
Velký Informátor & vzkazy
Známý kaskadér a umělec Zbynďa vybíral na 
internetu deku z ovčí vlny, při tak náročných 
profesích se spánek nesmí podcenit!
"Tyjo, jsem sbalil tu slečnu u stánku s kuřata-
ma, dala mi hned větší porci. Jsem se cejtil 
uplně jako Jáchym!"
Táta Prázdnin Medvěd se pozná už na dál-
ku podle nových vietnamských bot za 180 
korun, které mají zvuk vysokého dámského 
podpatku!
Ivanka od lístků a informací nenosí celý 
týden brýle a tak není divu, že neví po týdnu, 
jak kdo vypadá, natož jak se jmenuje.
Michal Vašíček, který dorazil do Telče jako 
první, rozhodil Vlastu Redla telefonickou 
informací, že v Telči svítí sluníčko (v té době 
už v Telči lilo 24hodin v kuse - pozn. red.).
Mirek to včera na baru rozjel, zanechal  
po sobě spoušť a probudil se se záchodovým 
prkýnkem kolem krku. Přitom stihl sbalit 
Efku i Ivanku.
Prosíme Honzu z Nestíháme aby se zase do 
Telče vrátil. Když tu byl, vycházel Zpravodaj 
dřív a byl čas i na florbálek! 

Drby z minula (co zapadlo v redakci)
“Týna byla roztomilá, už tu není, už je pryč, 
byla, byla zatančila, zbyla po ní lesklá tyč...” 
tvrdí v ní muzikanti a končí: “Na Camila roz-
tomilá, zatančila, byla čilá, byla, byla, byla, 
byla, Jarmilu pak políbila.” Co vše se poslu-
chač z alba Koa nedozví?! 
Při používání 220 V je důležité používat tzv. 
“fíčko” (nevím, jak se tomu říká odborně). 
Funguje to tak, že hlídá proud, který jde 
dovnitř, a proud, který jde ven. Pokud uvnitř 
okruhu někde něco probíjí a proud tam jde 
do země a tudíž se nevrací správnou cestou 
ven, pak “fíčko” takový obvod ihned odpojí 
(a mělo by to udělat tak rychle, že by v pří-
padě probíjení do člověka, nemělo dojít k 
usmrcení).
Koruna ráno posílila až na letní rekord 28,20 
Kč za euro. Před 11:00 se vrátila na 28,24 Kč/
EUR. Vůči dolaru stála česká měna kolem 
21,98 Kč/USD. Zpevnění koruny napomohly 
výsledky zahraničního obchodu. Ale hlavně, 
že už přestalo pršet!!!
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Cenzúrováno láskou 
V Telči něco mě nutí vyznat všem ženám lásku
a žádat je o ruku
vůbec nevím, co je to za kouzlo
každá kapka deště je jednou z nich
a prší jen pro nemoc zlomených srdcí
takže určitě se vyjasní
(miláčku, už zhasni)

Požádám o ruku samotnou Telč
i když je vdaná s Prázdninem
je prostě kouzelná, je prostě úžasná
své papírové srdce
rozstříhám pro zklamání ostatních
a pro slunce, ať už nebrečí
(miláčku, jsem nachlazená, hepčí)

Co je to za kouzlo?
	 Schischa

Ach ten češtin zlobí mrňata!
“Mami mám tě ráda.” Děkuji Josífku, ale 
kluci říkají “Mám tě rád.” “Hmm, to říkám 
jenom tátovi.” Za měsíc: “Mám tě ráda Josíf-
ku.” “Mami, ale já jsem kluk, musíš mi říkat 
“Mám tě rád”.
“Až budeš velký Josífku, budeš mít děti?” 
“Hmm.” “A kolik?” “Tolik” - ukazuje 10 
prstů. “A jak se budou jmenovat.” “Franti-
šek, Anička, Barborka, TetaEva, Adelka...”
Zašívala jsem bundu a Josífek vpadnul do 
pokoje. “Jé, mami co to tady JEHLÍŠ?”







Poslední den jinak
Včerejší koncert byl bohužel, stejně jako všechny čtyři předešlé, značně mokrý. Zvuk kapek dopa-
dajících na zámecké kočičí hlavy spolu se zvukem kapek dopadajících na divácké hlavy odstartoval 
další koncert, který by v krajích níže položených jistě nazvali povodňovým. Slovenské kytarové 
duo Longital, doplňované nepostradatelným třetím členem minidiscem, se ujalo místa předka-
pely. Deštěm zdeptané publikum jejich písně hodně založené na improvizaci a srovnatelné spíše  
s jamem než s  klasickou formou písně přijalo spíše vlažně. Počasí tomu jinak ani nedovolovalo. 
Ovšem i přes obě počáteční nepřízně (počasí a z velké části i diváctva) se Longital dokázali rozjet 
a nenechali publikum chladným, což diváci v danou chvíli značně ocenili .
Vystoupení Vlasty Redla s kapelou, která se jmenuje Každý den jinak, bylo s největší pravděpo-
dobností poslední na Prázdninách v Telči. Kapela má v plánu se na podzim rozpadnout a vypadá to,  
že se do každého koncertu, který je ještě čeká, hodlají pořádně opřít. První písní, která otevře-
la večer byli Husličky s trochu netradičním textem „Či že ste Husličky, či že? Či je? Chčije  
a chčijeeé!!“ a v energičtějším pojetí na elektrickou kytaru a mezi diváky. Dá se říct, že to byl 
spíše jamovací večr, poněvadž je u Vlasty Redla normální, že písně na cd a na koncertě mají zcela 
jiný charakter. Různé vyhrávky, ať už na bendžo, elektrickou kytaru, španělu, basu nebo klávesy 
sekají interpreti jednu za druhou a nedávají divákovi ani na chvíli odpočinout. Ti, kteří jsou zvyklí 
si na koncertě zazpívat společně s kapelou, měli příležitost například u písní Vracaja sa dom, nebo  
6 a 90. Prokřehlí diváci se nenechali odradit neutichajícím deštěm a vytleskali si tři přídavky. 
Nakonec se tedy Albert Einstein, Isaac Newton a Valentina Těreškovová defini-
tivně rozloučili písní Až na poslední stránku.
Nakonec ještě jedna informace. Vlasta po skončení koncertu cestou 
na pivo prohlásil: „Kluci moc vám děkuju, takhle pěkně jsem si 
tohle léto ještě nezahrál.“  -vok-
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Robert Křesťan
Druhá Tráva  
& Andy Owens
Skupina Druhá Tráva vznikla v roce 1991, 
kdy Robert Křesťan a Luboš Malina odešli od 
Poutníků s úmyslem založit novou kapelu. Po 
několika změnách hrají v ustálené sestavě Robert 
Křesťan - zpěv, mandolína, kytara; Luboš Malina 
- banjo, low whistle, tarogáto, klarinet, sbory; 
Luboš Novotný - dobro; Petr Surý - kontrabas; 
Emil Formánek - kytara, mandolína, sbory.
Společně s Robertem Křesťanem a Druhou trávou 
se v rámci krátkého evropského turné představí 
i rodák z Kentucky v současnosti žijící  v horách 
Severní Karolíny -  mandolínista (hrající snad na 
všechny možné hudební nástroje) a zpěvák Andy 
Owens.

Václav Koubek
nocturno ve sklepě
Muž mnoha profesí je především 
hudebníkem a spisovatelem, pro-
dukčním i hercem, a když na to při-
jde tak i dramaturgem a režisérem. 
Bydlí v Chotěmicích na Jindřicho-
hradecku. Loni slavil padesátku.
Je pověstný nejen svým osobitým 
hudebním projevem (zpěv doprová-
zený harmonikou), ale i vyprávěním 
neuvěřitelných zážitků při nichž zanechává posluchače na 
pochybách, zda jsou jeho příhody fiktivní, nebo pravdivé.

Epy De Mye a Hluboké Nedorozumění zítřejší kocouři
Tento týden se vypravíme na Prázdniny v Telči. Ve středu si tam dáme koncert na náměstí. Vzhle-
dem k tomu, že ten samý den hraje i nám blízká Epy de Mye, “hrozí” reálně, že se v noci moc 
nevyspíme, ale zato nás budou ráno pěkně bolet prsty od strun 8-) Hluboké Nedorozumění

Katka Garcia a Kal y Kanto hlavní scéna
Skupina nadaných muzikantů v čele s charismatickou zpěvačkou Káťou Garciou hraje španělské, 
sefardské a balkánské písně. Dnes zahrají ve složení Katka a Bara Garcia, Jana Čermáková a Predrag 
Duronjič (člen Draga Bandy, k slyšení též na zítřejším nocturnu). 

díky moudřejšímu počasí dnes opět obnovená praemioára promítání čerstvých fotek po koncertě!

zítra kocouří scéna
Hluboké 
Nedorozumění
Epy De Mye
na nádvoří
Cimbal Classic
Hop Trop
nocturno ve sklepě
Epy De Mye
Draga Banda

Lemura někdy lůzná, někdy hrůzná
Divadlo Sklep. Tyto dvě slova přilákala na představe-
ní většinu diváků. Kdo taky slyšel o ňejaké lemuře? 
Ale diváci co přišli, se stali svědky zajímavého kon-
certu. Hudba to byla dost netradiční. Hrálo se na tahací 
harmoniku, violoncello, ale i na skleněné lahve. Zpěv 
většinou obstarávala Lenka Vychodilová. U některých 
písní se člověk dost dobře bavil ("Šáhni mi na hýždě, 
mám tam hlemýždě. Šáhni si a drž, leze mi tam plž"), 
u některých přemýšlel co to má sakra znamenat a já  
u jedné instrumentální skladby málem usnul... Colombo


