
TEATRO CONTINUO 
Bello! Bello teatro! Třímetrové postavy se tyčí nad 
náměstí, muž s křídly mydlí do bubnů a smrtka s 
hmyzími pohyby děsí ženy, starce a děti. „Divadlo 
Continuo vám zahraje představení na chůdách - 
Drakoni!“ Salto mortále! Tanco mórto! Takové 
divadlo jsem si v Telči vždycky přál vidět a ten sen 
se mi splnil. Nádhera. Krásné kostýmy, neuvěřitelné 
loutky a jednoduchá myšlenka. Ať mi pánové Miller 
a Pitínský prominou, ale nejlepší divadlo je pořád to 
beze slov. Stačí masky, kostým a pohyby. Bello 
teatro! Bello ekvilibrístiko! Vivat Continuo!!!     Skř 

MASOŽROUTÍ REJ 
Okousán, až ohlodán, jsem dopadl včera večer na 
zámku při hostině masožroutů. Vlastním tělem jsem 
bránil vstupu, libou vůní a pohledem na vystavené 
lahůdky, rozvášněných  masomilců do „uličky lásky“ 
(k masu) a čekal, až tata Javor mávne a spustí tím ty 
lukulské hody. Vlnící se hladový dav hrozivě mručel, 
když se začátek neustále oddaloval, neboť Javor na 
pódiu neustále přidával a tata nechtěl ono krásně 
vyuzené prasátko nakrojit bez svého syna. A pak to 
vypuklo - rej mastných úst a produktů 
masokombinátu Martinov, to vše za zvuků znělky 
štědrého masozávodu, kterou vyprodukoval Javor a 
Vlasta Redl a zpívá se v ní něco o směšných 
vegetariánech.  O vegetariánech se také ve své 
úvodní zdravici k výroční schůzi masožroutů zmínil i 
Jiří moravský Brabec. Ten k nim kdysi zběhl (zlákán 
folkáči Plíhalova typu) a dnes, když prohlédl a vrátil 
se  opět k „masníkům“, se ke svému  prohřešku  
veřejně přiznal a kajícně pak z pódia poprosil: „Byl 
jsem vegetariánem, ano byl, můžete mi to 
odpustit?!“. Za slabou čtvrthodinku pak byly 
kilogramy masa a uzenin spořádány, tata Javor 
„sbalil krám“ a nám zbyla halda špinavých talířů a 
jiného nádobí, kterou musela naše štábní kuchyně, a 
zvláště pak Myšička, ještě večer umýt, za což jim 
všem patří obrovský dík.                                    GoGo 

 

 

 


Včerejší večer byl plný překvapení. Jednak hrála skupina P.O.L. (bývalí Jen tak, pozn.red.), kteří 
nebyli na plakátech. Otec a syn Jabloňští předvedli, že každý je nahraditelný, když postupně 
přivedli na pódium Havla i Klause, Zemana, Sládka, Gotta... Jarda Matějů zase předvedl folkrock v 
té nejlepší podobě (závěrečná claptonovka byla dvojtečkou ke slavné budoucnosti kapely) a 
vynikající byla i letošní sestava Bokomary. Škoda, že vás nepřišlo víc. Po letošku bude příště asi 
plněji. I to kolečko salámu, které na nás zbylo, bylo lahodné. Díky.                             Tílko a Husky 
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MAFIE V TELČI: DON BRABEC VERSUS DON VLK
Včera kolem jedné hodiny v noci se Vlkovi konečně podařilo dát dohromady jedenáct lidí na 
„mafii“, velice populární hru. V průjezdu Lidušky pak v tichosti proběhla tři kola diskusí o tom, 
koho popravit. Psychologem z největších je Jiří moravský Brabec (alias don Vito Corleone), jehož 
obhajovací řeči byly velice průkazné. Přesto byl prvním mrtvým druhého kola. „Kdo mohl zabít 
Jirku!?“ hádali rozčileně ostatní a vraždili jednoho ctihodného občana za druhým, takže to skončilo 
remízou. Vlk, nejukecanější hráč, udivoval nečekanými postřehy typu „jestli je mafián Karel, tak to 
bude i Skřítek“ nebo „já bych Jirku nikdy nezabil, protože to je důstojný protivník“. Mafiánkou 
večera byla ovšem Martina, ačkoliv ji bylo možné snadno odhalit, protože při probuzení mafie vždy 
zcela slyšitelně mlaskla očima. O půl čtvrté byl již v Palermu (v druhém kole přejmenovaném na 
Telč) klid a šlo se spát s vyhlídkou na probuzení, v němž nebude mrtvých.                              Skřítek 

„Ponorka to není, protože se celý den nevidíme,“ usoudil Jirka na bráně, když začal uvažovat o tom, 
proč nálada v Telči upadá. Někteří však tvrdí, že to ponorka je a odjeli do lesa. Je pravda, že po 
deseti dnech pořádání, nošení židlí, psaní Zpravodaje, sezení v baru a hraní mafie, musí nastoupit 
nějaká únava, takže pro mnohé je den nocí oživlých mrtvol. Kdo se ale naučil hospodařit se silami a 
časem, stále ještě dokáže napsat dva tři slušné články denně.  Jeden Švéd řekl Medvědovi na 
festivalu v Německu, že festival na čtrnáct dnů je nesmysl a sebevražda, protože festival trvá víkend 
a dost. My jsme to ale dřív nevěděli a nechtíc jsme se naučili dělat festivaly čtrnáctidenní, dřív 
dokonce třítýdenní ba měsíční. Někteří pořadatelé chytají druhý dech a mají čas i sílu jezdit v noci 
městem na bruslích, ve dne autem na oběd do Mrákotína, Matěj v noci píše keltskou kroniku, 
Skřítek ve dne rozsáhlé básně...   Těch sedm dní to ještě vydržíme se ctí, ba dokonce nabereme 
nových sil a pustíme se do nečekaných věcí. Vždyť krajina za okny ponorky je tak barevná a krásná!                  
Skřítek 

ŠOTEK ŘÁDIL VE VČEREJŠÍM ZPRAVODAJI: SKŘÍTEK SE KAJE 
Tiskařský šotek redakce Zpravodaje se jmenuje Skřítek, neboli já. Včera byl těžký den, protože mé 
spisovatelské střevo zůstalo ve spacáku, a jediné, co jsem dokázal uspokojivě napsat byly nadpisy. 
Děkuji tímto Lubošovi Javůrkovi za to, že mě nezbil, když se ve Zpravodaji dočetl o sestavě 
Bokomary, která už neexistuje. „Ty vole, dyť Franta Linhárek už s náma nehraje, Staňa taky ne... Z 
čeho´s to opsal?“ povídá a rozkládá přede mnou Zpravodaj zmačkaný do kuličky: „To zmačkal 
Jablonský, protože´s napsal, že je Javorský. Ty seš vůl, ale nic si z toho nedělej.“ Ale já si z toho 
dělám, a to hlavu. Každý článek čtu třikrát, ale mám zvláštní dar nevidět vlastní chyby. Slibuju, že 
než ze Zpravodajů vydáme onu slíbenou knihu, všechny chyby opravím.                                 Skřítek  

PASTOŽROUT OBECNÝ ŘÁDÍ V BATOZÍCH NA INTRU 
Na intru se skrývá Pastožrout, tedy imaginární potvora, žrout zubních past.  Neustále totiž někdo 
chodí a říká „mně zmizela zubní pasta!“, „mně taky!“, přidávají se ostatní a ve výsledném množství 
to je již docela slušný objem mazlavé hmoty. A protože se onen problém týká hlavně „čtyřky“ 
(pokoje č. 4, kde spí pořadatelé), sešlo se tam včera v noci koncilium hygienymilných pořadatelů, s 
cílem dopátrat se pravdy. Po důkladném rozboru byla vyslovena hypotéza, že příčina je v Kubovi. 
Ten, když tu byl zvučit Braxu, potřeboval ke svému nočnímu ježdění na bruslích „sníh“ a tak mazal 
pastu na schody, „aby mu to lépe jelo“. A tehdy vypotřebované pasty teď chybí a tak si je nyní lidé 
vzájemně kradou (tzv. cyklické přemisťování, známé mužům hlavně z dob jejich vojenské služby). 
Než však byla tato hypotéza potvrzena, či vyvrácena nekompromisní osobní prohlídkou zavazadel 
všech účastníků koncilia a kontrolou jejich past, přišel z venku Jáchym a vida naše pátrání po 
„Pastožroutovi“, rezolutně prohlásil: „No to jsem přece já!“. Nevíme sice, co tím myslel, ale od této 
chvíle je pod dohledem koncilia, zda je opravdu Pastožrout, nebo jen vejtaha.           GoGo 
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POZDRAV ZE STŘEDOVĚKU 
Od Jolany, která včera dorazila do Telče. 

Ahoj Medvídku! Zdravím tě ze středověkého 
městečka v centru Francie. Momentálně tu 
probíhá festival plný kejklířů, herců, řemeslníků 
a muzikantů, kteří dodávají městu 
neopakovatelnou atmosféru. Já se momentálně 
vydávám za poddanou Bourbonů a každý večer 
na banketu rozlévám víno a v popisu práce 
mám i tancování na stole a zpěv. Atmosféra je 
tu kouzelná a lidi mi svým přátelstvím 
připomínají Telč. Každou noc za zvuku bubnů a 
při světle loučí se dívám na padající hvězdy a já 
myslím na to, že ty samé vidíte i vy na 
Prázdninách v Telči. Všechny moc pozdravuj! 
Uvidíme se ve druhé polovině festivalu. 

 
Jdeme takhle s kamarádkou v neděli brzy po 
ránu náměstím a marně koukáme, kde bychom 
se mohli nasnídat. Z průjezdu domu č.13 
vychází starší muž. Poradí nám? Bohužel, o 
ničem neví. Zřejmě nás považuje za „slušné“ 
turisty (nevšimne si žlutého označení pořadatele 
na mé bundě) a patřičně kriticky nás informuje 
o tom „bordelu“, který právě v Telči probíhá. 
Městem se potulují stovky špinavých a 
otrhaných individuí, všude je hrozný kravál, 
určitě je to všechno velký kšeft, ne však pro 
město, ale jen pro tři lidi - pro starostu, Koláře a 
Denčevovou. Turisty, kteří by přinesli nějaký 
užitek, to odrazuje, nejlíp je to vidět na tom, jak 
málo tady parkuje aut se zahraniční značkou, 
jen se podívejte...       Rorýs 

RORÝS NELÉTAVÝ 
Někteří lidé si zřejmě myslí, že ten, kdo nosí 
nějakou „zvířecí“ přezdívku, musí také nutně 
disponovat typickými vlastnostmi příslušného 
vzoru ze světa fauny. Ve skutečnosti Medvěd 
nechodí na med lesních včel, Klokan neskáče 
10 metrů z místa (ale s rozběhem již ano), 
Žirafa neokusuje listí ve výšce 3 metrů, Vlk 
nežere Karkulky. Ani Rorýs ve skutečnosti 
nelétá, natož ze všech ptáků nejrychleji. Když 
se tedy včera odpoledne chtěl dostat do svého 
zamknutého (klíč v té chvíli nezvěstný) hnízda 
na intru, nevlétl do něj oknem, ale potupně, 
nicméně úspěšně, vystoupil na vrchol náročnou 
„severní stěnou“ po plechové stříšce v prvním 
patře.         Z Průvodce pořadatelskou divočinou 


Čistě improvizovaný happening mohl vzniknout 
dnes před štábem, kdyby k němu jeho účastníci 
přistupovali odpovědněji. Na chodníku před 
potravinami se objevila veliká ledová kra z 
lednice, takže jsme využili příležitosti a nosili 
led kamarádům se slovy „můžeš mi to na 
chvilku podržet?“ Většinou se podařilo, ale 
nový držící často led odložil na zem, místo aby 
pokračoval v předávání. Jeden z držičů dokonce 
hodil kru po předávajícím. Vše ukončil Páši, 
který na otázku „Kde máš tu kru?“ lakonicky 
odvětil „V úschovně.“ 


Dnes odpoledne 
proběhla před 
štábem první ze 
série besed, které v 
rámci Prázdnin v 
Telči připravili 
Marek Hovorka a 

Honza Šprincl. Výjimečně se besedovalo 
venku, jednak proto, že bylo hezky, jinak 
protože bylo hezky a nikomu se nechtělo sedět 
v kině. Pod bílým stánkem tedy usedla 
překladatelka a tlumočnice Dana Hábová, která 
vysvětlila vše kolem tlumočení filmů, přípravy 
titulků, překládání, o tom, jak byla na koncertě 
Woodyho Allena v New Yorku... Zítra, snad již 
v kině, usedne před mikrofon Michal 
Žantovský, politik a překladatel, předseda 
ODA, dříve poradce prezidenta V. Havla a 
velvyslanec v USA. Výjimečnou událostí budou 
i dvě následující besedy, s Hanou Hegerovou v 
pátek a Jaromírem Nohavicou v sobotu. 
Začátky jsou vždy v 15:00 v kině Eskymo. 
 

ZÍTRA: KAMELOTI A GANGSTEŘI 
Na Kocouří scéně hraje Folkšok od pěti hodin. 
Večer se o pódium rozdělí Stráníci a Kamelot. 
Po skončení koncertu začne u stromu pod 
Liduškou představení divadla Hobit, gangsterka 
z žižkovského podsvětí Lojza Kápo. 
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SBÍRÁNÍ KAMENÍ NA HŘIŠTI 
Kdo chce pomoci městu a mít v zásobě dobrý 
skutek , může zítra v 8 hodin ráno přijít na 
hřiště za sokolovnou sbírat kamení. Pomůžete 
a odnesete si dobrý pocit a třeba i nějaký 
hezký kámen. 

 

JARRET: JAK HO ČÍST? 
Loni několik zasvěcených lidí tvrdilo, že se to 
čte normálně „jaret“, letos jsou titíž přesvědčeni 
o výslovnosti „džeret“. Jisté je, že jsou velice 
aktivní a hrají kde se dá. Na loňském CD z 
Prázdnin v Telči mají písničku Od sebe k sobě. 
V anketě Folk a country jsou na 17. místě jako 
skupina roku a na třetím jako objev roku. V 
Telči hráli už vloni a zaujali. 

ČTYRLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ 
Čtyrlisti jsou kapela, kterou máme opravdu 
rádi, a klidně bychom ji nechali i zlobit, ale ona 
je hodná. Jejich loňské nocturno na náměstí 
bylo neuvěřitelné, a letos už taky jedno stihli, 
ačkoliv na plakátech jsou na dnešek. V žádném 
případě nesnášejí háček nad „R“ a o tom, že 
jsou dobrá banda svědčí i to, že všichni mají 
přezdívky. Takže dnes hrají a zpívají Jůdů, 
Píny, Anťa, Máca a Lenka Bláhová, na kterou 
trefné přejmenování teprve čeká. Kromě 
původních folkových písniček zpívají i 
spirituály a umějí to velice dobře. Dnes mají 
malé zpestření: pantomimu Petra Stolaře! 

PAVEL DOBEŠ S KRATKYM ZOBAKEM 
Netřeba představovat tohoto ostravského barda, 
který je v Telči známý tím, že musí přidá i pro 
poslední hrstku pozůstalých, kdyby měl sedět 
na zemi a potmě. Loni hrál společně s 
klávesistou Radkem Havlem a kytaristou 
Tomášem Kotrbou, tak uvidíme, koho si 
přiveze letos. Jeho nová deska „Vyhlídkový let“ 
se dočkala velice příznivého přijetí u kritiky i 
posluchačů, tak nezbývá než si ji dneska 
poslechnout v „live“ podobě. 

TRABAND NEBOLI TROJBEND 
Tito tři chasníci vychází z klasického folku, ale 
nic je nedokáže omezit, takže se vydávají všemi 
směry: k folklóru, irským lidovkám, country, 
rock´n´billy a swingu. Výhradním textařem, je 
zpěvák, kytarista, mandolinista a harmonikář 
Jarda Svoboda. Dále hrají: Michal Kliner na 
basu a Vašek Pohl na rytmiku. Jejich písně jsou 
prý „něco mezi kostelem a hospodou“, (podle 
Rock a popu „country punk“) příběhy a 
podobenství, odehrávající se tu v imaginárním 
světě plném fantazie, jindy na zaplivané 
periferii velkoměsta.  

DRBY: CO KDO KOMU KDE UDĚLAL 
Poté, co GoGo dobrovolně vyklidil pokoj č.4, 
aby svým již legendárním chrápáním nerušil 
noc třiceti zaslouženě spících pořadatelů, 
rozchrápal se Sloník (Soňa) a to tak, že trumfne 
i GoGa.  
Že i „mistr tesař se někdy utne“ potvrdil 
Medvěd, když na včerejší poradě prohlásil, že 
„Jánošíka pověsili na kříž“. Nyní redakce 
zjišťuje, co na to Matica slovenská a a 
diplomatické kruhy v Bratislavě. 
Člověče nezlob se zatím letos na intru moc 
nefrčí, za to se včera slibně rozeběhla hra v 
kostky, tzv. vrhcáby.  Zuzka s Lenkou (co si 
ťukají sklenkou) při prodeji lístků před štábem 
pilně celý trénují a ladí formu, takže chcete-li si 
zahrát, večer v baru. 
Tak si takhle Ondra v klidu luxuje v průjezdu 
na štábu, vypne vysavač, vyndá ho ze zásuvky a 
ticho. Vyndal ze zásuvky koncert na náměstí. 
Martina konečně zjistila, kdo je Osmoutečka. 
Píseň totiž zní „letí hledat osmou tečku“.

 
Jirka Zip Suchý dnes odpoledne v redakci. 


Malý velký muž českého folku a jeden z 
nejlepších písničkářů vůbec. Na nádherné texty 
Milana Jablonského skládá skvělé melodie a 
dokáže během dvou písniček vytvořit něco, co 
se dá nazvat snad jen „přirozeným 
nadpřirozenem“. Loni vstoupil do mnoha srdcí 
svým tříhodinovým koncertem v Lidušce (za 
vydatné pomoci Bárnyho z Cimbal Classicu, 
houslisty Matěje a Milana Jablonského osobně), 
který mnozí pokládali za nejlepší koncert 
Prázdnin v Telči 96. Letos přijede s kapelou 
Traband, protože ji má rád a chce nám ji ukázat. 
Takže přijďte ve 22:30 pod Lidušku. 
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