslav (Asonance, moderátor Country Radia). U bas-
kytary zakotvil někdejší sólový kytarista Mirek Sebera (ex-Telegraf)
a post kytaristy nyní zastává Artur Ostrý (ze skupiny Oskara Petra). Rytmiku obstarávají v Taboo 
stálí hosté: Karel Nohava (congo, ex-Minehava, Folkšok) a Aleš Zimolka (bubeník kapel jako 
Netto, Asonance, ZOO, TMA a dalších...).

nocturno ve sklepě

P+L
Zvířecí savcoptáčí duo Pavel Zajíc a Luboš Hrdlička si na vás také brousí zuby na hlavní scéně!

Devítka
...více než deset let 
cestovali, hráli, vydá-
vali desky a bavili se v 
sestavě takměř nezmě-
něné a bylo jim spolu 
dobře. Leč – časy se 
mění. Jak zpívá mis-
tr Zimmermann. Z té 
krásné, šťastné a mladé 
Devítky už jsme zbyli 
jen dva. Jindřiška a já. 
Ač životem poněkud 
obroušeni, stále stejně 
mladí a krásní. Nehol-
dujeme už sice maská-
čům, pidlikání nás však 

vé kapely. Dokud se zpívaly lyrické balady jako Bára a Akční hvězda, 
všechno bylo v pořádku. Když však přišla na řadu Kdopak nám zazpí-
vá…, tuhla přítomným kotlíkářům, kteří dosud dělali jako že je to folk, 
krev v žilách. Ovšem zbylé obecenstvo hudební výlet na punkový kon-
cert ocenilo bouřlivým potleskem. Další výpravou za avantgardou byla 
synchronizovaná recitační soutěž účinkujících, chvilka poezie nazvaná 
provizorně „Č“. Jedinou skvrnkou na jinak výborném koncertě byl snad 
jen nefunkční mikrofon na fagotu, ale i bez něj se to dalo poslouchat. 
Myslím, že to možná bylo i pěkné. Ne-li dobré. Rozhodně ne víc než 
skvělé. Kdo nebyl přítomen, ať nevěší hlavu, vždyť za rok tu budou 
zase.	 -vok-

zítra na kocouří scéně
Mocca Malacco 
Shivers
na nádvoří
Mark Geary 
Glen Hansard
nocturno ve sklepě
Květy

dokončení z předchozí strany

dnešní kocouří

baví stále. Dá-li se ono ještě nazvat folkovým nechám raději na jiných, neboť sama kategorizace 
termínu folk mi činí stále větší problémy. Pravdou ovšem je, že příchodem našeho dávného kama-
ráda Petra Havrdy, který doplnil Devítku do nové podoby tria a snad i mým posunem ve stylu 
psaní písniček, vypluli jsme poněkud z konzervativních vod. Nová Devítka je zvukově i stylově 
barevnější, na prvním místě však stále zůstává písnička. Pokora k čisté melodii a k daru slov, která 
nejsou vyřčena zbytečně. A k Vám milí posluchači. Neboť, jak s oblibou říkám na koncertech, bez 
Vás bychom byli zbyteční. Honza Brož
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Hradišťan
Je hlavní hězdou večera.


