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Užívání si nicnedělání

„Tak co budeme dělat dneska?“ líně se protáhnu ve spacáku a usměju se na svého rytíře. „Co budeš
chtít,“ vrátí mi úsměv a něžně mě políbí. To se přece může – jsme přece v Telči, městě šťastných lásek,
nebo ne? Oba rádi něco vyrábíme a dílničky na Prázdninách v Telči byly před dvaceti lety, stejně jako
dneska, ideálním způsobem, jak strávit odpoledne před koncertem. Vyrábíme tiffany šperky, a já jako
poslušná holka ve škole následuji postup, který mi moje technicky zaměřená láska s naprosto vážnou
tváří vysvětluje. Je vážně chytrý, rozumí mnoha věcem, které mi nic neříkají a dokáže vyrobit cokoliv.
Ale v jedné věci je doslova jako slon v porcelánu – v hudbě a v umění. Takže chápete, že když zjistím,
že znám odpověď na soutěž Prázdnin, kterou jsme si právě přečetli na festivalovém webu, cítím se jako
Bridget Jonesová, když uhodla Like a Virgin na večírku právníků s Markem Darcym. „Komu to mám
říct?“ ptám se, protože tahle soutěž je o rychlosti. „Musíte najít Medvěda, a tomu to říct, abyste vyhráli,“
někdo pronese. „Kdo je sakra Medvěd?“ ptám se a někdo na ulici nám ukáže na menšího fousatého pána
v černém tričku. Rozeběhnu se jako praštěná a se smíchem se k němu vrhnu. „Znám tu odpověď! Jsem
první?!“ Pobaveně se zasměje a odpoví: „Tak jak to je, pověz!“ Už si nepamatuji, o co přesně šlo, ale vím,
že v reakci na moji odpověď bylo: „Tak cédéčko je vaše!“ Padla jsem Medvědovi okolo krku, dmula jsem

se nesmyslně pýchou a moje láska se mi upřímně smála. „Já jsem vyhrála, chápeš?! To se mi ještě nikdy
nestalo!“ „Bezva, tak si pojďte pro výhru.“ To cédéčko výběru písniček z Prázdnin v Telči mám dodnes
ve svojí zlaté sbírce a pořád si ho ráda pouštím. Přestože jsem Medvěda oficiálně poznala až o mnoho let později, stačil mě ještě v lehce podroušeném stavu políbit ku příležitosti jakési oslavy. Možná
ve mně tušil příští pořadatelku, kdo ví. Moje vzpomínky na zakladatele Prázdnin, Milana Medvěda
Koláře, jsou jenom ty dobré. Stal se mimoděk součástí nejhezčích momentů mého života a nenapadá
mě nic, co bych mohla tomuhle člověku vytknout. Snad jen, že je někdy hodný až moc. Bez Medvěda
by Prázdniny v Telči nebyly tím, čím jsou. Je to člověk, který vždycky stavěl na první místo návštěvníky
festivalu nad všechny ostatní a dodnes vymýšlí, co by se kde ještě dalo vylepšit. Bez jeho legendárního
pozdravu „Přátele a kamarádi, ahoj!“ si už zahájení hlavních koncertů nedokážeme ani představit.
Roky běží a moderátorskou štafetu po Medvědovi pomalu přebírá jeho syn Matěj, který uváděl také
včerejší povedené koncerty hodně bujarého Vasilova Rubáše a pánů z Buty. Koncerty, na které jsme
se moc těšili, jsme si užili do poslední kapky krve. Minikapela prodloužila rozjetý večírek, z něhož
se někteří nadšení fanoušci vraceli domů až pozdě k ránu. Máme tady poslední festivalovou sobotu,
tak si ji nenechte protéct mezi prsty!
Sova
DNES

Divadlo Já to jsem – Kolotoč pohádek
Tři klasické lidové pohádky, O Jeníčkovi a Mařence, O velké řepě a O kohoutkovi a slepičce. To vše
propojené a tradičně zpracované divadlem Já to jsem v režii Víti Marčíka ml., vás přivede do světa
marionet, hrajících příběhy na pohádkovém kolotoči. Pojďme se vrátit k pouličnímu divadlu, za doprovodu živé hudby! Držíme vám místo!

Objevte buskery u Olíkovy boudy a lodiček! 16:00 Roman Hampacher 19:00 Blondýna 21:00 Frýda a Company

Díky Tobíkovi, jeho hokejkám a rozjetému spodnímu baru (takže jsme nikomu nepřekáželi) se mohla
včera v sále na Panském dvoře konečně uskutečnit pořádná florbalová dílna. Díky všem holkám
a klukům za zahrání, já jsem si to užil!

Putovní pátrací výstava
Po Telči a okolí můžete hledat čtyřicet domečků s fotkou a QR kódem, který
vás nasměruje na stránku s popisem místa, události nebo pojmu, spojeného
s festivalem. Budeme rádi, když si stránku a další fotky v galerii prohlédnete
a připíšete Vaši vzpomínku nebo komentář. Každý panel má na sobě také písmenko do šifry. Pokud ji vyluštíte a pošlete tajenku na medved@ji.cz, vyhrajete pěkné festivalové ceny!
15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

Divadlo Já to jsem
Potopa

ZÍTRA

Madam v triku a Handl
Ondřej Havelka
a Melody Makers
22.30 Nocturno
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Vlna
Muzice se Vlna věnuje už od dětských let a naplno pak přes 22 let. Prošel několika kapelami,
se kterými získal mnohá ocenění. Od roku 2012 působil v kapele Kofe@Vlna, která předskakovala
například Tomáši Klusovi a na Léto fest si je vybrali také populární Chinaski. Po covidu hraje Vlna
už druhým rokem sám s repertoárem K@V. Čím dál tím častěji se věnuje také buskingu, kde hravá
covery českých a slovenských kapel.
Alishi
Písničkářka ve stylu folk-country crossover, občanským jménem Alena Střelečková. Hraje prý „asi
folk“, protože se narodila v Českých Budějovicích. Abyste rozuměli – trampská, folková a country muzika tam byla odjakživa doma a bluegrass jakbysmet. Miluje poetiku, ráda hledá krásná slova, krásné
melodie a to vše mezi tím. Alishi dovoluje své hudbě přesahy, v příbězích o lidech, místech a nevšedních dnech vždy hledá naději a humor, někdy trochu odkrývá pozlátka a snaží se dojít na dřeň. Asi nejvíc ze všeho ale touží předávat svou místy až euforickou radost
a úžas z objevování světa, lidí, vztahů a vůbec života.
Milan Samko
Talentovanému plzeňskému zpěváku a skladateli učaroval rock
a soul. Mohli jste ho zastihnout na Rock for People nebo Colours
of Ostrava, kde ho označili za jednoho z českých hudebních
objevů roku. Má za sebou turné po Lotyšsku, natočil několik
videoklipů a za zmínku stojí hlavně jeho zajímavý, nezaměnitelný a čistý barytonový hlas s prvky soulu a blues. Jeho hudba je
postavená na rockových riffech doprovázených jednoduchým
a přesným beatem na první dobu. Nováček letošních Prázdnin
v Telči se nám představí jako první účinkující dnešního hlavního
koncertu na zámku.
Dan Bárta & Illustratosphere
Nezaměnitelný Danův hlas s vynikající technikou
zpěvu, prvotřídní spoluhráči a písně vzlétající nad
tuzemský standard populární hudby. Dan Bárta
& Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již dvacet let! Aktuálně skupina představuje v obměněné sestavě s mezinárodně
uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou dlouho
očekávané páté řadové album Kráska a zvířený prach.
Divadlo Já to jsem – Malý princ
Také dnešní nocturno bude v pravdě pohádkové. „Rád
bych Vám vyprávěl o Malém princi. Dosud nikdy jsem
tu příhodu nikomu nevyprávěl. A dnes je tomu jistě již
šest let, co můj přítel odešel s beránkem. Snažím-li se to
tu vše dopodrobna popsat, dělám to proto, abych
na něj nezapomněl. Je smutné zapomenout na přítele. A mohu se stát jednou takovým jako dospělí, kteří
se už nezajímají o nic jiného než o číslice.” Divadlo jednoho herce, který na starém kočárku s pomocí
loutek a hudby vypráví o svém setkání s Malým princem.

NEDĚLE

