
Divadlo Jedeme k vám – Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana
Houslový klíč, Nota a Pomlka provedou vaše ratolesti veškerými důležitými momenty naší nejslavněj-
ší české opery a  převtělí se přímo před vašima očima do jednotlivých postav. Na vlastní uši ověříte,  
že Prodaná nevěsta vážně nepatří do starého železa! V lidových krojích, s velkolepou taneční scénou, 
má dnešní pohádka ambice poučit jak ty nejmenší, tak jejich starší sestry a brášky.

The Folks
Hudební skupina, jejíž členové se osobně znají již od studentských let, kdy spolu muzicírovali na vyso-
koškolských kolejích. The Folks, jak už název napovídá, mají kladný vztah k folkové hudbě, ale netají 
se ani obdivem ke skupině Beatles, což se odráží v jejich tvorbě. Původní záměr důstojně nahrát je-
jich staré autorské písně tak postupně přešel v chuť tvořit písně nové a ty následně interpretovat při  
živých vystoupeních. 

To je ale bzzzukot!
Tak mě tu po roce zase máte. Jako, taky sem to nečekal tak vostře zzze zzzačátku, ale když zzzjistíš, 
že je na Štěpničáku včelí rojení, tak tam, ty včelo, pokud nenosíš ty žlutočerný pruhy jen na vokrasu, 
nemůžeš chybět. Jako, kámo! Zzz toho, co se tam včela dělo, zzz toho se ti normálně rosily křídla!  
Ty pořadatelé Prázzzdnin v Telči, to fakt nejsou žádný béčka! Takovej večírek náš úl nepamatuje. Vín-
ko, chlebíčky a na mole pod vrbou…ty, včelo! Samotná včelí královna z Bee Bandu, bzzzučela tam  
ve swingových a jazzzových rytmech, do toho bylo k dispozzzici i nějaký to pokouřeníčko od včelaře 
Matěje, zzzahalenýho ve včelařský kukle – jako kdybysme na něj brousili žihadla, nebo co… A co te-
prve ta vobsluha! Ty včelo!! Tos neviděl! Krásný dělnice, opojný trubci to tam vybírali zzzákeřnejma 
zzzatáčkama na tý pěšince vokolo rybníka. Všude plno lidí, tak měli co dělat, aby se po nich někdo 
nevohnal. Ale dopadlo to na jedničku, voni ty lidi nejsou tak úplně hloupí, a mírněj se, když viděj, že jim 
rozzzlejváš kvalitní bílý. Já teda radši medovinu, ale nechci do toho rejpat. Osobně sem rád, že Hugo 
vodpádloval s tím Brtníkem na vostrůvek, docela sem se letos toho medvědího ročníku vobával. Prej 
má na sobě nějakej QR kód. Brtník, ne Hugo. Pochopil sem, že když na to lidi namířej ty lesklý placky, 
co do nich pořád koukaj, řekne jim to něco vo tom místě, kde brtník stojí, vokáže nějaký fotky z přede-
šlejch fesťáků. Asi jako včelí tanec nebo co…Dali to prej i na ty dřevěný domečky, co Matěj s pořadatele-
ma vysázzzel po celý Telči. Má jich bejt čtyřicet, ale chce se ti to vobletovat…Tak určitě, protože je tam 
prej ještě nějakej rébus, a to já rád. Můžu prej i něco vyhrát. Jen mám strach, aby na tom nebyl vyob-
razzzenej Brtník. Maj ho letos všude. Podle mě né úplně dobrá volba. Náš úl by moch vyprávět! Tyhle 
medvědi jsou totiž hrozzzně schopný. Slyšel jsem, že tady prej jeden v Telči volně pobíhá. Se musim mit 
na pozzzoru. Je to tu totiž fakt bezzzva, 
nerad bych přišel k úhoně. Včera Vláďa 
Merta a pak ten týpek Redl. Voba pus-
tili na zzzámek, skvělej bzzzukot a fakt 
jsem se zzzasmál. Když jsem uslyšel, 
že mi lupen platí i na nocturno na Pan-
skym, žhavil jsem motory ještě před 
koncem. Ta Nina Rosa, do medu!!…Ta-
kovou včelu bych si nechal líbit. Za mě 
jednoznačně žihadlo nahoru. Nacpat 
Jarreho a lambádu do jednoho son-
gu a zzzakončit to zzznělkou zzz „Jen 
počkej, zajíci“…tak jsem si nebyl jistej, 
jestli jsem u Štěpničáku nepřebral.  
Jednozzznačně, přijdu zas.       Bzzzunďa

Vojta se včera omlouval klukům z Lilimat, že nám pro ně 
vyhořelo ubytování. Nicolas to pochopil doslova a se zájmem 

zjišťoval, jestli by nešlo spát v ohořelých peřinách.
Markytka mluvila o mistru Mertovi jako o Mišíkovi. Žofka mínila,  
že Mišík má mnohem míň „m“ než mladší Martin Myšička.
Včera se na nádvoří objevil videotým, který celý koncert dokumen-
toval. Snad to bude kvalitně sestříhané, když měli Kamila Střihavku. 
Křísek a Bubble mají dnes prý mít pod vedením Vojty barový  
projektový večer se školou pokeru. Uvidíme, kdo koho oškube.

Karel Plíhal a Matěj Plíhal
Karel Plíhal byl jedním z prvních, kdo před těmi čtyřiceti lety na zámeckém nádvoří v Telči hrál a tak 
na jubilejním ročníku nemůže chybět. Populární písničkář, mistr slova, jehož tvorba vždycky pohladí 

po duši nebo rozesměje takovým způsobem, až už bránice přestává stíhat. Karel letos přiveze svého 
syna Matěje, vystudovaného kytaristu a skladatele, který v minulosti hojně spolupracoval s význam-
nými českými divadly Buranteatr nebo Husa na Provázku. Těšíme se, jak tenhle hudební rodinný tan-
dem dopadne.

Bonsai č. 3
Proč se každý rok vracíme do Telče? Možná protože je tu pokaždé něco nového. Protože se skama-
rádíme s neznámými lidmi, poslechneme si zase trochu jiné kapely a objevíme nová zákoutí našeho 
milovaného městečka. A možná proto, že ty důležité věci zůstávají při starém. Nevíme, zda kamará-
di z Bonsaie přijedou svým poškrábaným Seatem Alhambra. Dáme ale ruku do ohně za to, že nám 
tak, jak tomu bylo snad od nepaměti, připomenou, proč máme folk pořád rádi. I kdyby z nebe začaly  
padat trakaře, písně výherců osmdesátkových Port Františka Stralczynského a Tomáše Poláčka zazní –  
a aby se ten pokrok přeci jenom hnul trochu kupředu, uslyšíte i autorské songy třetí generace telč-
ských stálic. Kamarádi, těšíme se na vás!

Zítra od 17:00 bude v telčské radnici vernisáž výstavy fotografií z Prázdnin v Telči  
s osobní účastí věhlasného festivalového fotografa Jirky „Kláska“ Slámy. Rádi Vás uvidíme!

sobota 30. července pilný jako včela 2 / 2022
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Závody Dračích lodí – fascinující podívaná na vodě! Dnes od 13:00 na Štěpnickém rybníku. Přijďte! 15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno
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Obrázky a písničky víly Haničky

Rabbit Slow a Veget

Loes & The Acoustic Engineers, 
Katka García a Druhá tráva
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Vlasta Procházka
Cestovatel, textař, muzikant a neúnavný propagátor hry na ukulele, navštívil s tímto malým nástrojem 
v batohu mnoho zemí, učil se od špičkových hráčů z celého světa a všude, kam vkročil, ochotně vystu-
poval.  Na ukulele hraje instrumentálně, doprovází svůj zpěv a je též členem ukulele kapely Ecce uku. 
Přes mnohé zážitky z cest nejraději zpívá česky, v repertoáru se však také objevují nesmělé výlety do 
jiných jazyků. Kromě autorských písní píše Vlasta texty na známé melodie nebo překládá a interpretu-
je do češtiny tvorbu americké ukulelistky Victorie Vox. Je též autorem Ukurzů, což jsou výuková videa 
hry na ukulele primárně pro pokročilejší hráče.


