
Naše přední fyzičky (jinak taky prodavačky 
triček) přišly při pobytu v Telči s novou  
a objevnou teorií. V Telči se prý objevují gravitační 
pole s výrazně vyšší přitažlivostí, například matrace 
v redakci, bar, čajovna, lodičky, kašna, pizzerie,  
restaurace Na Kopečku. Další čekají na objevení!
Rocky Balboa se včera rozcvičil v čajovně proti bez-
mocným spícím čajovníkům (někteří se po probrání 
statečně ze spacáků bránili) a potom začal rozdávat 
rány kolem sebe na baru. Video už brzy na vašich 
monitorech na youtube.com!
Podle Soňy řádí ve městě obávaný “Domečkový 
vrah”, který se neustále snaží všechny domečkové 
reklamy odstřihnout a povalit.
Protože Terka je mezi pořadatelkami časté jméno, 
přejmenujeme nejspíš příští ročník na Prázdniny  
v Terči. 
Z čajovny: Víš, proč nemaj chlapi celulitidu? Protože 
to je hnusný.
Když chceš dostat Vojtu rychle na bar, stačí mu scho-
vat klávesnici a myš. Horší je ho potom dostat z baru, 
na to zatím osvědčený způsob neexistuje.

CHVÁLÍM
Chválím, chválím všechny, co přišli do dílen 
DRHÁNÍ a něco si sami vyrobili. Chválím 
malé i velké, holky i kluky. Chválím za snahu, 
trpělivost a šikovnost. Nepřestávám žasnout 
nad tím, jak čtyř a pětileté děti, které ještě 
ani pořádně neumí držet pero, dokážou 
správně uvázat uzel, který vidí poprvé v 
životě, a nejednou, ale tolikrát, aby dokončili 
celý náramek!!! Nepřestávám obdivovat 
trpělivost, se kterou všichni sedíte, uzlujete 
a zas rozvazujete, abyste si odnesli náramek 
či náhrdelník s hrdým pocitem, tohle jsem 
dokázal já! Odjíždím nerada, ale pravidla 
zaměstnavatelů jsou neúprosná, víc dovolené 
nemám, tak zase příště, Iva :-) Pro ty, co mi 
něco zapomněli říct: www.fler.cz/ivabela

Zdeněk Bína
Koncem loňského roku ukončila svou činnost kapela 
-123 min., která byla na Prázdninách také velice 
oblíbeným hostem. Její frontman, Zdeněk Bína, se ale 
hudby nevzdal a pokračuje dál ve svém akustickém 
projektu, na kterém spolupracuje společně s basis-
tou Janem Urbancem.
Jablkoň
Ulítle bigbeatový nářez zahalený do jazz-filhar-
monického hávu. Vynikající muzikanti z Jablkoně 
pokaždé předvádí nejen skvělou hudební,  
ale i komediantskou show. Není divu, vždyť jejich 
malá velká žena Anička je rozená herečka, včera 
večer předvedla úžasné představení o Malé večerní 
snítce, a velký velký muž Michal Němec jí s jejím 
leta/diva-dýlkem občas pomáhá. Ač jsou podle 
stageplanu folkaři, srdcem a duší jsou to rebelové 
až na půdu, takže se můžeme těšit na rozdováděný 
multižánrový koncert, na okamžiky vážné hudby  
a jazzu, ale i folkrocku a dokonce i punku.

The Mask
Jihlavský folkbigbít večer u Kozla.

Anička Duchaňová: Příběh dědka Všudefouse
Sváteční mystérium inspirované postavou otce D. Štětinatý 
dědek Všudefous je na Vánoce sám. Nemá nikoho. Božena 
má Pepika, ale neví s kým. Pepik zlobí a chodí čůrat na sníh. 
Hvězdy svítí vysoko na obloze a dědka se zmocňuje neklid. 
Tento příběh je celoročně vánoční.
Krystyna
Krystyna je alternativní harmonikářka. Alternativní v mnoha 
směrech – zpívá nejen česky, ale i slovensky a polsky, zpívá 
svoje písně i zhudebněné básně například Ivana Jirouse 
nebo Barbory Baronové. A když se Krystyně na pódiu připojí 
některý z jejích přítel a ozvláštní její vystoupení druhým 
akordeonem, kytarou a nebo třeba alikvotním zpěvem.
Martina Trchová
Letos na jaře vydala Martina své druhé CD, na kterém spolu-
pracuje s Patrikem Henelem a Radkem Polívkou, se kterými 
také pravidelně vystupuje. Její písně, postavené na kytaře, 
kontrabasu a především zpěvu, protože písničkářská duše 
se v Martině prostě nezapře, textově odráží tematiku vztahů, 
lidské svobody, pocitů z města, … Její písně plynule, nenásilně 
přechází mezi žánry, takže krom obligátního písničkaření se 
můžeme těšit i na folk nebo folkrock. Za zmínku ještě stojí, 
že její nové CD produkoval Michal Němec z další kapely 
dnešního večera, Jablkoně.
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Brontosauří filmové neděle
8.8. Architekt odpadu
Portrét architekta Michaela Reynoldse, který 
se proslavil netradičními stavbami z odpadů.
15.8. Automat
Nový český časosběrný dokument, vy-
povídající o životě ve velkoměstě. Následuje 
beseda s Martinem Skalským z iniciativy 
Auto*mat.
Vždy od 14 hodin na městském úřadě v Telči.

Sraz na nedělní běh v 10h  
na podiu u štábu, start v 11h. Dobrovolné 
startovné bude posláno na pomoc postiženým 
povodněmi.

Pátek jako žádný jiný
Klasický pátek, jak jinak ten včerejší pohodový  

a pohádkový den nazvat. Na náměstí odpoledne vyrostlo 
šapitó a mohl tak začít perfektní dětský cirkus LeGrando. 
Kousky, které malí artisti a klauni předváděli jsou obdivuhod-
né. V kejklích na pódiu pokračovala ššt kapela Kočičí mrrrou 
hra a po nich trampfolkoví a uplně Šworc.
Na zámku se pak sešli muzikanti, kteří jsou v Telči jako doma 
a jak všichni dobře víme, všude dobře, doma nejlíp. Smutná 
i veselá je v každém okamžiku Žofka Kabelková, ale letos si 
na zámecké nádvoří přivedla Lucku Cíchovou, která jí doprovodila na kontrabas, který Žofčinými 

písním dolil novou krev do žil. Do Trabandu na pódiu se 
pak pohodlně vlezli další čtyři hudebníci a byla to jízda 
snů za zvuku toho nejlepšího Trabandího koncertu co jsem 
kdy slyšel. Velká poklona panu zvukaři! Peckou večera pak 
byl Jarret, který opět předvedl show jak se patří. Hurikán, 
valba i šprnda, prostě parádní koncert jako vždycky.
Drobnou a přesladkou tečkou na závěr večera byla Anička 
Duchaňová se svou divadelní povídkou Malá večerní 
snítka, ve které malá Anička, sama doma a v noční košili, 
sní o snech a okolo ní tančí kapky deště.

SPORTOVNÍ DÍLNA


