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VÝSTAVY
Na radnici: fotografie z minulých ročníků a keramika Klapetkovi
Justiční sál zámku:  Jan Křen - obrazy
Čajovna: Josef PÁCHA - parodie...

ZÍTRA - 28.7.2002 - neděle

V pátek večer náměstí města Tel-
če rázem ožilo rytmy swingových
songů . Po kamenném dláždění
klapaly vysoké podpatky taneč-
nic oděných do šatů  s odvážným
dekoltem, pánové v buřinkách
jim graciézně nabízeli rámě… Ne,
nebojte, neocitli jste se na natá-
čení nového filmu z období šede-
sátých let a tihle účinkující nejsou
žádní statisté. Tady to totiž žije,
začíná 20. ročník Folkových
prázdnin v Telči!

Muzikanti Zatrestbandu se opřeli
do svých kláves a žesťů, kolem-
jdoucí se pohupují v rytmu swingu
a všichni čekají na jediné – Až
přijde kocour!

Ten nakonec nepřišel po svých,
jak bývá u šelem kočkovitých
zvykem, ale byl přivezen na kor-
bě nákladního vozu společně
s další hvězdou dnešního večera
Funny Fellows.

Tak mě napadá - už jste někdy če-
kali, až přijde kocour? Dámy a dív-
ky se jistě v skrytu duše pousmějí a
nonšalantně dodají – no jistě. Tady
však šlo o show ve stylu filmu pana
Vojtěcha Jasného s panem Werichem
v hl. roli, kde přítomnost tohoto zví-
řete způsobila, že lidé jistým způso-
bem zprůsvitněli v tom smyslu, že
se chovali a vypadali přesně tak, jak
mysleli. A to je stylem života Prázd-
nin v Telči 2002.

Pak se už diváci společně s muzi-
kanty a tanečníky Tančírny Třešť
přesunuli k  plným stolům na ná-
dvoří zámku, kde se konal hlavní
program zahájení festivalu spo-

lečně s bohatým rautem. V uličkách
mezi stoly pobíhaly k řepelčím
krokem hostesky v krátkých su-
kýnkách a neustále doplňovaly,
co čtyřsethlavé obecenstvo zkon-
zumovalo. Kdo se jim ocitl na do-
sah, toho krmily vlastnoručně.
Přesvědčit vás, že  tahle rozkoš-
ná šunčička na tomhle křehouč-
kém chlebíčku v kombinaci
s tímhle červeňoučkým ra jčát-
kem je jako stvořená právě pro
vás, dokázaly dokonale. Někteří
pánové se sice z počátku na kr-
mení přímo z ruky do úst tvářili
rozpačitě, ale nakonec přecijen
podlehli ženskému šarmu a la-
hodné chutí krmě. Ani argumen-
ty, že si to kvůli  štíhlé linii ne-
můžete dovolit, vám nebyly co
platné. Zanedlouho jste byli pře-
svědčeni, že váš profil si  další
sousto rozhodně žádá!

Na nasvíceném pódiu zahajoval
„svojí old time music“ – neboli
hudbou starých časů , Funny Fel-
lows. Hrát k bohatému rautu není
úkol lehký, ale tihle veselí chlapí-
ci v dobových kostýmech si svojí
produkcí podanou s lehkým náde-
chem sebeironie i vtipným mlu-
veným slovem, pozornost diváků
udrželi.

Pokud se dá říct, že Funny Fel-
lows si získali posluchačovu duši,
Zatrestband získal i jejich tělo. Na
plácku před pódiem se brzy vlnila
těla tanečníků  v rytmu swingu.
Mezi nimi bylo možné spatřit
i Pavla Drengubáka s úžasným žlu-

Až přijde kocour aneb 20. Prázdniny v Telči začínají!

dokončení na straně 14

MiŠ - Moje nejoblíbenější jídlo je steak od Krahulí-
ka, protože je za dobrou cenu.
I. Ž. - Ježiš marja já ani nevím, ale asi čočka.
M. R. - Kuře
Jana P. - Já nevím, asi kuřecí prsíčka na divoko.
Milan - Prázdninové jídlo? Asi řeknu, že kuře.
Čechová - Ježiš marja… něco lehčího, asi fran-
couzské brambory.
Jáchym - Prázdninové? To je těžké, já o prázdni-
nách vůbec nic nejím.
Pesík - Hmm ... to je velmi závažná otázka…
Nerozhodný surfař - Snad... né, né, to né…
Hanča - Meloun
Luska - Možná instantní  nudle s tvrdým nakrá-
jeným sýrem
Miluška - Jím téměř vše, jsem vychovaná školní
jídelnou.

Alex - Já nevím... počkej, ty se neptáš, co se vaří
v kuchyni? Asi ten steak a celý repertoár, zítra
bude řízek.. cha chá. Jo... a pivo oblíbený jídlo
Neznámý pivař - Kuřecí stehno s pivem.
Robert - Smažák v hospodě Na kopečku.
Soník - Miluju gyros
Kačenka - Párky z Krahulčí
Její kamarádka - Třešně u nás na zahradě
Honza - Pizza složená ze všech možných neob-
vyklých ingrediencí a samozřejmě nesmí chybět
exotická kráska.
Medvěd - Slepice na paprice v kuchyni a segedín
Na kopečku.
Obi - Cmunda, ať máte trošku pakárnu, ani řízek
není špatnej.
Gábina - Hmm... krupičná kaše, né to je blbý,
spíš čočka nebo zmrzlina.

Anketa  -  Jaké je vaše nejoblíbenější prázdninové jídlo?

KRLESS
HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ

POZOR! Dílny
Zítra otevíráme dílny

12:30 - 16:00 hod v Lidušce,
poté vernisáž výstavy

fotografií Tváře loňského léta
Roberta Zauera.

Drátenická dílna – dílna Cha-
loupek – střediska pro vzdělává-
ní a výchovu v přírodě, o. p. s.
pod vedením Soníka Křivské.
Návštěvníci se zde naučí prasta-
rou techniku drátování na ka-
menech a odnesou si domů vlast-
noručně vyrobený přívěšek.

Dílna slámování –   spřátele-
ná dílna Chaloupek pod vede-
ním Roberta Rja Rja Zauera.
Robert nejen předvede ale i na-
učí přítomné techniku vyrábě-
ní slaměných ozdob.

Dílna lepení plakátů – před
domem dětí, vede Milan Med-
věd Kolář.

SVÍTÁNÍ
DE FACTO MIMO - Drahoušek Anna

ZÁMEK

NOCT UR NO

KOCOUR

27. 7.



Dneska ty kapely fakt neví, jak se roupama jmeno-
vat. Strašlivá podívaná, Grilovaná kočka, Suroví ko-
couři, Hluboké nedorozumění... co nás ještě čeká?
Neodbíhejme však od tématu. Hluboké nedorozumění
(to je kruci tak dlouhý, že to budu psát ve zkratce,
takže HN) funguje zhruba od roku 2000, čili jde o
seskupení v podstatě mladičké, jehož repertoár je pře-
vážně z vlastních zdrojů a pohybuje se hlavně od tram-
pu k folku s výlety do dalších hudebních stylů (jak
praví HN WWW stránky). HN se vám představí na
Kocouří open scéně.

-daw-
http://nedorozumeni.webpark.cz
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tým čepečkem s puntíky. Mě si
tahle kapela získala čistokrevným
optimismem a  laskavým humo-
rem Petra Píši - lidi, zapomeňte
na nezaplacené složenky a mra-
čící se tváře vašich sousedů!

V přestávkách mezi produkcí
kapely přišlo na řadu scénické
a akrobatické umění Tančírny
Třešť. V paměti mi nejdéle zů-
stane asi jejich balancování na
pomyslném laně s modrými dešt-
níky v rukou. Celá taneční sesta-
va byla v nasvíceném nádvoří
zámku opravdu moc hezká.

Něco po desáté hodině jsme se
z prostor  zámku přesunuli na
náměstí, kde po krátkém přiví-
tání starostou města prohlásil
Milan Medvěd Kolář 20. ročník
Prázdnin v Telči za oficiálně za-
hájený

Člověčí oslava výročí 20. naro-
zení si většinou zaslouží pořád-
ný dort s 20 svíčkami, naroze-
ninová oslava festivalu je, co se
týče světel, daleko velkolepěj-
ší. Nad městem zazářil působivý
ohňostroj a diváci se nechali ne-
hnutě okouzlit krásou choreo-

grafie světel, barev a tónů. Opět
do pohybu je pak uvedly až swin-
govky Funny Fellows.

Dobrou noc všem tanečníkům,
vytrvalcům u stánků  s pivem
i hráčům pokeru pod svíčkou
v podloubí přišla dát Bílá paní se
svým doprovodem. Loučí si po-
svítila na noční opozdilce a nakr-
mila je lžící bílé kaše. Já ji chut-
nala, nutno dodat, že se jí trošku
přichytila k plotně. Ale stěžujte
si nadpozemskému zjevení… ně-
kteří si byli i dvakrát.

-alík-

Divadlo V Pytli
Přijeli z HROBU a jsou V PYTLI! Takže hůř už to
dopadnout nemůže. Pro letní pohodu se chystá i letos
na historickém náměstí historické divadelní předsta-
vení, jež jako povětšinou stane se neočekávanou pre-
miérou dlouhé minuty před uvedením občas i napsané
hry. Dobové drama s obskočným veršem se ve třetím
obraze mění ve frašku, původní románský kostým
nahradí župan, doma jsme zapomněli repliky zbraní
pro závěrečnou bitvu a herců dorazila jen sotva polo-
vina. Nuže, není se čeho bát. Kdo chce pocítit dech
historie s příchutí radosti, že všichni herci přežili (di-
váků  není, neb všichni hrají), ať usedne na náměstí
dnes v noci po skončení hlavního koncertu.

P. S. Zájemci o role jako obvykle tak hoďku – dvě
před představením. Pozor, dnes zase ve verších.

Váš Hrobdirector Petr Stolař
http://www.divadlovpytli.czHluboké

nedorozumění
z í t r a

KOCOUR

Ačkoliv oba Karlové, liší se svou proslulostí, životní-
mi osudy, kytarovou technikou, postavou, vlastně sko-
ro vším, co vás napadne – aspoň napohled. Karel Plí-
hal po mnoha autorských deskách sáhl do zásob
slovutného básníka Josefa Kainara a nahrál dlouho
očekávaný disk jeho písní s názvem Nebe počká. Ale
pokud jste si zafixovali Kainara jen jako depresivního
a existenciálního morouse z povinné školní literatury,
případně jako autora Stříhali dohola malého chlapčka,
v Plíhalově podání budete určitě dost překvapeni. Karel
Diepold v 80. letech exceloval na Portách a ve Svoj-
šicích s mimořádně legračními písněmi ze socialistic-
kého života, v poslední době se ztišil a zmeditativněl.
A pořád ne a ne nic nahrát, ach jo…

 -HH-

Působivý hlas Zuzany Navarové si začal získávat přízeň
posluchačů i odborné veřejnosti už někdy před dvaceti
lety, když se objevila na scéně se skupinou Nerez. Již
tehdy dostávala četná ocenění a to nejen za vokální
projev, ale i za svůj textařský um. V roce 1990 jí udělil
Český hudební fond titul Nejlepší libretistka, v roce 1993
byla v kategorii zpěvaček navržena hudební kritikou na
cenu GRAMMY, v roce 1999 získala Žlutou ponorku
(cena Periskopu - společenství nezávislých novinářů)
a konečně - získala cenu Akademie populární hudby
v kategorii Folk za desku Barvy všecky.

http://home-1.worldonline.cz/%7Ecz770055

Karel Plíhal a Karel Diepold

Zuzana Navarová

Krless - Hudci písní nejstarších

Zaměřuje se výhradně na takzvanou světskou hudbu -
písně a skladby hospod a tržišť, studentů a vagantů,
dvorských hostin i lidových veselic. V repertoáru
KRLESS najdete písně a skladby, pocházející z celé
Evropy - od Turecka přes Itálii, Německo, Francii až
po Španělsko a Anglii, nechybí ani několik písní po-
cházejících z Čech. Všechny písně jsou zpívány v pů-
vodních jazycích a většina používaných hudebních
nástrojů jsou více či méně věrné repliky skutečných
středověkých nástrojů  zhotovené podle dochovaných
písemností a vyobrazení.

http://www.krless.cz/

O měsíčcích
Poslal jsem ženu k  dvanácti měsíčkům
pro kivi, pro uherák.
Nejenže s prázdnou se potvora vrátila,
navíc jsem dvanácterák.

Vedoucí
Pionýrská vedoucí
spadla pod vlak jedoucí.
Skočte děti pro líh,
spálíme ji v polích.

Dár ek
Pod stromečkem leží šek,
přines nám ho Ježíšek.
Smějeme se na šek,
to zas bude flašek.

básně Karla Plíhala
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy


