
DIVADLO JAMU: HRABALŮV VĚNEČEK U PANÍ NADJI 
„Čtyři spolužáci ze základní školy se, jak už to v životě lidském bývá, sešli v ateliéru dramaticko-
výchovných umění, aby takto společně vzpomínali na dětský domov ve svém rodném městečku, kde 
se prvně spatřili, všemi opuštěni. Zde vidíme hluboký kořen či oddenek jejich neutuchající potřeby 
vyjadřovat se na otevřeném fóru otevřeným gestem i slovem.“ Tak tohle o sobě napsali sami herci 
představení Pošumavský věneček u paní Nadji, které vzniklo montáží několika textů Bohumila 
Hrabala. Do každé ze čtyř postav představení, Nadji, Marie, Eržiky a Francina, se vešlo několik z 
Hrabalových figurek a vznikl tak pestrý obraz hrabalovského světa. Martin Františák se natolik vžil 
do své role, že už mu nikdo neřekne jinak než Francin (hraje vlastně i Pepina). Celá hra stojí na 
jemné atmosféře a výborném herectví čtyř lidí z ateliéru dramatické výchovy DiFa JAMU. 
Představení vzbudilo vlnu nadšení i u těch největších skeptiků, kteří nikdy nevěřili, že Hrabala lzev 
dělat na jevišti. Bohumil Hrabal byl s textem hry spokojen a nedlouho před svou smrtí dal k hercům 
svolení k hraní po celé republice, takže hru viděli diváci v Brně, Ústí nad Orlicí, Opavě, Prostějově, 
Olomouci, Uherském Hradišti, Praze, Hustopečích... Pokud tedy chcete zažít hrabalovské pábení  
a příjemný pošumavský věneček u paní Nadji, zastavte se zítra po koncertě u pódia před štábem.                               

       Skřítek 
  

 
Zítra Zpravodaj sice nevyjde, ale to nevadí, protože je stejně třináctého. Hlavním důvodem je fakt, 
že GoGo přestal Skřítkovi dovolovat, aby upravoval jeho články. GoGo! Pomlčky patří do 
matematiky, kde se jim říká mínus a slouží ke zmenšování čísel. Stejně tak ty tvoje věčný tečky na 
konci věty. Proč tam musíš psát tři? Kurnikšopatožtone! Schválně to dneska neupravím (ani bez 
tvého vědomí, jako včera) a nechám čtenáře, ať si utvoří vlastní názor. Je to koneckonců tvůj styl, 
tak si v tom lebeď, ale číst se to nedá. Je to samá pomlka a pauza a zní to do ztracena. Šetři těma 
tečkama, GoGo, jednou jich ještě budeš mít málo. Pokud se já snážím psát stylem, kterému se říká 
„splavný“, ty píšeš „peřeje“. Já chci, aby lidi pluli, ale ty jim pícháš duše zbytečnýma pomlčkama. 
Chápeš to, nebo to mám vytisknout tučně? P.S.: Vypadni, prosímtě, ven z mojí ponorky!       Skřítek 

  
No to jsi tedy přehnal, já mám také svou „ponorku“ a nenechám si toU tvou do té své ducat. Ode 
dneška přestávám psát Zpravodaj, a ty se z toho sám zlbázni. Ledaže bys mi otiskl článek ze samých 
pomlček a teček a jiných interpunkčních znamének, kterými se MÉ Články s velkým „Č“, liší od 
těch tvých rozhlasových a divadelních her (které tvoříš na JAMU), kde je logicky posluchač nemůže 
vidět a proto je neuznáváš. A vůbec, co se tady s tebou vůbec bavím, vyzývám tě na souboj, jako 
své zbraně si po vzoru Dona Quijota beru do rukou kopí (maxipomlčku) a štít (maxitečku). Jako 
sekundanty si volím Klokana (dokázal sekundovat i tygrovi s levhartem) a Martinu (uznává 
„osmoutečku“, je lepší než já, já dokáži maximálně tři pohromadě). Ty si zvol zbraně, jaké chceš, 
stejně pukneš, srabe. Pod heslem „Tečkaři všech zemí, spojte se“ se sejdeme za úsvitu za hradbami.                                                                                                               

        GoGo 
 

Velké muzicírování se událo v neděli v baru na intru. Ono se tam sice hraje každý den, ale včera to 
bylo něco jiného. Chvilku trvalo, než se to rozjelo, ale když se ve čtyři hodiny ráno Míťa nechal 
přemluvit a sáhl do kláves své Yamahy, nabralo to spád. Najednou se v baru objevila obrovská 
reprobedna (jak na metalovém koncertě) a basová kytara, pak ještě další bedna, několik dalších 
kytar...  Sešlo se tam sedm různých nástrojů, každý v několika exemplářích, takže rachot to byl 
slušný. Dokonce někdo navrhoval (myslím, že jsem to byl já), že „ten intr dneska zboříme“. 
Hlavním tahounem repertoáru byl Míra Ošanec (kapela P.O.L.). A hrály se například Nedvědí 
Stánky jako polka, Jessi James jako valčík a další různé blbinky, vždy jinak rytmicky, než je 
originál. Jen Červená řeka nějak nešla zahrát jako reggae. A to vše vedlo k tomu, že se odvázal  
i Jiřík moravský Brabec a řeknu vám, vidět tančit 160 kg živé váhy, no, to je zážitek.              GoGo 
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JANOUŠKOVO SPIKNUTÍ 
Slávek Janoušek byl velmi překvapen, když na 
svém záznamníku našel vzkaz od George 
Martina a nahrávacího studia Abbey Road, že 
by bylo velmi vhodné, natočit další desku právě 
u nich. Slávek však hravě rozeznal hlas Jamie 
Marshalla, přítele a muzikanta, který hrál vloni i 
v Telči. Ihned přijel do Telče a začal kout své 
spiknutí. Někdo ze štábu měl zavolat 
Marshallovi a nechat mu vzkaz od prezidentské 
kanceláře, přibližně tohoto znění: Hallo, mister 
Marshall! Prezidentská kancelář, u telefonu 
Špaček. Pan prezident by byl velmi rád, 
kdybyste mohl v sobotu přijet zahrát pár písní 
na jeho neoficiální  setkání se členy vlády. Při 
poslední návštěvě Rolling Stones o vás totiž 
slyšel mnoho vyprávět od Micka Jaggera a tak 
jeho volba padla nyní právě na vás. Buďte tak 
hodný a ozvěte se nám během dnešního 
odpoledne. Děkuji.“ Jamie ovšem pokaždé 
telefon zvedl a nenechal zapnout záznamník. 
Dnes odlétá domů do USA a jedině Slávkův 
vzkaz ho může zadržet.                          Skřítek 
HVĚZDY A TEPLÉ KOLÁČKY 

Absolutní tma, ticho a hvězdy nad náma. 
Ležíme v trávě nad Mrákotínem a koukáme 
vzhůru, a máme závrať dávných mořeplavců. 
Jsme Kepler i Galilei dohromady, dva páry lidí, 
kteří se rozhodli dnes v noci změnit ubíjející 
stereotyp, jenž nám již tolik vysává naše 
pořadatelské síly. Mléčná dráha září, jako by 
tam někdo rozlil „plnotučné“. K tomu Velký a 
Malý vůz, Polárka, Kasiopea a další souhvězdí, 
po obloze se pohybující družice a hlavně - 
padající hvězdy. Je přece jejich čas... Některé 
září jako úvodní Medvědův ohňostroj.  Skoro 
mlčíme. Vždyť přání se přece nesmí vyslovit, 
jinak se nesplní... Fascinováni hledíme na to 
nebeské divadlo, nevnímaje čas. Neskutečný, 
nepopsatelný zážitek. Po třech hodinách nás již 
zima a padající rosa zvedá nad ránem pryč a 
jasnící se obloha ukončuje dnešní představení 
pravého planetária. Cestou do  Telče se ještě 
zastavujeme na kopci u kostelíčku (tam jsme 
kdysi chodívali všichni společně) a čekáme na 
východ slunce, intenzivně  pak vnímáme jeho 
sílu, energii... A úplně na závěr „magické noci“ 
si jdeme do pekárny pro teplé housky a teplé 
koláčky, které chutnají náramně a proto, je 
nesobecky neseme ještě posledním mohykánům 
sedícím v baru na intru. Sklízíme potlesk. To 

byla moje dnešní noc a ač jsem přetáhl svůj 
osobák v hodině odchodu na kutě o dvě hodiny 
a ráno mi to pak bude chybět, chci si někdy 
něco podobného ještě letos zopakovat. Přidá se 
někdo..? Vždyť Telč je město šťastných lásek, a 
jak na Prázdninách v Telči, tak po celý rok..!!!  
Díky, Jirko - „Maníku“, Terezo a Kristýno.      
GoGo 

DRBY: CO KDO KDY KDE KOMU 
Statečný Klokan se včera zdržel v Jihlavě a 
nepřijel, protože se jim v ZOO poprali tygr s 
levhartem a zřízenci je museli odtrhávat. 
Klokan to „odskákal“ pořádnými šrámy na těle, 
které na požádání za 5,- Kč ukáže i vám. 
Redakce Zpravodaje to měla zdarma... 
Hlavní šéfkuchař štábní kuchyně Vlk (jeho 
buchty - mňam) a jeho pravá a půl levé ruky - 
Karkulka - již dnes odjíždějí (ach jo) a na 
rozloučenou uvařili šung-kung fleky. Za vše 
díky a čest jejich památce, neboť přichází 
období hladu... 
Neznámý vilný zájemce o erotiku se dnes 
ráno ptal v informacích na štábu, zda  výstava  
maleb „Na tělo“ se nově maluje každý den. 
Bylo mu odpovězeno, že ne, protože se 
ochladilo a holky se již oblékly. 
Skupina Kamelot dorazila odpoledne na 
štábní informace a povídá: „Tak a Kameloti 
jsou tady.“ Martina, důvtipné děvče z 
informací, bleskově odpoví: „Já vím. Večer 
hrajou na zámku.“ 

JEŽEK „PIGI“ AKREDITOVÁN 
Ježek PIGI je roztomilé zvířátko, které potěší 
každého, kdo má otevřenou duši a nemračí se 
na svět od rána do večera. Ono to vlastně není 
zvířátko, je to loutka - maňásek pocházející z 
Londýna, ale navlečený na ruce Petra Stolaře 
nebo dalších ze Čtyrlístku, či divadla V pytli, 
vypadá rozhodně jako opravdový. A také se tak 
chová, někdy se směje, jindy, když provede 
nějakou kulišárnu, se stydí a choulí do klubíčka. 
Petr s ním obětavě ve čtyři v noci neváhá jít 
zahrát probuzeným dětem na intru a jinak, přes 
den, stále rozdává s Pigim radost  všem kolem 
sebe. A protože máme Pigiho rádi, vydali jsme 
mu akreditační kartičku. Od této chvíle je Pigi 
členem velké rodiny „Prázdnin v Telči“ a kdo 
ho potkáte, potěšte se s ním. A buďte na něj 
hodní, je pod naší společnou ochranou...                                              
GoGo 
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Jedna z kapel, která se neustále mění a střídá 
jednoho muzikanta za druhým. Svůj repertoár 
postavili na čtyřhlasých vokálech a úpravách 
hitů 60.let. Skladby Beatles skvěle otextoval 
Jarda Popelka, jediný textařský i hudební autor 
skupiny. Hrají ovšem i jihočeské lidovky nebo 
swing 20.let. Tak. A teď si to všechno šoupněte 
do minulého času, protože všechno je jinak. 
Jarda Popelka se skupinou nevydržel a ponechal 
ji jejímu osudu.  Luboš Stráník (kytara) tedy 
nelenil a přitáhl k sobě Jindřišku Petrákovou a 
Honzu Brože (kytara) z Devítky, takže s 
Veronikou Stráníkovou a Jirkou Maškem 
(basovka) jsou už poměrně početným hudebním 
tělesem. Zajímavé je především to, že všichni 
zpívají! Upustili pokud možno od angličtiny a 
přešli na texty Luboše Hrdličky a Honzy Brože. 
Jinak ovšem zachovali původní repertoár. 
Poslední zprávy byly o tom, že Luboš Stráník 
předělá své newgrassové skladby pro styl 
Stráníků. Dnes uslyšíme jaké to je. 

Roman Horký, Viktor Porkristl, Jarda Kelly 
Zoufalý a Petr Rotschein nepotřebují 
představovat. Kamelot dávno přerostl hranice 
svého (původně snad trampského) žánru a 
roztáhl své ruce nad folkem, country i popem. 
Kamelot je letos patnáctiletý stejně jako 
Prázdniny v Telči. Za tu dobu nasbírali spoustu 
cen, které lze nejlépe vyjmenovat takto: 
Kamelot získal snad všechny, včetně dvou 
Zlatých desek (Zachraňte koně a Tajný 
výpravy), Desky roku 94 (Duhová cesta) a 
mnoha Port. Když jsme jeden rok Kameloty 
nepořádali, sneslo se nám do anketní krabice na 
nádvoří několik kilo rozhořčených výtek. Proto 
už jsme příště raději neriskovali a Kameloti 
hrají v Telči každé léto. Vždyť jsme, 
koneckonců, stejný ročník. 

Dnes po hlavním koncertě máte jedinečnou 
příležitost shlédnout neuvěřitelný kus divadelní 
společnosti HOBIT - LOJZA KÁPO, aneb Z 
tajností Žižkovského podsvětí! Budete se jistě 
chlámat, za břicho se popadat a smíchy pukat. 
Divadlo HOBIT vzniklo v září roku 1994 a 
zahájilo svou kariéru nadmíru úspěšným 
představením Hobit aneb cesta tam a zase 
zpátky (podle stejnojmenné knihy 
J.R.R.Tolkiena). Proslulo svým tragikomickým 
podáním divadla  (v Hobitovi se to hemžilo 
veselými i tklivými scénami), skvělými 
hereckými výkony a v neposlední řadě i živou 
muzikou! Když jsem jako bývalý člen této 
kompanie poprvé uslyšel, že by herci, loni 
hrající trpaslíky, elfy a skřety letos měli hrát 
bandity, zlodějíčky, lapky a podfukáře, nevěřil 
jsem svým uším. Neuvěřitelné se však stalo 
skutkem a přestřelky a pouliční bitky mezi 
žižkovskými gangstery vypadají na jevištích 
stejně přesvědčivě jako loňská Bitva pěti armád. 
Alébrž jsou všichni herci studenty gymnázia v 
Jihlavě, sedlo jim zřejmě téma hry na policajty 
a zloděje téměř dokonale. K tomu všemu hraje 
opravdový žižkovácký band. Co se děje když je 
na Žižkově zavedena prohibice? Prosperují 
nově založené samostatné Spojené Státy 
Žižkovské? Zamezí slavný detektiv Franta 
Bidlo trestuhodné činnosti Al Kapouna?   
DNES VE 22.30 HODIN POD LIDUŠKOU! 

STRÁNÍCI 

KAMELOT 

 
Tenhleten Telegraf sice vychází z tvorby Kamelotu, ale srovnávání s ním nemá moc rád. Protože „ženská v kapele je bacil“ 
vystačí si samí klucí a sami si píšou i písničky. V budoucnu by chtěli dělat profesionální muziku na amatérské úrovni. Telč 
milují a přijíždějí obvykle o týden dva dřív, aby jim nic neuniklo. Jirka Basák Zámečník v loňské knížce Prázdnin v Telči 
bravurně popisuje své první seznámení s Telčí, a přiznává, že se cítí být  dealerem tohoto festivalu: kam přijde, tam 
všechny zve na léto do Telče. Kdyby nedostal dovolenou, tak uteče z práce a stejně přijede. Kdyby ho zavřeli do vězení, 
tak uteče a přijede. Kdyby... Jirka a další „telegrafáci“ jsou taky těmi, kdo každoročně „zlobí“ v městské bráně. Je ovšem 
pravda, že když hrají oni, je to zlobení opravdu v uvozovkách, protože není na co si stěžovat.     Ve čtvrtek bude hrát Bára a Mariáš! 

 

VELKÝ AL KAPOUN A JEHO KUMPÁNI 
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13. 8. Divadlo JAMU: Pošumavský 

věneček u paní Nadji B. Hrabala 
(ve 22:30 na náměstí) 

16. 8. Dividýlko Slaný: Jak jsem 
vyhrál válku Patricka Ryana  

17. 8. Divadlo Psaníčko: Hlupáci  
a šprýmaři Hanse Sachse  


