
Kufr mi neházej, musel bych balit
Minulý rok mezi pořadateli koloval morbidní vtip, že by-
chom si nejvíc pomohli, kdybychom odjeli domů. Ovšem 
čím více se blíží konec festivalu, tím menší pravdou se tato 
hláška stává. Včerejší pořadatelská účast na hlavním kon-
certě je toho důkazem, neboť na žádném letošním koncertě 
jich ještě nebylo tolik. Díky vyjímečně uvolněnému prosto-
ru, který byl určen tančícím, skákajícím a lelkujícím divá-
kům, se nádvoří zaplnilo dokonale. V trochu neočekáváném 
pořadí vystoupila nejdříve kapela Mńága a Žďorp, která 
rozeskákala a roztleskala publikum a vytvořila tak jeden  
z nejrozjetějších koncertů letoška. Druzí Jarreti se nene-
chali zahanbit a svým vystoupením udrželi rozprouděnou 
atmosféru, muziku prokládali vtipnými historkami a udr-
želi si vůli jen tak to s tímhle festivalem nezabalit, naopak 
to rozbalili večer na baru a to pořádně - jedno pořadatelské 
hrdlo nezůstalo suché. Volnou zábavu ve sklepě však před-
cházela Lemura s naprosto trefně zachyceným situačním 
humorem pomocí jednoduchých rýmů. Lenka Vychodilová 
dokázala být neuvěřitelně energická a sedící publikum z ní 
přijímalo každé řečené či zazpívané písmeno. Nebylo tedy 
divu, že se po skončení sklep nevyprázdnil, ale pokračo-
val v halasení. A když se nejvytrvalejší vraceli nad ránem 
domů, aby jako správní slušní lidé šli alespoň jednou spát, 
doprovázel jejich kroky neznámý surfař v reflexní vestě  
a s flétnou, který svými výstupy doprovázel poslední chvil-
ky páteční poezie odcházející do svítání.

Marek Štulír vyjednával včera na baru honorář pro Jarrety s Vojtou - napsali na smlouvu o dva tisíce míň, 
ale pouze pod podmínkou, že je tam s ním propijeme. Dnes tudíž vychází Zpravodaj obzvláště pozdě.

Velký Informátor je online, i když je zrovna v kýblu.
Fandu píchla vosa do malíčku na noze a Angi, ve snaze pomoci, přispěchala s cibulí a panákem octa. Poté, co ho 
Fandovi podala, aby ho podržel, ho Fanda bez váhání do sebe vyklopil. Inu, proti gustu žádný dišputát. 
Nad ránem na molu bavil místní usínající společnost pán v reflexní vestě, který se pokoušel vetřít Colombovi 
do spacáku. Když se ale Colombo nevzbudil ani při tklivých písních na flétnu, pán se slovy: “Takže ty mě budeš 
podvádět?” uraženě odešel.

Lenny a Lenka Filipová
Jeden z největších úspěchů loňských 
Prázdnin v Telči. Společný koncert 
matky – Lenky Filipové a její neméně 
talentované dcery, profilující se pod 
uměleckým pseudonymem Lenny – 
telčské obecenstvo doslova ohromil, 
a my nevidíme důvod, proč by tomu 
tak nemělo být i letos. Obě dámy 
jsou totiž nejenom výjimečně krásné  
a sympatické, ale především setsakra-
mentsky dobré muzikantky. Lenny, 
majitelka originálního hlasu, studující 
skladbu na hudební škole v Londýně, 
zažívá od svého objevu v roce 2013 
jeden aplaus za druhým. Momentálně 
účinkuje na významných letních fes-
tivalech v Česku, na podzim vystoupí 
jako host kapely Kryštof v rámci je-
jich velkého halového tour Srdcebeat.  
Na svém kontě má 2 EP, support 
slavné američanky Macy Gray ane-
bo ústřední píseň „All Of This“ filmu My2. První, toliko  
vyhlížené dlouhohrající album, je k radosti Lenniných 
fanoušků v přípravách. O Lence Filipové těžko napíše-
me něco, co už někde jinde nezaznělo. Jedna z korunních 
dam českého šansonu, výborná zpěvačka a kytaristka,  
o níž si dodnes nechávají zdát muži snad všech věkových 
kategorií. Klasickou kytaru Lenka studovala na praž-
ské konzervatoři a na Mezinárodní hudební akademii  
v Paříži. V roce 1988 dostala nabídku zastupovat Švý-
carsko v soutěži Eurovize. Jelikož tehdejší komunistická 
režim Lence nedovolil vycestovat, na Eurovizi místo ní 
vystoupila tehdy málo známá Céline Dion, která výhrou  
v soutěži odstartovala kariéru. Obě zpěvačky se setkaly až  
v roce 2008, kdy Lenka Filipová zahrála coby host v rám-
ci pražského koncertu slavnější Kanaďanky. V součas-
nosti Lenka vydala přes 20 alb, koncertovala ve většině evropských zemích, v Japonsku, USA, Kanadě 

a Austrálii. Je držitelkou mnoha hudebních cen, 
z těch nejvýznamějších jmenujme Grand Prix na 
kytarovém festivalu v Nizozemských Antilách 
anebo českou Cenu Grammy. Jejím patrně nej-
oblíbenějším hitem zůstává písnička „Zamilova-
ná“, která dodnes zaznívá z leckterých českých 
rádií.
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Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete stále navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, plac-
ky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu. Objevte v sobě tvořivé já!

Kája v cirkuse 
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu! Což samozřejmě neznamená, že neuvidí mnohem podi-

vuhodnější věci. Kdo má pořádnou horečku, může najít 
cirkus třeba pod postelí. Léčivá pohádka plná atrakcí  
a písniček. Možná přijede i sanitka!
Kuspokon
V Telči jsme všichni jedna velká rodina, abychom se 
ale vyrovnali Kuchyňskému Uskupení POláškových  
a KONvalinkových, museli bychom při našich společ-
ných večeřích zpívat písně skupiny Spirituál kvintet  
a občas přijít s něčím vlastním. Kuspokon přesně toto 
všechno znamená a dělá s promyšlenou harmonií a vní-
mavým citem.
Passage
Kapela, postavená na vícehlasech, produkující vlastní originální písničky. Přestože Passage zažila mi-
nulý rok personální zemětřesení a vyměnila hned dva ze svých dosavadních členů (odešel baskyta-
rista Honza Klupka a zpěvačka Markéta Klupková) – stojící na pevných základech někdejšího Dua 
Passage, pokračuje kapela směle dál. Kvality dvou nových posil tak můžete dnes osobně ohodnotit.

Zítra se chystá velký výprodej zbytku skladových zásob festivalových triček za snížené ceny,  
takzvaná hrabačka. Přijďte si vybrat nějaký hezký motiv!

Vojta VRTEK a Honza BRŮČEK 
O kouzelné kuličce, aneb jak 
Vojta k šikovnosti přišel
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