
Dokud jsou andělé na Zemi, nic zlého se nepřihodí

Ahoj Medvěde! Sledujeme vás, jasněže 
sledujeme a moc se těšíme! Letos zku-

síme vytvořit rekord v přeletu/přejezdu/přebě-
hu na 10.000 km na trase Managua - Telč! Odlet 
z Managuy v pátek v 19:30 českého času, přílet 
do Prahy v sobotu v 16:20, vezmeme klobouky  
a večer jsme v Telči na koncertě! Začátek koncertu 
nestihneme (přecijen přilétame do Čech po skoro 
osmi měsících a musíme něco rychle zařídit... :-), 
ale před koncem jsme tam určitě... Pozdrav malou 
a velkou rodinku a moc se těšíme!!! MMTKJ

Teátr Víti MARČÍKA 
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

ISARA a LÁŽO PLÁŽO  

CRICKET & SNAIL a JAVORY  

Teátr Víti MARČÍKA 
ROBINSON CRUSOE 

Proslýchá se, že Oldřiška odjede z Telče  
s čistým štítem. Čí je špinavé brnění  

v průjezdu štábu, se však zjistit nepodařilo.

Jauvajs a Aisling
Jakub Linhart, zakládající člen kapely, kytaris-
ta, flétnista a horolezec spadl včera odpoledne 
na štábu ze závratné výšky tří schodů a narazil  
si záda. Jeho oddanost kapele je zřejmá z procítě-
ného skandování jejího názvu hned po incidentu. 
Není zatím jisté, jestli naše oblíbená kapela, která  
každoročně rozehrává Telč irskými rytmy, bude na 
Kocouří scéně hrát, každopádně ovšem uvidíme 
tanečnice z tanečního souboru Aisling (šeptá se, 
že s sebou přivezou i novou minitanečnici).

F. T. Prim
Název brněnského uskupení F. T. Prim vychází  
z počátečních písmen názvů dvou těles, ze kte-
rých kapela vznikla: Flažolet a Tuláci. Už názvy 
těchto skupin nám prozrazují, že se bude jednat  
o folk a trampské písně. Od samého začátku v roce 
1988 se snaží hrát výhradně vlastní repertoár.  
Minulý rok vydali k příležitosti svého pětadvacá-
tého výročí výběrové CD Střípky příběhů.
Žalman a spol.
Prázdniny v Telči bez Žalmana by byly jako... 
no, asi by nebyly. Jaký smysl by měl folkový fes-

tival bez české legendy žánru a autora poloviny  
repertoáru ortodoxnějších kotlíkářů? Pavel Žalman  
Lohonka je se spolem i bez spolu na české scéně 
už od roku 1969 a od té doby za sebou nechává 
nesmazatelnou stopu téměř zlidovělých písniček, 
spokojených fanoušků a členů jeho legendárního 
a neustále se rozrůstajícího fanklubu. Jen tak dál!
Divadlo Cylindr - Škola malého stromu
Dramatizace velice populární stejnojmenné kníž-
ky o malém Indiánovi jménem Malý strom z kme-
ne Čerokí, který se po smrti svých rodičů dostane 
ke svéráznému dědečkovi a moudré babičce, kteří 
ho učí indiánské moudrosti – porozumění a lás-
ce ke všemu živému i neživému. Jen dvě herečky  
a jeden hudebník tak na jevišti stvoří svět,  
kde stromy mluví, vítr zpívá a kde přídomek naivní  
nemusí znamenat hloupý.
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce 
(za výčepem Kozla) můžete navštívit 

rukodělné dílny. Přijďte si zkusit plstění, 
linoryty, drhání, přáníčka, šití panenek 

nebo barevné placky - brože, tašky

2. SRPNA

ZÍTRA

DRBY

OHLASY

DÍLNY

SOBOTA

Divadlo Cylindr - Dva Kvamarádi
Divadelní představení Dva Kvama-
rádi vypráví veselé a poučné pří-
běhy dvou žabích kamarádů Kvaka 
a Žbluňka. Pohádka, kterou spo-
lu stvořily herečky Petra Bílková  
a Iveta Dušková, je volně inspiro-
vána knihami Arnolda Lobela a je 
protkaná povídáním a písničkami 
o ročních obdobích. Představení se 
bude určitě líbit i těm nejmenším 
divákům. 

DNES

Telč se včera proměnila na město andělů. Prvními z nich byli kluci z kapely Karel na nákupech,  
na které hned navázali Jen tak tak. To už se ale náměstí plnilo dalekosáhlou frontou fanoušků těšících 
se na koncert nejvyššího z našich andělů, Karla Plíhala. Ten s úsměvem na rtech těšil nacpané nádvoří 
zámku svým typickým humorem někde mezi básničkami pro děti a filmem pro dospělé, do kterého 
najednou dojal všechny přítomné osobitou poetikou, jemnou básní nebo písničkou, kterou si budeme 
chtít zpívat ještě měsíc po Telči, ale jelikož je pro smrtelníka naprosto nezpívatelná, vystačíme si s brou-
káním. Andělem byla a určitě i stále někde nahoře je i Zuzana Navarová, jejíž písně včera zpívali a hráli 
Martina Trchová a Adam Kubát. Spíše citlivá vzpomínka než koncert. Celé posezení se neslo v téměř 
svátečním duchu, ale díky Martinině přátelskému duchu měl celý večer příjemnou domácí atmosféru.  
Z konírny se neodcházelo jednoduše, ale nebojte se - dobří andělé se vracejí...


