
NEZMAŘI hostí Zdeničku a Jiřího Tichotovi
a FUNNY FELLOWS (Veselí chlapíci)

Pokud si připomeneme loňský ročník Prázd-
nin v Telči, tak jeho závěr s Čechomorem a závě-
rečným ohňostrojem na náměstí je jistě nesmaza-
telně uložen v našich vzpomínkách. Hrál nám
k tomu tehdy Petr Píša se svým Zatrestbandem.
Právě tam, kde jsme se před necelým rokem roz-
loučili, bychom se chtěli letos sejít. Pojali jsme
letošní zahájení jako vzpomínku na film „Až při-
jde kocour“, který nás tolik inspiroval a tolik  nás
po celou dobu  ovlivňuje v našem hledání a na-
cházení fantazie...

Hudba, kterou Petr Píša se Zatrestbandem hraje
vás jistě strhne k tomu, abyste se dobře bavili
a hned první večer letošních Prázdnin v Telči si
udělali hezky!

Pěkně vítejte v Telči!
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webhouse.cz/telc_folk-daw- David Jirků -hh- Honza Hučín -MiŠ- Michal Škrdla -sazba- Alena Kučerová

Sledě, živé sledě
DIVADLO V PYTLI

POZOR! v Telči je po celý den Horácký jarmark!
DIVADLO V PYTLI - odpoledne pro děti
SMĚR JIH - mladá kapela z J.Hradce

P R O S B A :
Město Telč je maličké
městečko s přibližně šesti
tisíci obyvateli. Přijíždí-
me do něj na Prázdniny
a naše přítomnost je ne-
přehlédnutelná. Přiváží-
me s sebou koncerty při-
bližně stovky skupin a
více než patnáct tisíc
diváků! Přestože si uvě-
domujeme tyto pomě-
ry, usilujeme o souznění
naší přítomnosti a po-
klidného života města.
Domníváme se, že je to
možné, a pěkně prosí-
me za všechny telčské:
snažte se udržovat po-
řádek, čistotu a hlavně
noční klid!
Děkujeme!

Výstavy:
na radnici: fotografie z minulých ročníků a keramika Klapetkovi
Justiční sál zámku:  Jan Křen - obrazy čajovna: Josef PÁCHA - parodie...

Patronem festivalu je už mnoho let:

Právě dnes bychom měli nejvíce po-
děkovat firmě:

O naše peněžní účty i o pestřejší program
Prázdnin v Telči se dobře stará:

je již třetí rok naším nejoblíbenějším
médiem. Po dobu konání letošních
Prázdnin v Telči si můžete kupovat
noviny u nás na náměstí před DDM!

VIKIs.r.o.

Materiálem pro vytváření archivu
nás zásobuje už mnoho let:

KOCOUR

ZÍTRA - 27.7.2002 - sobota

N ÁD V OŘ Í

NOCT UR NO

Katka
1. Jsme tady každý rok, takže
10 let určitě.
2. Letos tu budeme 4 dny.
3. Žalman, to je můj favorit.

Radka
1. Letos jsem v Telči podruhé.
2. Ještě nevím, uvidím, jak se
to vyvine.
3. Nemám favorita, vždycky
se najde něco, co mě zajímá.

Mářa
1. Poosmé... myslím, to je
takové pěkné číslo.
2. Budu muset pracovat, takže
dnes a pak každý víkend.
3. Jablkoň

Cipajs
1. Mnohokráte a jednou jsem
i účinkoval s Žofkou.
2. Dnes, pak odlétám do Ruska.
3. Na jídlo.

František
1. V Telči jsem poprvé
2. Zastavím se na festivalu
jeden den.
3. Robert Křesťan, určitě.

Klo kan
1. Nejméně pošesté
2. Teď 4 dny a pak se tu ještě
ukážu ten další týden.
3. Hluboké nedorozumění,
mohu vřele doporučit.

Anketa 1. Pokolikáté v Telči? 2. Jak dlouho se zdržíte? 3. Na koho se nejvíce těšíte?

26. 7.
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V listopadu 1994 se poprvé potkali muzikanti, které oslovil
hudební styl přicházející z USA. Na jaře 1995 se uskutečnil
první koncert skupiny, lépe řečeno „old time bandu“ s ná-
zvem Funny Fellows (poslovensky Veselí chlapíci). Poté byla
započata cesta úspěšných koncertů, příjemně překvapených
diváků a příznivých kritik. Protagonisti old time bandu si
vybrali charakteristické prvky hudby z ranného období Hot
dance music (minstrelský kabaret, dobové nástroje, kostýmy,
ozvučení atd.) Hudební záběr je široký a pestrý a ohraničený
letopočty přibližně 1860 - 1925.  Veselá nálada, příjemná
atmosféra, líbivé melodie a humor. Tak můžeme charakteri-
zovat hudební skupinu Funny Fellows. Ve stylových kostý-
mech dvacátých let s precizně načesanou pěšinkou a dobový-
mi nástroji i mikrofónem vás určitě okouzlí! Protagonistou
i moderátorem v jedné osobě je Roman Féder - muzikant i herec.

Jejich muziku bylo možno slyšet
ve slovenském filmu Krajinka.

http://www.funnyfellows.sk
(-zo slovenského propagač-
ního materiálu vybral, zkrá-

til a volně přeložil -m-)

Internet v Telči

Směr jih
Hudební skupina  vznikla na pod-
zim roku 2001 v Jindřichově
Hradci a sestává z 5 muzikantů.
Její zvláštností je, že skupina má
vlastně dvě hudební tváře – jed-
nu „akustickou“ (ta je čtyřčlen-
ná a takovou vám také nabízí-
me), ve které se odráží osobní
zkušenost jejich tvůrců (kteří se
již vzájemně znají více jak jedno
desetiletí) s životem v přírodě
a životem podle zásad skautské-
ho stylu života. Stojí tak na vzá-
jemném hlubokém porozumění
jejích členů, které se, jak doufá-
me, projevuje i v naší hudbě. Její
hudební tvorbu lze obtížně cha-
rakterizovat, ale vždy říkám, že
jde o směs moderní trampské pís-
ně, folku, funky, jazzu a blues…

Nezmaři
Několik drbů o světo-
známé kapele z jižní Bohemie.
Pavlína Jíšová umí zavřeštět jako
páv. Vřeštěla tak už na Slunovra-
tu a ještě předtím za to snad
i obdržela nějakou cenu. Když bu-
dete hodně tleskat, možná zavře-
ští i pro vás. Pavel Zajíc umí
možná zavřeštět jako Zajíc, nic-
méně Nezmaři poslední dobou
neměli moc možností, jak to zjis-
tit. Zajíc totiž trávil dlouhé dny
ve studiu Honzy Friedla a jako
hudební režisér pomáhal na svět
debutovému dílku kapely Tem-

Zatrestband
Název kapely si rozhodně nevykládejte jako „ZA TREST“
poslech! Skupina pochází z TŘEŠTĚ – někdo chodí za školu
(ještě že máme prázdniny), někdo za Třešť a někdo ZATREST-
BAND! Žánrově je to klasicky posazený bigband - 5 x sax,
4 x trompob, 4 x trubka, rytmika, zpěv. Hrají a zpívají prý
s jedinou ambicí: dobře pobavit swingovou muzikou.  Že se jim
to daří, poznáte dnes na vlastní uši.  Zatrestband je kmeno-
vým bigbandem projektu Tančírna Třešť, kam zve jazzbandy
a bigbandy z celé republiky. Sám Zatrestband každý večer, kdy
hraje, navléká standardní swingové kusy pánů Duka Ellingto-
na, Luise Primy, Sammyho Nestica, Jaroslava Ježka. Spolu-
pracuje se stepaři z celé ČR. Vysmátý, unavený tanečník, toť
cíl swingařů z Tančírny Třešť.

http://www.tancirnatrest.cz

Funny Fellows

Medvěd - Ještě jsem žádného neměl,ale už se na něj těším
Honza - Pivo je fajn-každé město jiné pivo
Kamil - Pivo je dobré, ale ten vrchní je ňákej divnej.
David  - Kozel mi opravdu přirostl k srdci! Ale jinak nevím,
ty pivovary tady v okolí... je to samej zvěřinec.
Petr F.  - Je dobré, Kozla piju rád.
Vítek Š. - Je gut! Lepší pivo neznám.
Luigi  - Černej Kozel je fakt výbornej.

Anketa Jak vám chutná VELKOPOPOVICKÝ KOZEL?

z í t r a
KOCOUR

Druhá tvář je „elektrická“ a sou-
částí jejího hudebního výrazu
jsou také bicí nástroje. Muzi-
kantský rozhled je tedy docela
dobrý a díky tomu máme mož-
nost velice rychle získávat ce-
lou řadu užitečných zkušeností.
A mimo jiné také proto, na-
vzdory poměrně nízkému věko-
vému průměru, je většina členů
kapely již mnohokrát ostřílena
hraním na různých jevištích.

Sestava: Vašek  Slavík –
kytara, zpěv, Ondřej Vopravil
– kytara, zpěv Petr Müller –
basa, zpěv Petr Pokovba –
kytara, zpěv (pozn.: je sou-
časně členem skupiny Jen tak
tak) + Tomáš Hadrava – bicí
nástroje

Kontakt: pokic@email.cz
http://mujweb.cz/www/smerjih

z í t r a
ZÁMEK

po di vlak. Že natočil sám desku
s kapelou P+L, to je další věc.
Nejoblíbenější Nezmar v kapele je
Pavel Jim Drengubák, evidentně
proto, že ostatním nezmarským
vyplácí honoráře, jak je řečeno
na webových stránkách kapely.
Tam se mimo jiné také dočtete,
že Šárka Benetková je milovnice
romantických poloh a odbornice
na stavění. A co říci o Tondovi
Hlaváčovi? Nehledě na věk má
jeho hlas pro dívčí a ženské uši
stále stejný sexappeal jako vloni,
předloni, předpředloni...

http://www.volny.cz/nezmari

-daw-

dnes
ZÁMEK

dnes
ZÁMEK

Dnes v 18.00 byl zahájen třetí
ročník doprovodné akce Prázd-
nin v Telči. Čeká na vás celkem
8 počítačů připojených k inter-
netu vysokorychlostní linkou.

Počítače jsou vybaveny pro-
cesory o vnitřní frekvenci
1 GHz, operační pamětí

DIMM 256MB, 32MB AGP gra-
fickou kartou a DVD NEC. Ur-
čitě potěší multimediální 17"
monitor. To vše uspokojí i nej-
otřelejšího IT profesionála.

Počítače nám zapůjčila firma
LYNX, internet zdarma poskyt-
ly firmy Cora a M-Soft. Navští-
vit nás můžete během festivalu
každý den mezi 10.00 a 20.00 ho-
dinou.

-MiŠ-

Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy


