
Jananas “Po poslechu skupiny Jananas mám nut-
kání potetovat si jejich texty poslední bílá místa, která na 
mně zbyla...”  JUDr. Vladimír Franz 

Vašek Koubek & The Hogs Pogues are not dead
Když se irští The Hogs před dvěma roky poprvé ob-

jevili na českých festivalech, setkali se tu s jednou českou 
raritou – totiž s Václavem Koubkem. Padli si navzájem 
do oka a u piva pak domluvili společný projekt. Václav 
přebásnil irské texty a nahráli společně cd, které zní jako 
největší vypalovačky Pogues. Není se co divit, protože 
vůdčí osobnost Michael Casey zkomponoval i několik 
skladeb pro Shanea MacGowana. Tenhle koncert bude 
čistokrevná hospodská pařba, jako v irském pubu!
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Přepadení vlaku
110. let výročí tratě Kostelec u Jihlavy - Telč
V sobotu a neděli přifuní na telčské nádraží parní vláčky, 
aby Vás odvezli do nedaleké Třeště nebo na druhou 
stranu do Dačic. V sobotu nás čeká westernové do-
poledne v Malém Pěčíně, odj. 9:25, příj. 10:36 a tradiční 
přepadení vlaku nejen indiány na koních, odj. 13:30, 
příj. 16:07.  S párou ale také můžete jet z Kostelce 9:03h 
a z Telče do Kostelce a zpět 13:30h, příj. 18:02. Nedělní 
akce začne 11.01 odjezdem do Kostelce a v odpoledních 
hodinách bude ozdobena hudbou a tancem na třešťském 
nádraží, odj. 15:30 z Telče, příj. 18:40. Naši pořadatelé 
pro jistotu pojedou s oběma spoji jako kapsáři a falešní 
hráči karet, takže se máte na co těšit!!!

Luboš Beňa (kytara) a Matěj Ptaszek (zpěv, speciální foukačky) - dva bílí bluesmani z delty Mississippi včera 
dokázali vrátit čas o sto let zpátky! Sálali nádhernou atmosféru nejen díky stylovým ohozům, ale především 
žhavou láskou k historii blues. S příběhy o upsaných duších ďáblu, o dřevěných nohách, o kopání brambor a práci 
v kamenolomu, o ženách v domácnosti a uvězněných gangsterech předvedli tak názorně a s vervou kořeny rock’n 
rollu i dřevní bluegrass, že by měli být chráněni jako unikát - vtělení bluesových velikánů. A to všechno s naprosto 
dokonalou imitací autentického zvuku z počátku minulého století včetně elektrofonických špíčků (např. speciální 
mikrofony, elektrifikovaná foukačka). Zjevně se jim v Telči líbilo, protože hráli s přestávkou asi do 2h po půlnoci 
a když jsem ve 4h z baru odcházel ještě slavili příjemný večírek…  Matěj

Kislík s Týnkou spatřeni jízdní drbovou 
hlídkou Zpravodaje až v Lipkách. Investice do 
mobilizace redakce konečně nese své ovoce!
Jarin se konečně pořádně obul do vytírání a Hanča si 
hned skluzem na zbylé kaluži mydlinkové vody zlomila 
dva prsty na ruce (Nejspíš proto, aby se zalíbila zvukaři 
Jardovi, který má sádru z Orlíku). Jarin poslal jako 
omluvu velkou čokoládu.
Ahoj z Dublinu, zdárně jsme doletěli a zdravíme 
nejhezčí festival na světě :-) Je nám po vás smutno! 
Markéta, Glen a Klokan. P.S. Nejlepší koncerty Telč  
a Milevsko.

Načeva je Monika Zpěvačka a herečka (A-studio, Ha-divadlo, Sklep)
Když se mě někdo zeptá na co se letos v Telči těším nejvíc, bez otálení odpovídám: je to koncert famózní 
zpěvačky Moniky Načevy. Po letech v divadle Sklep a jedinečných písňových hitech z představení Mlýny 
(např. „Khaki, khaki…“) se hudbou prakticky začala zabývat od roku 1992 ve skupině Něžná žláza, poté se 
vrhla na sólovou dáhu v r.1994 rockem nabitým albem „Možnosti tu sou“ s výraznými texty Jáchyma Topola. 
Pokračovala trip hopovým „Nebe je rudý“, elektronickým „Mimoidem“ a ambientní „Fontanelou“. Nejnovější 
intimnější „Mami“ vzniká spoluprací se slovutným kytaristou Michalem Pavlíčkem a DJem Five, který právě 
hodlá v Telči Moniku doprovodit. (Se svým charismatickým zastřeným hlasem ustojí srovnání se světovými 
zpěvačkami Björk, Sinéad O’Connor nebo s australskou legendou z Dead Can Dance Lisou Gerrard)

Radim Hladík včera poprvé v Telči s kapelou Blue 
Effect! Roztančené nádvoří nadšeně aplaudovalo 
nejen výtečným sólům našeho dnes už legend-
árního kytaristy, ale i energickému zpěvu či 
skvělé akustické souhře kapely. V aranžích písní 
(např. lidová Ej padá, padá rosenka,  
ale i vtipný instrumentální crossover Růžový 
panter – Pink Floyd The Wall) si těleso stejně 
dobře pohrává s inteligentním popem jako im-
provizovaným „jazzovým preludiem“. Jako host se 
objevil taky Vladimír Mišík takže  
k spokojenosti nebylo co dodat…
Dílny – pausa? Nikoliv!
Na středu a čtvrtek své dobyté posty opouští naše 
milé dílenské pracovnice. Čili: nabídka možností, 
co si v Telči vyrobit (13-17h na dvoře Lidušky za 
Kozlem), se na dva dny zužuje – obličejové masky! 
Neváhejte a nechte své půvabné tváře zvěčnit v 
sádře! Vhodný vánoční dárek Vašim bližním. Kromě 
toho Matěj&Kislík, propagátoři rozumné stravy 
(jako odvetu proti těm pečenejm mrtvolám před 
zámkem!) hodlají zítra uskutečnit historicky první 
dílnu festivalového vaření. Zdravě, rychle, hutně – 
kuskus, pohanka, červená čočka a dušená zeleninka 
nebo nasladko… nechť jsou šťasné všechny bytosti! 
Přijďte ochutnat
dětský koutek, trampolína, bazének, malování, 

balónky, kávička a vínko – prostě chill out!

Pojďme si pomáhat 
Cílem občanského sdružení SDÍLENÍ je poskytování 
domácí hospicové péče, pomoci rodinám starajícím  
se o blízké umírající doma, organizace dobrovolníků, půjčovna zdravotních pomůcek a poradna, vše pro Telč  
a okolí. Podpořte prosím na č.ú. 3100008951/7940, více na www.os-sdileni.wz.cz. Můžete také darovat krev  
v mobilní laboratoři, stojící na hrázi Štepnického rybníka.

Za uměním! Velká pátrací hra
„Buďte dobří! Podpořte umělce!“ stojí jako heslo na plakátě kulturního spolku Oblast, který pořádá výstavy  
na židovském hřbitově. Jako každoročně tam ucítíte neopakovatelnou atmosféru bývalé márnice proměněnou 
v malinkou galerii žhavého umění. Včerejší vycházka přes Staré město s kárkou plnou dětí patřila k mým 
nejhezčím zážitkům z letošní Telče. Když jsme se vykoukali na neoexpresivní portréty Návratových „obluďáků“ 
v industriálním prostoru bývalé továrny Lyra (za horní branou), zamávali jsme koníkovi a kravičkám v pastvině 
u staroměstského rybníka (víc než nová naučná stezka „Město a voda“ za pozornost stojí stále působivé barokní 
sochy po celé cestě!), prošli dál přes nejstarší „náves“ původní Telče, objevili příjemné občerstvení u zvolna 
rekonstruovaného parního mlýna (pitivo i nakládaný hermelín) a přes koleje už je to skok ke čtyřem mrňavým 
koťátkům, nepromarněné márnici a bandě rozespalých umělců… 

VOLF – PRUCHA  – KŘEN  – NÁVRAT – JANOVSKÝ – KOLÁŘ 
(radnice, městská galerie, věž sv. Ducha, Lyra, židovský hřbitov, čajovna)

Vyzvedni si na štábu hrací kartu, udělej si procházku po Telčských výstavách, sesbírej tajuplné indície - razítka  
a získej jako první unikátní dárkový balíček Prázdniny v Telči (ptejte se na informacích) + pusu od Medvěda  
(nebo od pořadatelky dle výběru na baru)…

DRBY

Grass Country Drive, Druhá Tráva a Pavel BobekDNES NÁDVOŘÍ Pavel FajtNOCTURNO

Honza Přeslička z EpyDeMye včera na baru na otázku zda 
budem hrát: „Cože? To je ale zásadní zlom v historii dnešního 
večera, znamená to, že mám přestat chlastat? Zejtra budem 
slavit, že jsme hráli na nádvoří – to budem hrát až do rána!”


