
rání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trati-
vodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry 
a to hlavně v noci, cvakání zuby po přejetí dvojité 
nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v nepo-
slední řadě také poslouchání praskotu krbu, které je 
však arytmické, takže je to sporné...
Ventolin
Acid – techno – house – live elektronics párty  
legenda. Ventolin je pro mnohé největší zjeve-
ní české elektronické scény. Ventolin je one man 
show zavalená v kupě drátů, potu a šmouhách  
z podivných tanečních kreací. Ventolin je také Mgr. 
David Doubek Ph.D., učitel na katedře psycholo-
gie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tenhle  

ďábel pro vás má nachystaný večírek jako stvořený pro páteční noc na Panském dvoře.

Letos to odpálíme v rytmu swingu!
Vítejte na slavnostním zahájení 
sedmatřicátého ročníku Prázdnin  
v Telči. Tento rok festival otevírá-
me ve velkém stylu, ve společnos-
ti velkých hudebníků a největšího 
gentlemana u nás. To, že o Ondře-
je Havelku a Melody Makers bude 
velký zájem, nám bylo jasné, ale 
že bude vyprodáno, jsme opravdu 
nečekali. Předem se omlouváme 
všem tanečníkům za ne zrovna 
kvalitní taneční parket. Nějak na 
to v té renesanci nemysleli, že se 
tu bude trsat na nejvyhlášenější 
swingový orchestr u nás.
Správnou atmosféru ovšem prvně 
navodí jihlavský Bee Band se svou 
o kousek komornější interpretací hitovek 20. a 30. let a až už bude celý zámek téměř nadskakovat,  
nastoupí na scénu největší kalibr naší prvorepublikové scény. Připravte se na autentickou jazzovo-

-swingovou jízdu a oblíbené melodie v podání 
uhlazeného Ondřeje podpořeného partou těch 
největších profíků, jaké naše swingová scéna 
může nabídnout. Ale nebojte se, že dnes uslyší-
te samé evergreeny. Dnešní večer totiž korunuje 
unikátní swingující provedení slavné Gershwi-
novy Rhapsodie v modrém pokoji v původním 
aranžmá pro klavír a jazzový orchestr. Připravte 
se na zážitek, který vám vyjazzuje mozek až do 
euforického bezvědomí!

Melody Makers dnes 
hrají na piáno od firmy

Dva blázni za cenu jednoho
Rozhodli jsme se, že letos nebudeme troškařit. Co na tom, že Xavier i Ventolin vydají každý  

na jeden samostatný koncert, který diváky napros-
to dostačujícím způsobem odrovná. Co na tom,  
že to bude muset být večírek až do rána. Letos do 
toho prostě praštíme pořádně, ať to má nějakou 
fazónu, když už máme letos s Panským dvorem  
takové plány!
Xavier Baumaxa
Xavi je buránek regionálního charakteru se stále 
větším geografickým a mezigeneračním přesa-
hem. Své písně skládá zpravidla při různých ryt-
mických činnostech jako je sekání dříví, máchání 
křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem  
či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych, natí-

Pořadatel Matěj P. se po příjezdu a potkání partnerské 
dvojice A+A hned ptal, jestli jsou pořád ještě spolu. 

Jsou, má z toho radost a prohrál tím v sázce další dvacku, za 
ty roky to bude už nejmíň stovka.
Toníno oslavil včerejší narozeniny dvěma brut šampusy, 
rozdělenými s ostatními pořadateli, a stylovým koupáním  
v místní kašně.
Matěj P. dneska po probuzení: „Zdál se mi takovej strašidel-
nej sen...“ „Áááá, ona je to pravda!“

Mám už dva dny horečky a možná teda blouzním, ale dnešní noc na sv. Annu 
se mi zdál trochu vizionářský sen, který je možná důležitý jen pro mě, ale 

chci Vám ho napsat: Zdálo se mi prvně, že nějací kluci jedou na výlet, já s nima jsem náho-
dou na nádraží na kole a tak jsem se rozhodl, že si kolo dám do vlaku a domů kdyžtak po-
tom došlapu, pak přistoupilo strašně moc lidí, až jsem se bál, že kolo nevyndám, kluky,  
co mám na starosti, zašlapou a já už je neuvidím... taky že ne, kolo už jsem neviděl. V ten moment už 
je večer a sedím v poradním kruhu, kde jsou někteří ti kluci součástí týmu a domlouváme s pořadateli 
možnosti, jak uspořádat zážitek pro účastníky festivalu. Někdo nechce dělat nic, nic měnit, zbytečně 
si přidělávat práci, jinej už to dělal vloni a má odmakáno... „Ti schopní“ chtějí, aby to rozhodně bylo 
na Panském dvoře. A já, až se po hodině dohadování dostanu ke slovu, říkám, že bych chtěl, aby to 
zas bylo nové, trochu jiné, kreativní: třeba jako cestovatelské povídání s promítáním fotek hor, čajem  
a alikvótním zpěvem v parku pod stromy. Na to se víc než půlka dětí sice rozjaří a zatleská, ale zved-
nou se a odchází jako že je to domluveno, ale nepomůže nikdo. Táta s Vojtou dorazí zplavení na kolech 
pozdě, na poradě vůbec nebyli, a vyráví mi oba jak valili celej den, aby našli kde to je a nakonec Medvěd  
to místo, kde to bylo, nenašel, že už to tam není. Matěj

Ahoj Medvěde milý, myslím na Tebe a na Telč a věříme, že se Tobě, Šišce i celé Tvé menší i veliké rodině 
daří dobře! Já jsem zpět ze stále turbulentního Íráku, s celou rodinkou jsme před pár dny slezli z Tri-
glavu, a tak je čas se vypravit tam, kde je pohoda a kde je nám každý rok tak dobře... Do Telče dorazíme 
všichni přímo ze Slovinska hned v pátek 26. a zůstaneme na víkend. Pak ještě zkusíme dorazit (asi jen 
s Monikou) na jeden z těch dalších dvou „Prázdninových“ víkendů. Program koncertů vypadá snad 
nejlépe v historii (nebo aspoň to co pamatujeme)!  Z jihu přivezeme spoustu sluníčka... Ladíme na Telč 
pozorováním a ochutnáváním chobotniček a moc se na Tebe a na všechny těšíme! MMTKJ

pátek 26. července startovací 01 / 2019
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