
   


Včerejší hostina skončila naprostým vypitím 
a vyjedením telčského zámku. 

Monumentálním ohňostrojem skončila včera o 
půlnoci slavnostní hostina na zámku. Zájem byl 
ovšem tak veliký, že přišlo asi o dvěstě lidí víc, 
než jsme čekali. Výsledkem byl brzký 
nedostatek alkoholu, ale přítomné panstvo 
ukázalo, že nepřišli jenom popít. Lze žít i 
hudbou a tancem.Už v šest hodin odpoledne se 
sešli pozvaní hosté, sponzoři Prázdnin v Telči s 
rodinami, na zámecké zahradě, aby slavnostně 
zahájili Prázdniny v Telči. Atmosféru dob 
dávno minulých vytvářela skupina L´Eredita, 
která v nádherných kostýmech procházela 
zahradou, tančila a střílela z luku na cíl. Tito 
renesanční lidé (jejich William Shakespeare je na obrázku na druhé straně) vytvořili tu pravou 
atmosféru k hodování. Za zpěvu Calaty tak mohla začít hostina na nádvoří, už za přítomnosti davu 
chudiny, která si přišla na své zejména, když bílá paní rozdávala krupičnou kaši, která byla tím 
pravým na salámy, šunky, sýry, papriky, rajská jablka, zelí, pomeranče, broskve, banány, melouny, 
pivo, víno a chléb. Jedním z vrcholů večera byl koncert Českomoravské hudební společnosti, kterou 
rozvášnění tančící diváci nechtěli nechat odejít z pódia. V následujících chvílích byli předáni 
Perníkoví medvědi za patnáct let trvání Prázdnin v Telči. Vše vyvrcholilo ohni, které jejich tvůrce 
Ivan Martínek metal do ukrutné výše, pro krátkou potěchu z ovládnutí plamenného živlu. „Jsme z 
téže látky jako naše sny,“ napsal Shakespeare v Bouři. Toť renesance.              Skřítek 
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 Starosta Telče a senátor pan Václav Jehlička byl 

jedním z řečníků na slavnostním zahájení. Mnohými 
je považován za novodobého Zachariáše z Hradce. 

NEJPRACOVITĚJŠÍ POŘADATEL ŘÍKÁ: JSEM DOJAT 
 Voni když dostávaj ty Oscary, tak už to maj většinou připravený a jen si tam vyndaj ten papírek a je 
to. No a já, jak jsem byl v tom šoku, tak jsem to nějak nestihl. Tak bych chtěl poděkovat všem těm, 
kteří mi pomohli v těžkých chvílích života, když se mi třeba nechtělo moc pracovat. Moje dcery, 
manželky, tety, sestra i bratr mi vytvořili tolik potřebné zázemí a klid pro práci. Je to pro mě velká 
čest a odměna za dlouholetou a obětavou práci. Závazek do dalších let.              Kloki 

 

 

Klokan se ve skutečnosti jmenuje Pepa a je 
krmičem v jihlavské ZOO, kde se stará především 
o klokany. Do Telče jezdí už řadu let a vydobyl si 
zde pevné místo především díky banánům, 
kterými nás vždy v létě zásobuje. Zdálo se nám 
divné, že banány jsou vždy nakrájeny a 
rozhňácány v ešusu a tak jsme na klokana udeřili. 
Pod tíhou argumentů se přiznal: „Co nezkrmím u 
šimpanzů, to vám vždycky dovezu.“ Perníkový 
medvěd ho šokoval, protože za nějtěžší práci 
považuje spánek v káře. Další člověky ze štábu 
vám brzy představí Atlas pořadatelů.      Skřítek 

KOCOUR: GENEZE  
Skupina Genese vznikla v roce v 1990. Původně 
hráli křesťanské písně, později folk, spirituály 
atd. až ulétli tam, kde jsou dnes a kde byli také 
dnes odpoledne na náměstí. Současné složení 
udržují už tři roky beze změn, ačkoliv se jim 
málokdy podaří vystoupit v kompletní sestavě. 
Tak třeba Kudrnovo Okolobrno museli 
absolvovat bez basisty, který se už podruhé 
marně snažil přijet stopem z Chorvatska. Geneze 
hraje vlastní i převzaté skladby, a protože jich je 
sedm, bývají šokem pro zvukaře (to je ten zelený 
pán za mixážním pultem). Jinak je Geneze 
použitelná různými způsoby. Hraje totiž v 
kulturácích, kostelích i pod širákem. 

PŘIJĎTE DO DIVADLA 
Tak jako každý rok, nemine Telč ani letos 
několik divadelních skupin. Největší skupinou je 
asi Dividýlko Slaný (16.8.), nejšílenější je zase 
divadlo Hobit. Hrát bude i divadlo Actores 
(6.8.), divadlo Continuo (10.8.), divadlo 
Psaníčko (17.8.) a divadlo posluchačů JAMU. 
Již dnes je jisté, že Hobit bude hrát svůj 
nejnovější hit, žižkovskou gangsterku  Lojza 
Kápo (12.8. ve 22:00 v parku). O den později, 
tedy 13.8. ve stejnou dobu, budou hrát Jamáci 
Pošumavský věneček paní Nadji, což je osobité 
zpracování textů Bohumila Hrabala. Dnes 
odpoledne hrálo na náměstí divadlo Koňmo a 
mnozí ještě hrát budou. Tak například Koňmo. 

VAŠEK KOUBEK 
Písničkář, harmonikář, povídkář, herec, 
filmař a cestovatel Václav Koubek bude hrát 
a vyprávět dnes ve 22:00 v místním kině. 

Mohli byste říct, že je i ledacos jiného, a 
většinou byste měli nejméně poloviční pravdu. 
Jistě ho znáte z několika filmů, třeba z Pražské 
pětky Tomáše Vorla nebo Zvířat ve městě 
Václava Křístka. Poslední film, ve kterém hraje 
hlavní roli měl světovou premiéru 31.července 
na Letrní filmové škole v Jihlavě. Natočil ho 
Ivan Vojnár a jmenuje se Cesta pustým lesem. 
Vašek Koubek má chalupu a stodolu nedaleko 
Červené lhoty a přes léto tam hraje divadlo pro 
místní děti. Vašek Koubek se plavil s několika 
sobě podobnými na lodi do Afriky, ale 
ztroskotali na Sicílii a museli domů po svých. 
Vašek píše nádherné povídky, které zatím vyšly 
ve třech knížkách, společně s písňovými texty. 
Nenechte si ho ujít. Je to vzácná příležitost, vidět 
a slyšet tohoto krásného tvora. 
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DIVADLO KOŇMO  
HRAJE DNES V NOCI V KINĚ 

po koncertě vaška koubka 

 


„Tramp by řekl, že hrajeme hardrock, hevýk 
by mluvil o muzice z kotlíku a folkaři řeknou, 
že je to folkrock.“ Tak o sobě mluví skupina 
Facka, která ovládne zítra v 17:00 Kocouří 
scénu. Zní to zajímavě. Za pozornost rozhodně 
stojí i Eva Henychová, jejíž vlastní životopis 
vyjde ve Zpravodaji zítra. Hraje ve 22:00 na 
Nocturnu a bude to tiché a o něčem. Přijďte.



Intr ožívá, protože se ubytovaly první 
kapely. Ankara pekla do rána prase a nemohla si 
vzpomenout čí narozeniny to vlastně slaví. 
Matěj a spol. byli nuceni opustit svůj pokojíček 
č.1, neboť právě tam měla spát Ankara. A tak 
zatímco Matějovci usínali na tvrdé podlaze 
někdejšího baru, polovina Ankary seděla do rána 
u prasete a druhá polovina si v pokojíčku č.1 
lehla na zem, aby Matěje nevzbudili. 
Roční Dominika řečená Barnabáš dnes v 
noci nebrečela, ale zcela vyspaná se rozhodla, že 
si bude povídat. Její hlasité „Áťa!“, „Ojó!“ a 
„Uťá!“ znělo mezi druhou a sedmou hodinou 
ranní téměř bez přestávky, k veliké radosti okolo 
spících pořadatelů. 
Jeden z pořadatelů byl včera  po hostině 
přistižen s napůl otrhanou kopretinou v ruce. U 
nohou mu ležela veliká hromádka bílých 
okvětních lístků mnoha květin a z úst se mu 
linulo: „Přijede Honza Nedvěd, nepřijede Honza 
Nedvěd, přijede Honza Nedvěd, nepřijede...“
Podle posledních informací nebylo prase 
pečené na intru úplně snězeno, takže bude hrát v 
pátek na country bále s Ankarou.

 

VZKAZY & DRBY 

 

HOSTINA V OBRAZECH 

 

 

 

FOLKLOK 
Pražská skupina, která v Telči hrála loni i 
předloni. Zakládají si na rytmických a 
melodických chytlavých písních, které jsou 
podpořeny čtyř až pětičleným sborem, který 
vytváří jejich specifický zvuk. Do Telče přijeli 
někteří z nich stopem, protože se nevešli do auta. 
Včera zpívali v Košumberku, kde podle svých 
slov „přepřáhli nápřah“ a zpívali do čtyř do rána. 
Všichni z Košumberka nás pozdravují. Hlavní 
ovšem je, že Folkloci mají novou zpěvačku 
Helenku, která prý je celá zlatá. Teď je ale 
zamilovaná do „my mu říkáme Indián, a před 
tím měla Čáryfuka“. Dnes na Kocouří scéně na 
náměstí. Neplést se skupinou Folkšok!  
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Stěžujte si na nás na naší adrese! 


Komenského 30  
586 01 Jihlava 
Tel.: 066/22622 

  


 

Včera večer bylo poprvé v patnáctileté historii Prázdnin v Telči předáno sedm Perníkovejch 
medvědů v sedmi kategoriích. Slavnostní předávání proběhlo bez komplikací, pouze někteří z 
vítězů nemohli ocenění převzít pro nepřítopmnost a bude jim předána později. Nominace byly 
vyhlašovány za pomoci videoklipů, promítaných na plátno velikosti menšího hřiště. Autorem 
znělky je Matěj Kolář, kameramanem většiny záběrů byl Medvěd. Společně pak celý záznam 
sestříhali a opatřili monumentální hudbou. Na ztemnělém nádvoří dýchal málokdo. „Perníkovej 
medvěd se otáčí, aby nám prozradil první z kategorií a první nominované“, znělo nádvořím a ozval 
se mohutný potlesk pro Perníkovýho medvěda. Na rozdíl od Oscarů a jiných příbuzných cen, jsou 
totiž kategorie i nominace na Perníkovýho medvěda tajné. O to větší je pak překvapení.  Skř 

 

V kategoriebyli nominováni:Petra Šimi 
Švecová, Jirka Švec, Ágnes, Míra, Richard, Tom, Jirka Hrdlička, Katka, Skřítek, 
Maťo, Klokan, Bára, Mirka, Markéta, Inka, Martina, Matěj, Luboš Jech a další.  

 

 

V kategorii  byli nominovány tyto oblíbené skupiny: 
Nezmaři, Buty, Bokomara a Cimbal Classic. 


Cenu z ruky Ivanky Denčevové Cimbálům předá Muzička z Jihočeské filharmonie. 

 

V kategorii byli nominováni notoričtí muzikanti: 
Vlasta Redl, Pavel Barnáš řečený Bárny a Jirka Zip Suchý. 


Cenu z ruky muzikanta Míti Denčeva Bárnymu předá jeho Ágnes. 

 

V kategorii byla nominována Maruška  
z osvěžovny U Marušky, protože je jenom jedna na světě! 


Osobně převzala cenu z ruky fotografa Tonína, který u ní vysedává nejčastěji. 

 

V kategorii  byly nominovány slečny: Samsonovic, 
Markétka Štruncová, Rút Denčevová, Adélka Lounková a Lenka Slabá Junior. 


Cenu z Vojtěchovy ruky předá dceři Pavlíny Jíšové opět filharmonik Muzička! 

 

V kategorii  bylo nominováno mnoho známých 
tváří, mimo jiné i Mirek, Tydýt Jordán a Terka, Kusovky, princezna ze mlejna 

Andrea, Ája řečená Želmíra, Mirka, Šipina od Jarmarků a další. 
 

 

V kategorii  byl nominován zámecký pán Miloš Norek, 
správce zámku v Telči, za neobyčejnou trpělivost, se kterou nám umožňuje pořádat 

na nádvoří koncerty, hostiny a předávání Perníkovejch medvědů. 
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