
     

Tuto skvostnou zahajovací řeč pronesl včera v 

noci na vernisáži výstavy „Na tělo“ pan Jiří 
Plachý, ředitel Domu dětí a kamarád Prázdnin.  

Když jsem byl počátkem dubna přítomen první 
„štaci“ této výstavy na její pouti městy České 
inspirace (Polička, Hradec Králové, Litomyšl, 
Český Krumlov, Telč, Kutná Hora - pozn.red.), 
těšil jsem se na její telčské zastavení a na léto, 
protože se mi zdálo, že tato výstava k létu a 
renesanční Telči patří. Svým umístěním v této 

zahradě by mohla být prodloužením návštěvníkovy pouti od soch biblických prarodičů Adama a 
Evy v nice arkád prvního nádvoří zámku, k obrazu Kleopatry mistra 
Zrzavého. A vypovídají-li tato díla o jednotě duše a těla, rozumu a vášně, 
vědění i lásky, proč k nim nepřiřadit i současný výtvarný projekt výstavy 
„Na tělo“. Jsem tedy rád, že je tu léto, jakkoliv rozmarné, jsem rád, že je tu 
výstava „Na tělo“, jsem rád, že jsou tu Prázdniny, ty v Telči už patnácté, 
neboť k tomuto městu patří, stejně jako město náleží jim. A že ve své 
pestrosti přinášejí i výstavu pana fotografa Janovského a jeho přátel. Dovolte 
mi poděkovat především autorům výstavy, paní Hance Müllerové, která za 
Telč tak obětavě „kope“ v týmu České inspirace, řediteli zámku v Telči panu 
Norkovi, za laskavé svolení k instalaci výstavy, Matějovi a jeho týmu za 
instalaci. Ale není dobré krátit si prázdniny a život řečněním. Proto 
považujte výstavu za otevřenou. Jde se „Na tělo“.                                                   Jiří Plachý 

 

ZPÁTKY DO 

RENESANCE 
Na padesát stolů, každý pro 
patnáct lidí, stávalo v dobách 
renesančních na nádvoří zámku, 
kde jednou za rok bílá paní 
Perchta pohostila chudinu z 
širokého okolí hrachovou a 
krupicovou kaší. Nám se 
podařilo tuto tradici obnovit a 
několik děvčat už od rána míchá 
kotel kaše. Perchta to dělala pro 
chudé, my to děláme jako 
slavnostní zahájení Prázdnin a 
hold mecenášům, které najdete 
na zadní straně Zpravodaje. Tak 
tedy: „Noste to sem! Tučný sýr, 
zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co 
se líhne živé, co zraje jedlého...“ 

Druhá tráva VYROSTLA  
Je téměř neuvěřitelné, že už je to pět let, co Druhá tráva hrála 
v Telči svůj druhý kocert, za utajené přítomnosti Tonyho 
Trischky. Všichni tenkrát byli zvědaví, jak to bude znít a znělo 
to výborně. Pořadatelé chodili a všem říkali, aby nikomu 
neříkali, že je tady Trischka, protože Robert Křesťan by měl 
trému. Nakonec o Trischkovi věděli všichni kromě Druhé 
trávy, která nevěřila vlastním očím, kdo se to k nim hrne na 
pódium, aby si s nimi střihnul pár přídavků. Ale to už patří 
mezi mýty a legendy Prázdnin v Telči. Včerejší koncert se tam 
brzy zařadí taky, protože to byla prostě slast. Oni ze sebe 
vydali všechno a ještě v noci zahráli na country bále. 
Smetanova Skočná v jejich podání je už víc než klasikou a 
Telegraph Road začíná být lepší než originál. Pokud víte, že v 
září vyjde Druhé trávě nové CD, jistě už stříháte metr. Někteří 
začali dokonce slintat. Včera si Druhou trávu vychutnal i 
Zdeněk Vřešťál, Šobul Vondrák a v průjezdu pochrochtával 
blahem Karel Plíhal. Tak necháme Druhou trávu růst zase do 
příště. Do sklizně je ještě spousta času. Skř 
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Inčiny pohádky pro hodné pořadatele, 
které vypráví večer před usnutím, jsou smutné, 
ale bývá jich hned několik za sebou. Při jejich 
krátkosti není divu. Jedna z nich například zní 
takto: „Letěl motýl přes lávku, spadl do vody a 
utopil se.“
Včera inzerovaný koncert Ankary se dnes 
v 17:00 nekonal, protože její členové měli 
důležitější úkol. Opékají na dvoře internátu 
prase.
Prázdniny v Telči letos začaly poněkud 
hekticky a všichni pořadatelé se už těší až bude 
po hostině i po Nedvědech, neboť tyto akce 
vyžadují víc práce než obvyklé koncerty na 
nádvoří. Všichni se snaží řešit vzniklé problémy 
horlivou činností, která vyvolává další 
problémy. Jediný Luboš Jech zůstává klidný a 
vše komentuje větou: „Ach jo, to jsou 
inkarnace.“
Drby z intru jsou opravdu velice 
překvapivé a šokující: Nikdo se s nikým 
nesprchoval a nikdo s nikým nespal! Po delším 
zoumání sice bylo zjištěno, že Inka se 
sprchovala s Luxem, ale zájem o tento skandál 
opadl, když vyšlo najevo, že Lux je sprchové 
mýdlo. 
Medvěd byl dnes ráno uvítán kousnutím 
do ucha. Další pokus o jeho ochutnání byl 
učiněn v zápětí a v rychlém sledu kousání do 
nejrůznějších výčnělků pokračovalo. Teprve na 
poradě se vše vysvětlilo. Medvěd Kolář není 
perníkový!
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Chcete-li si zavzpomínat na loňský rok, není nic 
jednoduššího, než zajít na radnici, kde je výstava 
fotografií z loňských Prázdnin v Telči. 
Fotografoval většinou Toníno Volf, který letos 
zatím nedorazil, takže nikdo nefotí. Máme sice 
asi sto fotek ze včerejška v kameře, ale protože 
Skřítek celý den okupuje počítač Zpravodajem, 
není čas je „vyjet“. Dříve či později se to ale 
povede, a až se Matějovi, Ondrovi nebo 
Medvědovi někdy nebude chtít o půlnoci spát, 
několik dobrých obrázků z posledních dnů 
„vyjedou“. Na radnici kromě fotek běží i video z 
Prázdnin, takže tam můžete strávit celý deštivý 
den (pokud nějaký bude). 

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 královského 
města Jhlavy. 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 šermířských škol. 
Samozřejmě nechybí ani renesanční poesie a 
dobové kostýmy. 
 

Nic zlého netuše se pan Jiří Plachý, ředitel 
Domu dětí, stal obětí milé příhody. Mirka s roční 
dcerou Dominikou (které všichni kdoví proč 
říkají Barnabáš) přijela do Telče o týden dřív a 
neměla kde spát. Vydala se tedy k Plachým pro 
klíče od Domu dětí a když jí paní domu otevřela, 
zeptala se zcela nevinně: „Dobrý den, je doma 
Jirka?“ Paní domu, v domění, že jde o syna 
stejného jména (a někdejšího pořadatele) 
vysvětlila, že Jirka už bydlí jinde se svou 
přítelkyní. Mirka se okamžitě dovtípila, že pan 
Plachý utekl s nějakou mladicí a paní domu 
podezíravě hledala na Dominice znaky rodu 
Plachých. Není známo, jak dlouho trvalo, než se 
vše vysvětlilo, ale Mirka, Dominika i pan Plachý 
přežili vše ve zdraví.   Velký informátor 

 

VZKAZY & DRBY 


To ráno vstanete asi tak v 8:00, ale raději dřív a 
napíšete si na kousek papírku, co všechno musí 
a má v dnešním Zpravodaji být. Potom začnete 
psát, ale musíte současně graficky upravovat, 
nadávat rámečkům, aby byly tam, kde chcete 
vy, a ne tam, kde chtějí být oni atd. Když 
napíšete všechno, co jste chtěli, máte ještě dvě 
úplně prázdné stránky. Jdete tedy do Informací 
a ptáte se co je nového. Nic. Proto napíšete 
článek třeba o tom, jak se píše Zpravodaj. Ale, 
abyste takový článek psát nemuseli, stačí, když 
vám kdokoliv napíše článek jiný, nepochybně 
zajímavější. Takže čekám na něco od vás a 
těším se na to!!!  Skř 

VÝSTAVA NA RADNICI 

Stěžujte si na nás na naší adrese! 


Komenského 30 Jihlava 
066/22622 

     

 


Po patnácti letech Prázdnin v Telči došlo na předávání cen zasloužilým 
hostům, kapelám či pořadatelům. Nechceme teď prozradit jednotlivé 
kategorie, protože ty budou překvapením společně s nominacemi. 
Samozřejmě, že podobně jako u Oscarů nebo Českých lvů bude 
Perníkového medvěda v každé kategorii předávat někdo důležitý, nebo 
někdo známý, nejlépe někdo důležitý a známý. I to bude překvapením. 
Půlhodinový šot s nominacemi neviděl ještě nikdo, kromě Medvěda a 
Matěje (jeho autorů), a ani ti ho neviděli celý. Černobílou verzi 
prázdninotelčské ceny vidíte na obrázku vlevo, skutečný Perníkový 
medvěd je však dozlatova propečený. Nebo vypečený. Jak kdo chce. Skř 

11 

DĚKUJI VÁM ZA POŠLAPANOU REKLAMU, PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ TRADIČNĚ 
Takovýto vzkaz čekal dnes ráno na pořadatele na Vzkazovníku pro návštěvníky Prázdnin v Telči. 
Milý pane Anonyme, děkujeme za informaci. Je nám opravdu líto, že byla pošlapána Vaše 
reklama, ale mohu za všechny pořadatele Prázdnin prohlásit, že nikdo z nás takové barbarské 
počínání neorganizuje. Smutné prvenství, co se pošlapaných reklam týče, máme my samotní, neboť 
naše sloupky s plakáty byly poničeny rovněž, a to týden před začátkem festivalu. A nebyly jen 
pošlapány, ale některé prostě zmizely. Vážený pane, někteří už jsou takoví a mají potřebu 
likvidovat a poškozovat. Já jsem zastáncem názoru, že vandal je vandal, ať přijel na Prázdniny v 
Telči, za Pepou Novákem z horního náměstí nebo jen pošlapal Vaši reklamu a odebral se zas 
domů. Máme je pobít? Děkujeme Vám za pochopení a dívejte se nás, naši akci a její návštěvníky o 
trošku méně nevraživě. Ony totiž Prázdniny v Telči začínají opravdu tradičně. Hostinou! Skřítek 

ZÍTRA NA NÁMĚSTÍ! 
Zítra se sejdeme už v pět hodin odpoledne na 
náměstí na Kocouří scéně, kterou ovládnou 
skupiny GENESE a FOLKLOK. O půl 
osmé začne koncert FRANTIŠKA 
NEDVĚDA a PŘÍBUZNÝCH. Podle 
posledních zpráv Velkého informátora 
přijede JAN NEDVĚD asi tak na padesát 
procent. Co bude zítra velmi zajímavé, je 
NOCTURNO ve 22:00 hodin. Přijede 
harmonikář, povídkář, písničkář, herec, 
cestovatel a ledacos jiného VAŠEK 
KOUBEK. Nenechte si ho ujít, už proto, že 
v Telči dlouho nehrál, ačkoliv tu mockrát 
byl. Vašek přijede nejspíš rovnou z Letní 
filmové školy, kde se 31.VII. uskutečnila 
světová premiéra nového filmu, ve kterém 
hraje hlavní roli! Film se jmenuje CESTA 
PUSTÝM LESEM, natočil ho Ivan Vojnár a 
vznikal poměrně dlouho. Jistě se dozvíte 
proč. Já bych šel na Vaška Koubka klidně 
každý den, ale bude tady jen jednou. Najdete 
ho někde na náměstí, v Lidušce nebo v kině, 
ale to se včas dozvíte. Skřítek 

COUNTRY bál 
Včerejší country tancovačka v Sokolovně byla tak 
trochu překvapením, protože přišlo docela dost lidí 
a na parketu bylo pořád plno. Bonbónkem bylo 
krátké vystoupení Druhé trávy. Škoda jen, že my, 
unavení pořadatelé, chodíme spát před druhou 
hodinou ranní. Mohlo to tam být ještě zajímavé. 
Ale ještě bude! Další country bál bude příští pátek, 
8.srpna, a hrát bude COP a ANKARA, která 
dneska peče prasátko na intru. 


Pokud nechodíte na Kocouří scény, přicházíte o 
mnohé zážitky srovnatelné s hlavními koncerty. 
Včerejší Madalen je prý jednoznačně novými 
Nezmary a příště bude mít koncert na nádvoří. 
Kocouří scéna totiž slouží k objevování nových 
tažných koní českého folku. I Vlasta Redl musel 
být někdy objeven, a vy, kteří Kocouří scény 
„mrskáte“, přicházíte o dva nové Redly denně, 
někdy i víc. Kocouří scéna začíná každý den v 
17:00 na náměstí nebo někde poblíž. Čeká vás 
Facka, Jízda, Podivín, Skoro, Pexeso, Pražce, 
Mošny, Gothart, Bílá vrána, Modrej stejšn...


