
Miss Tea girl
Nechejte se 
v Čajovně 
obsloužit 
Eliškou či 
Anežkou! 
Nabízí pochu-
tiny pro tělo 
i ducha, co 
lahodí vašemu 
oku i jazyku.

- 13 -- 16 -

vypršený | číslo 3 | 30.7.2006

Cikánský den
Večerní přeháňka - no přeháňka, pršelo skoro hodinu - prověřila 
nervy všem. Dopadlo to ale výborně, na začátek koncertu spadlo 
pár posledních kapek a večer proběhl podle představ diváků, 
kteří Javory nechtěli pustit ze scény. A následné nocturno ve 
sklepě bylo nádhernou tečkou za sobotním večerem. Luigi

zítra na kocouří scéně
Taboo
na nádvoří
P+L
Hradišťan a Devítka
nocturno ve sklepě
Jan Matěj Rak 
Ježkowy VWoči

3/2006	 redakce	Eva,	Kislík,	Ondra		sazba	Ondra	foto	Vojta	a	Lucas           medved@ji.cz
www.prazdninyvtelci.cz

Ubytování na intru
Máme na dnešek určitě jednu volnou postel a pokud 
Jablkoň zůstane u včerejší barové formy, jsou poste-
le Johnyho a Martina volné minimálně do 4:00 za 
sníženou sazbu. Aktuální doležnost domluve s Klá-
rou (775 364 614) nebo Janou (721 863 845).

Velký Informátor & vzkazy
Přítel Jitky Šuranské z Kanady prý žije  
v Čechách už 8 let za trest kvůli prohrané 
sázce. Na stěhování měl na výběr mezi Rus-
kem, Ukrajinou, Slovenskem a naší republi-
kou, nechal si proto poradit od domorodců 
- v Rusku vládne mafie, na Ukrajině bída  
a Slovensko je zas díra - takže zůstal u nás, 
kde je to prima. A bydlí ve Zlíně, kde se prý 
mluví nejspisovněji...
Luigiho varování!!! Všechny slečny ať si 
dávají pozor při koupání v Ulickém a Štěp-
nickém rybníku. V poslední době jsem tam 
viděl chcíplý kačeny, tak si dávejte pozor  
ať vám nechcípnou i ty vaše.
Colombo získává čestné ocenění v kategorii 
nelepší nováček (viz. jeho článek) a nejlepší 
playboy (byl spatřen v obětí nespočtu pořa-
datelek).
Na počítačích před čajovnou byla spatřena 
pravá jeptiška, objednávající si vstupenku  
na Hradišťan!
O.: "Kislíku, nechtěl jsi jít na ten Kopeček?" 
K.:"No ono to přejde..."

Všechny vás  pozdravují Evina a Markétka!
Zahájení mělo úžasnou atmosféru! Moc se 
vám to povedlo! Evžen















Dílny v Lidušce
Jsou otevřené každý den od 13:00 do 17:00! 
Přijďte skrz hospůdku Kozla na dvorek Liduš-
ky, vyberte a vyzkoušejte:
malba na sklo a porcelán malba 
na hedvábí šperky tiffani pletení 
košíků barvení hedvábných šátků 
nebo šál batika potisk na textil 
mramorování malba na kameny 
ubrouskování na hrnky opravy 
strunných nástrojů

Těšíme se na Vás!

POZOR! TOTÁLNÍ VÝPRODEJ! PÁD CEN!
Chybí vám ve sbírce trička z minulých let? Zít-
ra se po Kocouří scéně na pódijíčku na náměstí 
odehraje velkolepá přehrabovací nákupní akce 
triček, ceny jsou smluvní! Kdo dřív přijde, tahá 
jistojistě lepší! V zásobě je asi 200  triček růz-
ných barev a velikostí.

Anonymní anketa
Proběhla v pátek večer při vstupu na hlavní brá-
nu. Vzhledem ke sloganu na pozvánkách: “Pro vás  
a vaše blízké” byly otázky ankety jednoduché.
1. Jste si blízcí?
2. Jak dlouho se si blízcí?
Nejčastější odpověd na první otázku byla, že jsou 
si hodně blízcí a že to ani už víc nejde. Odpovědi 
na druhou otázku byly různorodé. Vítězem se stal 
manželský pár, který tvrdil, že jsou spolu blízcí 41 
a půl roku.
Omouváme se za případné problémy způsobené 
otázkou číslo dvě u mladších párů, které se při 
průchodu branou neshodli na době vzájemné 
blízkosti.
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Barbora Koubová a Patrik Henel
Nevšední duo, které zaujme - možná to nebudete chápat, 
nebudete vědět čím, ale budou se líbit. V jejich písnič-
kách můžete ucítit šansony i poetická čtení. Díky svému 
umu získala kapela autorskou Portu. Bářin jemný zpěv 
vás okouzlí v doprovodu s Patrikovou kytarou dnes na 
Kocouří scéně. Přijďte si je poslechnout.

Jak svět vidí HanaS
Když jsme byli vloni s přítelem na Prazdninách v Telči, napadlo nás, že by možná bylo pěkné 
vyzdobit první patro štábu nějakými fotkami. Protože fotografie z předchozích ročníků bývají  
k vidění v přízemí či na radnici, řekli jsme si, že by se chodba a čajovna mohla vyzdobit jinými 
obrázky. Při rozhodování to nakonec vyhrál tanec a voda. Tanec, protože ho miluji a sama se mu 
už několik let věnuji a také proto ho ráda fotografuji. Voda, protože je základem všeho živého  
a obzvláště letošní horké léto po ní všichni toužíme:-)

Tanec (Le Sacre, Moon Water) 
Tanec je hudba a hudba je tanec. Tanec je pohyb, který jde ze srdce; tanec je výraz, který zaujme; 
tanec je řeč beze slov, které každý rozumí; tanec je výzva, která láká k naplnění; tanec je radost, láska 
i vášeň; tanec je život...

Voda (Lofotské zrcadlení, Kontryhel, Ledový břit)
Voda je živel zkrotný i nezkrotný; voda je zrcadlo hor a kopců, stromů, oblohy i domů; voda je 
zrcadlo, do kterého se dívá slunce; voda jsou krůpěje rosy na listech trávy; voda je mohutná síla 
modrého ledovce; voda je jezero schované v horách; voda je život...

Pár slov o mě
Fotografuji od dětství a z mnohaletého koníčka se postupně 
stala moje profese. Fotografie byly publikovány v odborných  
i populárních časopisech a použity na propagačních materi-
álech různých společností a hudebních či tanečních festivalů. 
Fotografuji v divadle, když zhasnou světla v hledišti a rozsví-
tí se jeviště, v koncertních sálech, na společenských akcích,  
v ateliéru, v přírodě, na cestách... Miluji tanec, který nejen foto-
grafuji ale i sama tančím. Mám ráda dobrou hudbu (proto jez-
dím na Prázdniny v Telči :-), přírodu, sport, cizí jazyky, prostě 
činnosti a věci, které rozvíjejí člověka i jeho duši.

Kontakt
Hana Sládková
737 738 811
hana@hanas.cz
www.hanas.cz

Nejen vystavené fotografie je samozřejmě 
možné zakoupit či objednat. Zarámování  
či zapaspartování fotografií je dle dohody. 
Vystavené fotografie je možné si zamluvit  
u dívek v čajovně a po skončení výstavy 12.8. je 
zakoupit (vyzvednout).

Spirituál Kvintet  
Jedna z prvních českých folkových skupin působí na hudebním nebi od roku 1960. Stála na pódi-
ích spolu s Pete Seegerem, prezidenty V.Havlem a G. Bushem, hrála pro prezidenta B. Clintona  
a první dámy dalších států. Její sestava prošla během let mnoha proměnami. V součastnosti působí 
ve složení Jiří Tichota (6 strunná kytara, umělecký vedoucí), Jiří Cerha (zpěv, perkuse),  Zdenka 
Tichotová (zpěv, perkuse), Irena Budweise-
rová (zpěv, perkuse), Jiří Holoubek (zpěv, 
12 strunná kytara) a Dušan Vančura (zpěv 
a kontrabas).
K 45. výročí svého založení vydali album 
Křížem krážem. Letos vyšlo CD Archiv, kte-
ré nabídlo nevydané, většinou živé nahráv-
ky písní a částí historických koncertů, včet-
ně unikátního záznamu pěti písní z prvního 
veřejného koncertu Spirituálu z roku 1966 
a DVD s nejstaršími záznamy písní, klipy  
a historickým obrazovým materiálem. 
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Nestíháme
Další duo v dnešním programu. Honza Řepka (1982)  
a Petr Ovsenák (1983). Dvě kytary - dva hlasy spolu 
pod názvem Nestíháme vystupují od jara 2001. Od vel-
mi nesmělých počátků, kdy hráli především skladby 
převzaté a kdy jen těžko hledali vlastní publikum, zvol-
na došli až k vítězství na festivalu Porta 2005.
V únoru 2006 vydává tato dvojice vlastním nákladem 
první polooficiální krátkohrající album, nazvané pro-
stě Nestíháme. Dnes je můžete vidět na hlavní scéně  
na nádvoří zámku!
P.S. Zlí jazykové tvrdí, že nejlepší byl jejich koncert 

onehdá v klubu Trojická, kde jeden omlouval druhého, že to nestíhá a ten opravdu vystoupení 
nestihl. Redakce Zpravodaje dává kapele extra bod za název, s kterým se dobře ztotožňujeme!

Jablkoň
V Telči hrající na straně domácích, notoricky známý Jablkoň, určitě není třeba nikomu předsta-
vovat. Snad jen pro ty, co v poslední době vynechali, hoši mají nyní v sestavě posilu - živelnou 
útočnici saxofonistku Aničku! Přijďte se podívat sami na večerní nocturno do sklepa! Jablkoň také 
patří mezi ty muzikanty, kteří nelení a vyrazí do Telče o den dřív - stejně tak podle nejnovějších 
informací udělala Martina Trchová, Matěj Rak, Jura Pavlica a Marek s Michalem z Jarretu, kteří 
přijeli napřed o celý týden. (mezitím zase odjeli, ale brzy se vrátí)

nocturno po hlavním koncertě ve sklepě


