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čerstvě upečený, zdarma s dodávkou až do Vaší ruky | číslo 2 | neděle 1. srpna 2004

Tereza Terčová a Fregata

Jeroným Lešner

Pavlína Jíšová
Žalman a spol.

 Drb s prodlužkou 
Kuba z poštovky: Hele Luboši? 
Luboš Novotný: Nemám!  
Kuba: Ne počkej, já jsem našel dole 
ve sklepě takovou prodlužku s nápisem 1.N.L., 
nevíš, čí je? Já bych jí potřeboval. 
Luboš: No, ta bude toho zvukaře, „L“ 
jako Luboš, „N“ jako Novotný. Tak se ho 
zeptej a on Ti jí možná půjčí. 
Kuba: Jo super! A kdybys ho náhodou 
potkal Ty dřív, taky se ho zeptáš? 

 S Glenem Hansardem 
Kluci: Dobrý den, nevíte jestli bude Glen 
Hansard zase pařit do rána u táboráku? 
Markétka: ??? 
Kluci: No minulej týden v Náměšti hrál s lidma 
u táboráku až do pěti do rána!  
Markétka: Tak to netuším, my ho máme 
v Telči poprvé, ale je to možný. 
Kluci: Aha. No a nevíte teda u kterýho 
táboráku to bude? 

 S Kamilem 
Kamil včera ve tři hodiny odcházel z baru s hláš-
kou: „Je to tady nějaký statický, tak jdu spát“. 
Aby se nenudil a měl to trošku dynamičtější, 
sháníme teď na Kamila drby. Kdo donese lepší?

 S holkama, co vůbec nic nevěděly 
Na informace dorazily dneska tři udivené dívky: 
"Jé, vy tady prodáváte nějaký lístky? 
Jé a vážně si u vás můžeme schovat bágly? A tady 
je teď nějakej festival? Tak to je úplně skvělý!"
Koupily si lístky a teď sedí v hledišti 
mezi námi. To  jsou panečku návštěvnice!

 Z porady  
Zvukař Honza: "Na to pódium se nemůže 
vejít celá Asonance a ještě cimbál Javo-
rů. Vždyť jich je jedenáct, mají dvě piá-
na, bicí a dalších osm nástrojů."  
Neznámý pořadatel: "No a nemohl by hrát někdo 
z Asonance místo na piáno na cimbál?"

2/2004 Velký Informátor  -sazba- K.O.           medved@ji.cz
www.prazdninyvtelci.cz  

Přestřelka Bobeše a Kislíka: 
Ráno mi to v pohodě přidělilo ípéčko 
192.168.123.100, takže déhácépko už 
určitě jede, ale ven se nedostanu | Proti 
tomu Cisku to teda nejede, ale link už má, 
takže to asi bude v tom Robotixu | Tak vem 
noťase a připoj se přímo na věž a nastav 
ajpinu natvrdo, protože ten Coráckej svič 
na věži má asi povoleno jen pár ajpin  a ta 
naše je asi nastavená mimo rozsah nebo 
tak něco | Nejde mi nastavit gejtvej, ale to 
by nemělo vadit, ping na ten horní prvek 
povalí i bez toho | Super běží!

Shrnuto pro nás obyčejné lidi: 
Dneska bohužel ještě ne, ale zítra 
se internetový klub rozběhne.

INTERNET V TELČI BUDE?

ZÍTRA KOCOUŘI

ZÍTRA NÁDVOŘÍ

Drby & Vzkazy

Pouta

K večeři budeš mít rajskou omáčku! Nabru-
tálno to tam Váša zpíval! A žlutá skvěle září 
na hnědý. Takovej výkon by podaly všechny 
Superstar, i Dajdou. Pivoň o Syčácích

Pohodička, krásné zklidnění po celém dni, 
škoda, že jsem nemohla předávat Honzovi 
kytku. Terka o Janu Spáleném

Kdo si neužíval hudby, mohl si alespoň užít 
bezesporu krásného účesu Petra Váši. NOCTURNO

Commedia dell' arte
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Zítra v sedm hodin před 
zámkem vystoupí Vojta 
Vrtek a Honza Bruček 
se svým představením 
Kulička. Tento kus je 
plný mistrovských žonglí 
a kejklí a je opředen do-
opravdovskou pohádkou 
O hloupým Vojtovi. Urči-
tě přijďte, rozhodně stojí 
za shlédnutí! 

Kejklíř Vojta Vrtek

Comedia dell' arte
Jedná se o spolek sešlých mladých herců 
z HaDivadla, divadla Husa na provázku v čele 
s Pavlem Liškou, Tatianou Vilhelmovou, Markem 
Danielem a Michalem Bumbálkem, které jste  
mohli vidět i v mnohých českých filmech (Návrat 
idiota, Divoké včely). Toto představení už hrají 
několik let (onehdá i na Prázdninách v Telči) 
a je čím dál lepší! Je to commedia dell' arte v nej-
čistším  hávu, hlášky z tohoto představení se sta-
nou součástí vaší běžné konverzace. Pro ty, co si 
nechali ujít toto představení na třešťské Cihelně 
a pro všechny milovníky dobrého divadla, 
přijďte zítra ve 22.30 do Sklepa! 

Vašek Koubek je v Telči už tradičním hostem, 
ať už s velkou doprovodnou kapelou nebo sám 
s harmonikou. Když jsem ho po letech viděl 
před týdnem v Náměšti, šel mi mráz po zádech. 
Zdá se, že jeho písničky opravdu nestárnou. 
Mají sílu a opravdovost i přes to, že je hraje 
dvacet let stejný a přitom vydává další nové o 
čemž svědčí i jeho nová deska. 

Vašek Koubek
Skupina prošla dlouhým vývojem jak 
na poli hudebním, tak i ve svém slo-
žení. Současná sestava čítá šest členů:
Soňa Kočandrlová - zpěv, perkuse, kapelnice; 
Jan Kříž - kytara, zpěv; Radek Mladý - kytara, 
zpěv; Tereza Terčová - zpěv; Jiří Půta - basky-
tara; Jarda „Bongo“ Štětka - bonga, perkuse. 
Žánrově se pohybují někde na pomezí fol-
krocku. Každý ze členů kapely přináší spoustu 
zajímavých nápadů, ze kterých se daří realizovat 
nové a nápadité písně, čímž vzniká stále pestřejší 
repertoár. Fregata má stálé posluchače nejen v 
rodné Plzni, kde loni v říjnu oslavila 10 let své 
existence, ale i za jejími hranicemi. Často vystu-
puje například v Tachově nebo v Brně. 

Tereza Terčová a Fregata
Pavlínu Jíšovou známe jako textařku, sklada-
telku a zpěvačku. Hudbě se věnuje celý život. 
Začínala u bigbítu, později přešla ke stylům 
příbuzným folku u kterých setrvává dodnes. Do 
povědomí veřejnosti vstoupila jako zakládající 
členka skupiny Žalman a spol. a dlouhole-
tá zpěvačka skupiny Nezmaři. 

Pavlína Jíšová

Žalman & spol.
O Žalmanovi není třeba příliš dlouze psát pro-
tože asi není nikdo, kdo by nevyslechl alespoň 
jeden koncert. Tak tedy tato stálice českého folku  
a nádherná osobnost je opět u nás v Telči a já 
už se moc těším na tohoto „pána hor“ a Krále 
s hvězdami v očích... Kdo máte rádi krásnou poe-
zii a hudbu něžnou i mrazivou zároveň, nenechte 
si ujít zítřejší koncert na zámku - atmosféra bude 
kouzelná - tedy alespoň pro mě určitě... Terka

Dr.BARna
[‚drbárna‘]

Hrábnutím do strun Pepy Streichla byla 
zahájena činnost místního sklepního 
baru, nazvaného pro letošní Prázdniny 
Dr.BARna. Pohodový jazz, blues a vtíp-
ky pana Streichla jste si mohli zpříjemnit 
nápoji, které jsou k dostání za barem. 
Během koncertu i po něm se všichni 
dobře bavili - Šampáňo, Becher, Fernet, 
Jablíčko, 4Roses, Balantýnka a nealko. 
Hlavně Medvěd, který postřeloval obslu-
hu kostkami cukru. Proto vyhlašujeme 
pro tento večer HON NA MEDVĚDA!                                                         

BARmanky a RUMcajs
Pokud chcete honit s námi, přijďte večer 

na Vaška Koubka!

Písničkář Jeroným nás jistě poctí pořádnou 
dávkou divoké možná až šílené hudby, která 
však neztrácí smysl a vtip. Hráči na kytaru oce-
ní mistrně zvládnutý nástroj, zpěváci přívětivý 
hlas a ostatní neopakovatelný zážitek. 

Jeroným Lešner

Unkulunkulu
africké příběhy 
Bratranci Kolářovi jsou pro divadlo tím, čím 
Veverkovi pro zemědělství! Přírodní národy 
neoddělují výtvarné umění, hudbu, tanec nebo 
literaturu. Storytelling (vyprávění mýtů) je 
v tradiční společnosti synonymem pro před-
stavení, show nebo synkretické křepčení...  
Bůh stvořitel afrických Zulů pod jménem Un-
kulunkulu se proplétá změtí mytologických 
vyprávění z celé Afriky. Stejně i hudební 
doprovod - písně s bubnem či mbirou nunga-
nunga - jsou  lidové od  Masajů po Pygmeje... 
loutky, masky, oštěpy! Setkání s obrem, jak 
vznikli hadi nebo psí běhy a Adžatra, pavou-
kův vnuk - kdo neviděl dnes v 14.30h má 
šanci v závěru festivalu 15.8.  nebo každou 
sobotu v jihlavské ZOO v 15h   

Jitce vykouzlili černoši na tváři líbezný úsměv 
nejen svým exotickým vzhledem


