
Výstava fotek našeho fotografa Tonína Volfa je rozvěšená po celém štábu - nejlépe  
se prohlíží cestou od vstupenek a informací nahoru do čajovny nebo k internetu.

Negatyv: Zastavíte mi?
„On je messenger. Žlutý cyklistický doručovatel listovin a drobnějších balíků. Zvyklý na své kolo, vítr 
kolem uší a mouchy v zubech. V upnutém trikotu a s batohem na zádech brázdí silnice měst i meziměs-
tí. Každý má ale občas smůlu, každého někdy náhoda donutí uhnout z vyjetých kolejí. A tak si i on, hrdý 
messenger, jednou chtě nechtě musel stopnout taxi.“ Věrni svému vlastnímu konceptu „punkového 
divadla“ přinášejí vám tři herci velice amatérského souboru Negatyv svou novou autorskou hru „Za-
stavíte mi?“ Hru plnou mystiky, sofistikovaného humoru a především nečekaných zvratů. Že se máte 
opravdu na co těšit, potvrzuje pět ze čtyř hospodských povalečů.
Jauvajs + Coiscém & Aisling
Jauvajs jsou na Prázdninách již stálými hosty. Tanečnice ze skupiny Coiscém jsou stejně tak stálými 
hosty Jauvajs. A letos se k nim, protože tance a hezkých holek není nikdy dost, přidá ještě druhá taneč-
ní skupina, Aisling. Divoké rytmy irských lidovek, kmitající nožky a vlající sukně. Budete-li mít odvahu, 
tanečnice vás určitě nějaký jednoduchý tanec naučí.

Řádně zpocení po včerejším roztančeném 
nocturnu Midi Lidí jsme si nařídili hygienickou 
koupel v horní chlorované kašně. Načapal nás 
tam Petr Forman (nebo možná dvojče Matěj?), 
který zrovna přijel a byl nadšen, jaká je tady  
u nás v Telči pohoda a že má karavan 5 metrů  
od bazénu. Zlákat ke společné koupeli se (zatím) 
nenechal, ale nabídl nám ručník k utření.
Dnešní rozpačitě začínající taneční dílna měla 
ve finále velký úspěch, přidal se celý zájezd 
běloruských turistek a všechny se nakonec  
s Colombem vyfotily.

Dá se koupat!
Když se včera nad rozpálenou Telčí začala sta-
hovat mračna, vyslali jsme do ulic skupinu bu-
beníků, kteří měli blížící se bouřku zažehnat. 
Bohužel ani s vypětím všech sil nestačil rytmus 
samby zabránit tomu, aby nás nestrefil jeden  
z největších lijáků letošních Prázdnin. Kafeká-
ře a Čajovně se sice rázem zvýšil obrat, když nás 
studená vlna vzduchu donutila proměnit pitný 
režim a nahradit chladivé moky za něco teplejší-
ho, avšak proměna nádvoří zámku v monzuno-
vou oblast lidem na koncertu moc neprospěla.  
V Telči jsme ale zvyklí, že když prší, děláme jako-
by nic a podle této rady se zachovala i Saša Lan-
gošová a spolu se svými spoluhráči předvedla, 
jak se dá odehrát koncert ve sprše. Zahanbit se 
nenechal ani Robert Křesťan s Trapery a Dru-
hou Trávou, která i díky dešti byla svěží jak trá-
va po dešti. Ohřát, osušit a zapařit, jsme se celí 
zmoklí po hlavním koncertě vydali do Sklepa, 
kde se v podání kapely MIDI LIDI odehrál mejdan 
století. A takový večírek s dvojitým VJingem  
v podání Terky Rullerové, tanečními a vokálními 
kreacemi Petra Marka, rozvrkočeným multiin-
strumentálním mišmašem Prokopa Holoubka  
a střelenými bicími Tomáše Kelara Telč ještě ne-
zažila. MIDI LIDEM patří obrovský dík za skvělý 
koncert a už se těšíme na pátek, kdy ve Sklepě pro-
běhne podobně extraordinérní koncert v podání 
Tomáše Dvořáka alias Floexe s jeho kapelou.
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Pruhované panenky - O TŘECH  
NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

Martin ROUS a CORSAIRES

Michal PROKOP, Honza HRUBÝ,  
Luboš ANDRŠT

MIJAKTIC ORKESTAR 
8. SRPNA 14.30 náměstí pro děti 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 klub Sklep

DRBY

DNES

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře Liduš-
ky vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. 
Pletení z pedigu, potisk triček, drhání, korál-
ky, šperky. Středeční sportovní dílna softbalu, 
sraz v jednu před štábem!

DÍLNY

Markéta Irglová a Duke Special
Markéta už na Prázdninách byla několikrát spo-
lu s Glenem Hansardem, ale jednou vystoupila  
i sama. Letos si pro nás připravila koncert ve 
spolupráci s belfastským hudebníkem, klaví-
ristou a skladatelem Dukem Specialem. Bě-
hem večera se však na scéně vystřídá více hu-
debníků, protože obě hvězdy večera si s sebou 
přiváží také další vynikající hudebníky, kteří se k 
nim budou různě přidávat. Markétu Irglovou není  
u nás potřeba představovat, ale Duke Special je  
u nás zatím nepříliš známý podivín. Jeho hudební vy-
jádření v sobě mísí prvky kabaretu a moderního pís-
ničkářství, kritici ho občas nazývají ‚vaudeville‘. Jeho 
písním dává tvar především piano, ale také třeba 
harfa, trubka, … a především – Dukeův ‚trademark‘ – 
starý gramofon. Výsledkem jsou romantické, klidné, 
trpělivé malé skladby, podtržené Dukeovým jemným 
zpěvem. Zní to trochu starobyle – ale to je přece in!
Ty Syčáci
Šéf Těch Syčáků, Petr Váša, je jeden z největších zje-
vů české hudební scény. Výjimečný zpěvák, textař, 
performer a experimentátor, jediný český muzikant 
schopný hrát doslova celým tělem: zkrátka „fyzic-
ký básník“. Ty Syčáci jsou pro kritiky oříškem: jsou 
prakticky nezařaditelní, mísí v sobě ledacos – jazz, 
rock, moravský folklór, world music, … Největšími 
devízami Těch Syčáků je nekompromisní, ostrý styl  
a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ.

STŘEDA


