
   
 

Tak se zase Medvěd s Ivankou sešel (roky se sešly 
taky, ale to není tak důležité) a máme tady patnácté 
Prázdniny v Telči. Z původně malého festiválku 
pro padesát lidí vyrostl patnáctiletý mladík se 
všemi příznaky puberty. Začíná se osamostatňovat 
a chovat jako dospělý. Leccos už zná a ví jak na to, 
ale puberta je puberta a tak má občas nějaké ty 
pupínky. Žije už dosti samostatně a nezávisle na 
svých rodičích, ale potřebuje kolem sebe mít 
bandu kamarádů, kteří by ho občas postrčili tím 
správným směrem, když se zrovna nemůže 
rozhodnout, jestli půjde s klukama na jablka do 
farní zahrady nebo sám za Liduškou na Staré 
město. Tenhle patnáctiletý vykuk dobře ví, co si 
může dovolit, a je moc rád, že už není pod 
zákonem a může si tak dovolit ještě trošku víc. My 
a vy všichni jsme jeho rodina, rodina Prázdnin v Telči, rodina patnáctiletého výrostka, u kterého 
jeden nikdy neví. No, tak snad se letos moc neopije a nepřivede Lidušku ze Starého města do 
nějakého maléru. Snad se bude chovat celkem slušně, nebude pokřikovat na náměstí a v dolní bráně, 
když je noční klid, a nebude moc kouřit (alespoň na zámku ne). Snad nebude odmlouvat a hrbit se 
a smrkat do rukávu a mluvit moc sprostě. Možná si trochu obarví vlasy na modro, píchne si do ucha 
náušnici, bude jezdit po Telči na kolečkových bruslích a sedět do půlnoci u Marušky. Možná se do 
někoho dost zamiluje a bude vyvádět různé šílenosti, aby Jí zaimponoval (chudák Liduška), ale to 
už patří k věku. Tak si přejme, aby si tu patnáctku užil ve zdraví a v klidu, ale vesele 
a nezapomenutelně.       Skřítek 
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Letos patnáctiletý festival Prázdniny v Telči právě 
zažehl v duši každého z nás malý plamínek. 

 

NĚCO O DĚNÍ V TELČI 
Pro všechny, kteří tady jsou letos poprvé 
přinášíme následující všeobecné informace: 
Koncerty začínají v 19:30 na nádvoří zámku, 
jenom Franta Nedvěd je na náměstí. Kocouří 
scény jsou od 17:00 na nějakém pěkném 
místě, buď na náměstí, nebo v parku, nebo na 
terase zámku, nebo v Lidušce. Nocturna jsou 
podle nálady, situace a počasí tamtéž a ještě 
navíc i v kině. Spát je možné na tábořišti na 
zimáku, u rybníka Roštejna nebo v tělocvičně 
gymnázia. Vstupenky se prodávají celý den 
před štábem v DDM  na náměstí, večer pouze 
na večerní koncert před zámkem. Veškeré 
informace vám podá buď Infocentrum na 
radnici nebo naše Informace na štábu.  

NĚCO O ZPRAVODAJI 
Zpravodaj, který držíte v ruce, je deníkem s 
aktuálními informacemi o dění na Prázdninách v 
Telči, ale chtěli bychom, aby v něm bylo něco 
drbů, perliček, historek, rozhovorů (jestli 
najdeme diktafon) a všeho možného. Protože 
jsme letos nevydali knihu tak jako v minulých 
letech, sestavíte si knihu  ze Zpravodajů sami. 
Proto číslujeme stránky. Kdo bude mít knihu 
kompletní, bude mít kompletní i kroniku 
patnáctých Prázdnin v Telči. Každý Zpravodaj 
je totiž nejen o tom co bude, ale i o tom co bylo. 
Co kdo udělal, řekl, zkazil či vymyslel. Budeme 
psát i o kapelách, které hrály nebo budou hrát, 
takže budete opravdu vědět všechno. Psát do 
Zpravodaje můžete i Vy, a to už teď. Těšíme se. 
 

 

 
Každoroční pivní slavnost se letos odehrála 

týden před Prázdninami v Telči. Přes 
chladnější počasí přišla na plochu zimáku 
více než stovka vyznavačů pivní mytologie. 

Ačkoliv nebe celé odpoledne i večer hrozilo 
vydatnou sprchou, nespadla ani kapka, takže nic 
nebránilo vydatnému plnění kelímků. Stejně 
horlivě byly kelímky i vypíjeny. S tancem to 
bylo horší, zejména poté, co se ukázalo, že ti, 
kteří jako jediní tančí, se ve skutečnosti jenom 
potácejí. Naštěstí vše zachránila skupina 
gymnazistů, kteří pilně přebíhali od Marušky na 
zimák a zpátky a ještě stíhali tancovat. Hitem 
večera se stal muž nazvaný Oslík, který už 
absolutně nevnímal, ale chtěl u všeho být. Na 
příkaz velitelky a konferenciérky večera Moniky 
Maláčové,  byl různými způsoby likvidován, ale 
vždy se vrátil zpět neporušený. Poněkud méně 
vydařené byly soutěže a to pro neukázněnost 
diváků-pijanů. Ani mohutné „Držte huby!“ 
řvané do mikrofonu duem Maláčová-Denčevová 
je neumlčelo, a tak musela být poslední soutěž 
zrušena. Přesto se jistým vítězem stal Tibor z 
Atén, který vypil víc piva než všichni ostatní 
dohromady a ještě k tomu nejrychleji. Pivní 
mytologii tak bylo učiněno zadost a kdo ji má 
rád měl v sobotu radost.    S říhnutím...  Skřítek 

TABARD JSOU TOTIŽ VAGANTI 
Vaganti hráli v Telči před dvěma lety 
narenesanční hostině. Existovali od roku 1987 a 
hráli „historický folk“, neboli spojení folku a 
renesanční hudby. Zpívali dokonce texty Danta 
Alighieriho a jiných renesančních básníků. 
Specifický zvuk souboru vytvářely jejich 
nástroje: violoncello, flétny, křivý roh, šalmaj a 
kytara. To byli Vaganti. Dnes vystoupí jako 
Tabard, takže uvidíme, co je u nich nového 
kromě názvu skupiny. 

MADALEN JE JMÉNO PRO VÍLY 
V roce 1992 vznikla v Zábřehu na Moravě 
skupina Madalen a už se stihla zařadit mezi naše 
nejlepší folkaře, i když v jejich muzice zaznívá i 
bluegrass, blues a maličko i country. V roce 
1996 přišli o kytaristu a kontrabasistu, ale zase 
získali banjo (Jiří Válek). Novým kytaristou je 
Jan Štaigl, kontabasem vládne Standa Hoigr. 
Madalen je výjimeční jpředevším tím, že má 
dívčí pěvecké trio (Káťa Holinková, Jana 
Netopilová a Věra Štaiglová) pro které čerpá 
repertoár od Cox Family, Mary Black i jinde. 
Většina repertoáru je ovšem jejich vlasdtní 
tvorbou. Jejich dosud největším úspěchem je 
Porta 95 a 96. Jejich píseň „Propast“ získala 
cenu za skladbu roku 93 na festivalu 
Mohelnický dostavník. Na festivalech se 
objevují co nejvíc a co nejčastěji, aby je bylo 
slyšet všude. V Telči ovládli Kocouří scénu. 

 

 
Největší nervíky jsou  v Telči při pořádání 
Prázdnin vždy s převozem nejrůznějších věcí. 
Jde o pódia, lavičky, židle, stoly, maskovačky a 
stánky. Jaké bylo překvapení hrstky pořadatelů, 
kteří vykládali náklaďák laviček na zimáku, 
když kolem procházející muž v montérkách 
zařval „Já mám sílu jako bejk!“ a chopil se 
několika laviček najednou. Dvanáct let práce v 
zemědělství ho zocelilo natolik, že vyložil půl 
auta úplně sám. Poté neznámý pomocník 
odešel, protože dostal žízeň. Děkujeme Ti, 
neznámý pracovníče!!! 


Ano, je to tak. Kdo na Pivním večírku přežil 
„útok plných kelímků“ a vnímal ještě po 
půlnoci, dočkal se koncertu Mrakoplaše (nikoli 
Mrakošlapa, jak si mysleli někteří, konkrétně 
já) s hostem Martinou Fialovou, polovinou 
slavného dua BaF. Druhá polovina, Michal 
Braxatoris (tedy B), byl právě oním Drupim a 
zpíval ho skvěle. Braxova supernová kapela 
Bafalo bude hrát v Telči 5.srpna. Říká se, že 
kdo už nemůže, ve skutečnosti ještě sedmkrát 
může, přeloženo do jazyka minulé soboty: kdo 
si myslí, že vydrží do půlnoci, vydrží do sedmi 
do rána. Kdo vydržel, nelitoval, i když se hrálo 
jen do dvou. 
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Inka, Renata, Martina a Soňa tráví veškerý svůj 
čas informováním. Řeknou vám kdy a kde co je, 
kolik je hodin, kdy vám to jede, co si vzít s 
sebou, jak bude, kolik co stojí atd. Jsou tam jen 
a jen pro vás. Kde? V průjezdu Domu dětí!!! 



   Pořadatelka Bára z Plzně přijela do Telče 
už ve středu se slovy, že se vůbec nevyspala, 
protože měla takovou cestovní horečku a tak 
moc se těšila, že nemohla spát, a že se jí úplně 
rozklepaly nohy. Oznámila rovněž, že vůbec 
nechápe, jak to mohla celý rok bez Telče vydržet 
a že v životě vlastně nemá nic, než nás. Dorazila 
mě úplně sdělením, že nám raději celý rok 
nepíše, aby nenapsala nějaké hlouposti. 
 Ze všech plastik studentů keramické 
průmyslovky v Bechyni, vystavených na štábu 
v DDM, je nejroztomilejší „Hrošík skákající přes 
švihadlo“. Hitem pořadatelů je ovšem plastika 
vychrtlého muže, snažícího se zvednout 
z odpočívadla mezi přízemím a prvním patrem. 
Nebohý bronzový mladík dostal okamžitě 
přezdívku „Unavený pořadatel“. 
 Další výstavou v Domě dětí byla expozice 
obrazů studentů FAVU a AVU. Na vernisáži jim 
zahrála naše Jana na cello a Matěj na housle. Od 
moderních výtvarníků pak dostali zaplaceno 
v naturáliích. Každý održel růžovou stříkací 
pistoli z opravdu umělé hmoty. Proto jsme teď 
na Matěje všichni hodní. 
  Skřítek je ještě pořád duchem na táboře, 
kde byl v červenci, a tak místo „pořadatelé“ říká 
„vedoucí“. Včera večer však pořadatelé-vedoucí 
neměli daleko k dětem. Deset jich totiž stálo 
kolem počítače a hlasitě radilo desetiletému 
Vojtovi jak postupovat ve hře Little Big 
Adventure. Nejčastěji se ozývalo Štofiho 
úpěnlivé volání: „Migni ho chobotem!“     


Na scéně zvané Kocouří bude hrát od 17:00 
Ankara, což jsou kluci bluegrassáci z Třebíče 
a okolí. Od půl osmé začne na nádvoří zámku 
HOSTINA, slavnostní zahájení, na kterém bude 
hrát Calata a Českomoravská hudební 
společnost. O skupině L´Eredita se více dozvíte 
vedle. Ohňostroj očekáváme po setmění na 
zámecké zahradě, kde je krásně v ohni, dešti. 
Mírně středověký kostým bude rozhodně velmi 
vítaným zpestřením. 

Nejjednodušší bude říct přímo, že jde o výstavu 
fotografií  krásných obrazů namalovaných na 
těla krásných děvčat. Pro všechny milovníky 
umění i jiných věcí bude výstava „Na tělo“ 
přístupná na zámecké zahradě od 1. do 17. 
srpna. Vernisáž výstavy proběhne dnes po 
koncertě, ve 22:00, za přítomnosti fotografa 
Alexandra Janovského, který obrazy dvanácti  
českých malířů tří generací zvěčnil dřív, než se 
dívky osprchovaly. Onou dvanáctkou umělců 
jsou Bláha, Komárek, Kokolia, Mainer, Merta, 
Novák, Ogoun, Pištěk, Rittstein, Stratil, Střížek 
a Zippe. Na vernisáži  bude zpívat Pramínek 
a bude to příjemné pohlazení. Kdo by nechtěl 
trávit večer obklopen pestrými slečnami, 
oblečenými jen do tenké vrstvy barev. 

CO JE TO TA L´EREDITA 
Nejedná se o žádnou „divnou Ditu“, jak si 
myslel jeden z pořadatelů, konkrétně já, ale 
o Akademii dvorského tance a šermu králov-
ského města Jihlavy. L´Eredita znamená 
„dědictví“. Současný repertoár tvoří tance 
renesanční a to gagliarda, pavana, allemande, 
branle a jiné. V přestávkách mezi tanci skupina 
šermuje podle italských a německých šermíř-
ských škol. Samozřejmě nechybí ani renesanční 
poesie a dobové kostýmy. 

VZKAZY & DRBY VÝSTAVA  „NA TĚLO“ 

Country Bál 
dnes ve  22:00 hraje v Sokolovně 

Hradlo 
& 

Druhá tráva 
Country bály pořádáme v Sokolovně každý 
pátek po koncertě a hrát budou skutečné 
hvězdy. Nestává se často, aby k tanci a poslechu 
hrála Druhá tráva (dnes) nebo Cop (příští 
pátek). Přijďte si vychutnat i Hradlo, Pražce, 
Ankaru a Hunting. Samozřejmě, že se naučíte 
nové tance. O nocturna nepřijdete, neboť 
country bály budou ještě dlouho po nich. 

************************
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Vždycky nejvíc překvapí to, co nečekáte, a tak zkusíme něco vymyslet. Už teď připravujeme Atlas 

pořadatelů, jednu předkoncertní a jednu noční hru o volňasy. A bude toho víc, pokud bude síla. 

      
O skupině Mrakoplaš, která hraje v nové sestavě teprve tři měsíce jsem se 
dozvěděl kupodivu velmi mnoho dat...  (ve smyslu termínů i ve smyslu údajů). 
Věděl jsem o nich už z minulých ročníků, že jsou to mladí a neúnavní 
muzikanti plni tvůrčího nadšení a elánu. Důkazem mi budiž celoroční program 
pražského klubu Lišák, jehož duší je Martin Kalenda. Lišák dnes představuje 
zázemí pro určitou skupinu mladých pražských (a nejen pražských) skupin. 
Letos přibyla informace o tom, že je Mrakoplaš krásná parta lidí, kteří si 
zamluví na nedělní poledne stůl v Šenku pod věží, aby spolu svátečně 
poobědvali. A oběd s nimi byl vskutku příjemný. 
Pavel Lipták je osobnost nejen muzikantská, ale i vzezřením. Chlap jak hora. 
Takhle nějak si představuji opravdového Kelta. Snídá s oblibou koblížky... 
Petr Vrabec si na Zahradě ve Strážnici nezahrál, protože měl právě 
„sklípkovej čas“. Po návštěvě vinného sklípku byl probuzen ve dvanáct hodin, 
aby nezmeškal vystoupení ve čtyři na ostrůvku. Jenom chvilku si ještě poležel 
a když vstal, tak nechtěl věřit kolemjdoucím, kteří jej ujišťovali, že je již půl 
sedmé... Jirka Zmek  je natolik skromný, tichý a nenápadný, že jsem se na 
něj nic nedozvěděl. Michal Janovský je kytaristou i skupiny SKORO a jeho 
životní partnerkou se na zámku v Telči 29. srpna *97 stane Mirka - zpěvačka 
tamtéž a naše někdejší pořadatelka. Hosté skupiny jsou v poslední době 
velmi často  Martina Fialová (ex BAF) a David UHER (ex tamtéž). Ti se 
chystají „do toho prásknout“  23. srpna ve Zlíchově. Krom toho na Martinu je 
nominována   na   událost   roku  *97  za   iniciování  výměnné  akce  prádla v 
třeboňském  pivovaru  Regent  letos na festivalu Okolo Třeboně a Davídek 
má od té doby, co Martina zaměnila holicí strojek za depilátor hlavu doslova 
„jako koleno“. 
Do  Telče  přijela  polovina kapely „šestsettřináctkou“, kterou si však vypůjčili 
v půjčovně, protože jejich Golf právě před cestou vyhořel. Zmiňuji se o tom 
proto, že osobním řidičem je Zbyněk, který prostě k té rodině patří stejně jako 
Petra a další. Hráli dobře. Hlavně jejich „vzpomínka“ na Haničku Zagorovou, 
Petra Rezka, Drupiho a další přivádí roztančený dav do veselého dovádění. 
Třeba to nebyla poslední tancovačka, kterou jsme společně prožili... 
 

 

v sobotu 

26. července 

ve 24.00 hodin 
na "Pivním 

večírku" 
 

Pavel Lipták 
kytara, zpěv 

Martin Kalenda 
kytara, zpěv 

Michal Janovský 
basa 

Jirka Zmek 
conga 

Petr Vrabec 
harmonika 

jako host:  
Martina Fialová 
saxofon, hoboj 

David Uher 
bicí 

 
 

aktuální demo: 
MRAKOPLAŠ *96 
studio Kocour  ® 

 
Kontakt: 

Martin KALENDA 
V Předpolí 22 

PRAHA 10 
100 00 

tel.: 02 - 26 52 30 
     02 - 2423 0797 

klub LIŠÁK: 
Novodvorská 151 
140 00  PRAHA 4 
tel.: 02 - 4723 646 

MRAKO 
PLAŠ 
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Martina Fialová - Mrakoplaš j.h. 


