
Od chvíle, kdy jsem si na redakci pustil ukázku písně Zvedni Číš, jsem se na koncert Václava Koubka 
s The Hogs těšil jako malý kluk. Svojí energičností a nefalšovaným nadšením mi totiž připomínali 
legendární The Pogues a stejně tak charakteristický zpěv frontmana Micheala Caseyho zněl jako 
hlas Shanea MacGowana. Podtitul včerejšího koncertu byl „jako v irské hospodě“ a přesně taková 
atmosféra na nádvoří zámku byla. Na každém koutu jako by byla cítit whisky a Guinness, lidé tančili 

do rychlých písní a veselili se i při těch 
pomalejších a smutnějších. Vaškovy překlady 
irských textů vyznívají i naživo jakoby s 
irským přízvukem a obsahem se zajisté 
nijak neliší. Zpívalo se o životě, o lásce a o 
hospodě. Na konci večera už jsme všichni 
byli doopravdy jako v pravém irském pubu.

Hnutí Brontosaurus 
Ekostánek 
 soutěže, ekoliteratura, produkty Fair trade, 
 výstava Ekofóru: denně 9.00 – 17.00  
na zámecké zahradě.
Ekovíkend 
 Projekce filmu ZDROJ o problematice těžby   
 ropy v Azerbajdžánu a beseda se scénáristou  
 v pátek 8.8. od 15h – obřadní místnost MěÚ 
 Telč. Od zdroje k Vašemu autu! Šokující 
 svědectví o pozadí těžby ropy. Vstup zdarma!
 Prezentace kampaně Nehrajme si s PVC, kono 
 pných produktů, programů Hnutí Duha a prob- 
 lematiky obnovitelných zdrojů – 8.-10.8.  
 od 10.00 do 17.00,  na náměstí.
 Přednáška Konopí není jen droga: neděle 10.8.  
 v 15.00, obřadní místnost MěÚ Telč.

Veget
“Název kapely nemá nic společného se způsobem 
stravování, maso máme naopak velice rádi. Od-
borníci a znalci nás řadí do různých žánrů.  
My sami si však myslíme, že jsme nezařaditelní.” 

Hluboké nedorozumění
“V magické datum 8.8.08 se nikdo z nás nepostaví 
před oltář, nýbrž na Kocouří scénu na náměstí  
v Telči. Tam se teda těšíme, Telč je další z našich 
srdečních záležitostí, některé z nás tu můžete 
potkat už v průběhu celého týdne. Věříme, že nám 
duch tohoto místa opět přichystá fajn zážitky.”

Arnošt Frauenberg
Arnošt už na Prázdninách asi před deseti lety 
vystupoval na Kocouří scéně, na nádvoří zítra 

jako předskokan Nezmarů nabídne porci zábavy 
v podobě písní lyrických i humorných, které prok-
ládá humornými básničkami. 

Nezmaři 
Zítra si můžete v Telči prohlédnout nejen staré 
památky, ale poslechnout si i stále mladé Nez-
mary (30 let), vděčný a věčný to prvok Prázdnin. 
Nezmar se množí řízky - pro pořádný řízek by se 
rozkrájel. Množení Nezmara má 2 fáze: první je 
pučení a druhá je 3P množení: 1. počtu příznivců, 
2. počtu písniček, 3. promile v krvi.  

Bára Hrzánová a Condurango 
Zrod Conduranga spadá do počátku 80. let, kdy 
se na pražské DAMU potkali studenti herectví 
Bára Hrzánová, Pavel Anděl a další. Už tehdy je 
inspiroval zvuk skupiny Nerez a latinskoamer-
ické rytmy. Do jisté míry i Marsyas a moderní 
český folk vůbec. Jejich vystoupení je příjemným 
relaxačním zážitkem.
Stejně jako skupina Condurango působí i jeden  
z možných původců jejich jména - žaludeční víno 
Condurango, které se užívá pro zklidnění při 
pocitech tlaku a těžkosti. 
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VČERA NA NÁDVOŘÍ

Do restaurace U Zachariáše na horním 
náměstí chodí na večeři všechny hvězdy festivalu! 

DRBY

Václav Koubek 
Svérázný samorost s harmonikou

NOCTURNO

DNES NÁDVOŘÍ Žofie Kabelková 
Petra Klementová 

Bratři Ebenové

Kislík jako propagátor zdravého životního stylu 
doporučuje spaní venku. Krásné probouzení zaručeno!

Včerejší nocturno bylo v mnohém netradiční. 
Na baru drnčely skleničky tak, že koktejly 
nebylo třeba míchat a ve sklepě se více než 
stovka lidí podivně pohupovala v rytmu 
trip hopu. Za to všechno mohla Načeva a DJ 
Five. Výrazný hlas Načevy skvěle zapadal 
mezi scratche DJ Fiva a tím začal pro mnohé 
nejrozjetější letošní večer, někteří naopak 
mohli být zklamáni, ale tak už to u žánrů 
mimo hlavní proud někdy bývá. Každopádně 
noční hýření pro některé končilo až kolem  
8 hodiny ranní.

Nezmar je Animalia > Cnidaria > Hydro-
zoa > Hydroida a ne žádný Protozoa!
Dneska přijede paní Šašková, tudíž na drby  
o Klárce bylo uvaleno informační embargo. 
Pikantní kusy přineseme ovšem v následujících 
číslech i s bohatým obrazovým materiálem.
Lucie naposled noci upila. Telčské hospody 
truchlí nad odjezdem Lucie Cíchové z Epy De 
Mye. Občerstvovnám rázem klesly tržby na 
polovinu a dvě už vyhlásily bankrot. My všichni 
ostatní si konečně můžeme oddychnout. Její 
řádění letos skončilo. A taky vás máme všechny 
moc pozdravovat.

Honba za uměním pokračuje! Vyzvedni si na štábu hrací kartu, udělej si procházku po Telčských 
výstavách, sesbírej tajuplné indície - razítka a získej unikátní dárkový balíček Prázdniny v Telči.  

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


