
Duo Passage dva kytaristé  
s láskou k Telči, jeden navíc čerstvým otcem.

Fajnbeat Pražská hudební skupina hraje 
a zpívá písničky o něco hlasitěji než folk a o něco 
tišeji než bigbít. Zkrátka takový fajnbít.

Devítka Nová Devítka s Petrem Havrdou 
je zvukově i stylově barevnější, na prvním místě 
však stále zůstává písnička. Pokora k čisté melodii 
a k daru slov, která nejsou vyřčena zbytečně.

Vlasta Redl Prázdniny v Telči bez Vlasty 
Redla by byly jako jarní louka bez kopretin! 

Ivan Hlas Trio poprvé v Telči!
Traband Nepamatujeme, že by jedna z ka-

pel vystoupila oficiálně dvakrát během festivalu, 
první místo s hlavní scénou a nocturnem získává 
po právu Traband!
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Do restaurace U Zachariáše na horním 
náměstí chodí na večeři všechny hvězdy festivalu! Bára Hrzánová a CondurangoNOCTURNODNES NÁDVOŘÍ Arnošt Frauenberg a Nezmaři

Jak se včera dozvěděli všichni naši technici, Ebeni vozí 
nespočet beden aparatury. Z obsahu té na obrázku  
se klopilo na terase.
Jarda se dneska ráno po noci na baru uložil k ledu.
Náš zvukař Tomáš se vrátil a nahradil za něj 
zastupivšího Michala po všech směrech. Dopil komplet 
bar a Klárrka už ví, na kterém pokoji spí.
Hanča byla neštastná, že jí při počítání triček včera 
na stánku na zámku Ebeni nezahráli její oblíbenou 
písničku Já se v tom nevyznám.
Soňa drží dosavadní rekord v počtu účastníků ve sprše, 
s Aničkou se ale sprchovat nechce.
Včera nejmenovaná barmanka rozdávala také lekce 
slušného vychování. Facka za chození za bar prý 
krásně sedla a zvukař Ebenů Tomáš už se těší na další 
zvučení v Telči.

Dílny zítra naposledy! 
Hanka - hrdinka letošních dílen! 13-17h  

na dvoře Lidušky (roh náměstí za výčepem Kozla) 
si můžete zítra naposledy vyzkoušet smaltované 

šperky, hedvábné šátky, košíky, leptané sklo. 
dětský koutek, trampolína, bazének, malování, 

balónky, nápoje, kávička a vínko. 
“Absolut chill out”

Prázdninová pošta
Na poslední dva dny festivalu jsme pro Vás připravili  
v průjezdu na štábu (u předprodeje vstupenek) takovou 
malou „krabici přání a stížností“. Chcete-li nám napsat 
jak se Vám v Telči líbilo, vzkázat nápady na příště (např 
koho byste příště rádi viděli a slyšeli), vynadat nám  
za něco nepovedeného nebo snad za něco vyjímečného 
poděkovat… to vše můžete prostřednictvím malého fes-
tivalového domečku „POŠTA“, kde už se na Vaše dopisy 
čeká! (případně připište e-mail, přejete-li si být čas od 
času informováni o námi pořádaných akcích  
a koncertech) Díky!

Statistika nuda je 
Tým redakčních povalečů už poněkolikáté žasl nad tím, 
jak mladé a krásné pořadatelky jsou na letošních Prázd-
ninách. Zároveň jsme chtěli vědět, jak to dělají, že večer 
hýří na baru a ráno normálně fungují. Obě tyhle otázky 
nás dovedly k myšlence popsat takovou průměrnou 
pořadatelku a pořadatele. Proto jsme se zeptali repre-
zentativního vzorku 15 pořadatelek a 15 pořadatelů na 
několik otázek. Zde jsou dlouho očekávané a pro mnohé 
šokující informace:
Průměrný pořadatel vstává ráno v 10 hodin s pořádnou 
kocovinou. Je mu 26 let, měří 176 cm a váží 76 kg. 
Kromě toho denně vypije 5 piv a 4 panáky, vykouří 
jednu vodní dýmku a chodí spát v pět ráno.
Průměrná pořadatelka vstává ráno o půl jedenácté. Je jí 
17 let, měří 165 cm a váží 57 Kg. Protančí 1 hodinu času 
a prozpívá ještě možná víc. Usíná obvykle o půl třetí.
Vycházíme-li z předpokladu, že nezletilým se nesmí 
podávat alkohol, je zřejmé, že dospělý pořadatel vlastně 
nikdy nemůže řídit vůz, jelikož je pořád v lihu. Další 
dosti alarmující informací především pro zvukaře je 
fakt, že dvě ze tří pořadatelek jsou nezletilé.

Bojkot čínské olympiády
„Z důvodu zahájení olympijských her 
v Pekingu, jsme se my, kluci  
z čajovny, rozhodli (s laskavým svo-
lením vedoucích špiček) bojkotovat 
čínské výrobky... A proto od 14:00 
přestáváme vařit veškeré čínské 
čaje. A to až do 16:00. Tímto chceme 
vyjádřit svůj nesouhlas se stávající 
situací v Číně. Omlouváme se všem 
potencionálním zákazníkům a věříme, 
že tento krok sklidí vaše pochopení.“  
 Čajovníci

Tak se Medvědovi - našemu tátovi Prázdnin – splnilo jeho největší přání! Vždycky si totiž přál, aby na Prázdn-
inách v Telči hráli Ebeni. To se mu ovšem splnilo už předloni, letos se mu splnilo druhé největší přání, totiž  
aby v Telči zahráli podruhé. 
Byl to snad jeden z nejhezčích a nejpříjemnějších večerů celých Prázdnin. Počasí v pozdní večer bylo krásné  
a na terase, kde se muzikanti připravují, hřálo sluníčko o sto šest. Koncert začal s nebývalou lehkostí  
a nonšalancí i přesto, že bylo na zámku letos asi nejvíc diváků. Publikum krásně naladila Žofie Kabelková  
s Petrou Klementovou, které mnohým na tvářích vykouzlily úsměvy roztouženého jara (a to i přesto, že vrcholí 
léto). Po půlhodinovém představení přenechaly tyto půvabné slečny svoje místo taháku včerejšího večera, 
bratrům Ebenům.
Lehkost a upřímná radost z hraní, tak nějak by se dal charakterizovat nástup všech Ebenů na scénu s písní  
Za malou chvíli. Koncertem krásně a neotřele provázel Marek Eben, z jehož úst zněly především písně z nového 
alba Chlebíčky. Ale slyšeli jsme i písně starší, tzv. vypalovačky. První z nich Já na tom dělám zazněla z rukou 
opravdových makáčů. V rukavičkách s kladivem, kovadlinou, pumpičkou, inu krásná práce. Jednou z dalších 
ukázkových vypalovaček byla píseň Vesmír. S žertovným úvodem s časopisem Vesmír, který vůbec není  
o Vesmíru, ale o mikrobiologii, vybuchla světelná šou, při které si užili nejen sami osvětlovači. Krásný večer.
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