
Nenechte si ujít poslední dvě pohádky! Zítra DFM - Mikulkoviny a v neděli Divadelní společnost Kejklíř - Hrnečku vař!

Divadlo Aldente - Honzík, klárka a kouzelná skříňka
Hluboké nedorozumění
Hluboké nedorozumění přijede letos do Telče v plné pětičlenné síle, s několika novými písněmi a navíc 
s čerstvým CD projektu „Folk žije!“, na které přispělo jednou písní. Skupina je stále věrná své energické 
a zpěvné akustické muzice, což vám při koncertě s radostí ukáže. Pokud nestihnete dnešní vystoupení, 
tak nevěšte hlavu, v sobotu se totiž část kapely přesune jen pár kilometrů za Telč do Řásné, kde bude 
od jedné hodiny hrát jako doprovod ke společnému zpívání na výročí jezdecké stanice Marlenka.

Vrátím se do Telče určitě na víkend
Jenže pak zjistím, že Samson se svou partou tu bu-
dou už ve čtvrtek. Volám šéfovi a lehce manipula-
tivně z něj vymámím další volno v pátek. Ve čtvrtek 
o hodinu dřív vypnu mašinu, čímž rozdělanou prá-
ci přeruším a stihnu odjezd autobusu z Florence.  
Po třech hodinách konečně na nádvoří v Telči. Pozdra-
vit kamarády pořadatele a kapely. V zákulisí vládne ve-
selá nálada, vypráví se vtipné historky, padají lechtivé 
vtípky. A už je půl osmé a Medvěd jde na podium uvést 
první kapelu Tempo di Vlak. Hrají převážně písničky 
jiných kapel a tak si s nimi v zákulisí všichni notujeme 
Ryvolovo Co zbývá. Na konci Kawiho chvilka slávy – 
předával opět květinu a profesionálně zaškolil Bedny-
ho. Pak už žezlo na podiu převzal Samson a jeho parta 
se speciálním hostem - bývalým hejmanem Petrem 
Bendlem. Vzadu v zákulisí nám na hlídání zůstala krás-
ná půlroční Hanička, kterou se povedlo úspěšně uspat. 
Samson chrlil mezi písničkami typické vtípky, zahrál 
dětem písničku z večerníčku Méďové, včetně speciál-
ního zakončení pro dospělé a na konci nezapomněl po-
přát všem, at´se mají dobře, něco pro to dělají a hlav-
ně – ať je při tom nikdo nechytí. Po koncertě pak ještě  
v duchu dávné telčské tradice hrál Samson na kytaru 
ve stánku u Ježka až do půl třetí do rána jednu vypalo-
vačku za druhou. Markytka

Nezmaři a symfonický orchestr ZUŠ Uničov
Včera nám kombinace folku s alternativou 
dobře vyšla, dnes to tedy zkusíme znovu. 
Na nádvoří přivítáme ostřílené muzikanty, 
kamarády a telčáky, kapelu Nezmaři. Patří  
k těm, kteří sem jezdí déle, než si mladší část 
pořadatelského sboru vůbec může pamato-
vat a pravděpodobně tu budou hrát dalších 
pár stovek let. Neoblomní folkaři, jejichž ve-
čer zdaleka nekončí koncertem, nás určitě 
naplní typickým humorem, potěší zpěvnými 
písničkami a připraví na dlouhý večer stráve-
ný na baru (a pod ním).

Zero number one
Ve sklepě letos poprvé vystoupí jihlavská skupina Zero number one. Muziku hrají bez předsudků  
k žánrům, ždímají z diváků i sami ze sebe emoce a předvádějí show, kterou stojí za to vidět. Jestli chce-
te slyšet indie, folk, rap, dance nebo další stylově nezařaditelné písně, určitě vás nezklamou.

Štěpán a Ondra tvrdí, že jsou schopni zazpívat co-
koliv. Myslí tím jakékoliv karaoke od zeleňáka na 

youtube.com. 
Kaviho výraz při celodenním vyrábění kartiček se nazývá 
Pan Loutka. Dnes jich musí vyrobit asi šedesát.
Včera jste nemohli vidět Štěpána v čajovně, měl tam totiž 
Kavárnu potmě a bylo plno. Dnes zkusil shodit knírek, aby 
přitáhl další lidi.
Ondra si dneska v noci vysnil do redakce tři spoře oděné dívky  
a ráno je tam opravdu měl!
Colombo byl v kanceláři pana Norka a viděl u něj poctivou 
přípravu na dnešní koncert - plný stůl vytištěných článků  
z Wikipedie o nezmarech - žahavcích!

DNES

Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité 
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení  
z provazů, šperky z filců a drátků,  
oplétání tužky

Nabízíme volná lůžka na naší turistické ubytovně alias Intru. Cena je 220 Kč za osobu na noc v povlečené posteli. 
Pro detaily volejte naší pořadatelce Hance: 732 763 166.
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De Facto Mimo - MIKULKOVINY
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Filip TELLER - INSPIROVÁNO LÁSKOU 10. SRPNA
SOBOTA
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Divoký večírek na dvou scénách naráz: Midi Lidi ve Sklepě, aneb 2 hodiny absolutního vedra, absurdní hudby  
a abstraktních textů! Nářez! Mezitím na náměstí hrají Kladderadatsch pod padákovým stanem jako v cirkuse!


