
Velký informátor
•	 Čadi	včera	v	noci	prý	rozmlouval	s	Ježíšem.	
Pokud	 chcete	 rozmlouvat	 s	 Čadim,	 rád	 vám	 
k	tomu	uvaří	v	Čajovně	na	štábu	povzbuzující	
čajíček.
•	 Když	 se	 Velký	 Informátor	 ptal	 Čadiho,	 
s	 jakým	 „í“	 se	 píše,	 odpověděl	 takto:	 „No	 já	
jsem	asi	 s	 tvrdým,	ale	 tady	v	Telči	 jsem	 teda	 
s	měkkým“.

Vítejte u Zpravodaje. Vyspáno?
No	jestli	jste	to	nestihli	stejně	jako	já,	nezoufejte.	Na	Prázdninách	v	Tel-
či	je	spánek	ryze	podřadná	a	nežádoucí	potřeba	:).	Takhle	se	zapomenout	 
na	studni,	vyluzovat	oblíbené	melodie,	dokud	vám	výlez	Slunce	neukáže	
zase	 ty	 sexy	 pihy	 na	 tvářičce	 naproti	 sedící	 kámošky.	Kdo	 by	 to	měnil	 
za	spánek?	Ale	to	všechno	až	pak.
	Nejprve	jste	si	mohli	hromadně	užít	bohatý	pogram:
Na	Kocouří	scéně	zahájila	včerejší	šňůru	kapela	Taboo.	Výborně	sehraná	
a	 profícky	 vyzírající	 partička,	 která	 vás	 rozhodně	 neuspí.	Velmi	 příjem-
ně	překvapili	„vzpomínkami”	na	Zuzku	Navarovou,	kdy	vystřihli	nějakou	
tu	 hitovku,	 ještě	 od	Nerezáků,	 pěkně	 od	 srdce,	 jak	 z	 origoše	 (samo	 pro	
ortodoxní	navarovce	-	souhlasím,	že	„...Zuzka	je	nenahraditelná!”,	jak	mě	
ihned	rázně	upozornila	kolegyně).	
Sem	tam	pozorní	diváci	mohli	zahlédnout	maličkou	blonďatou,	pravděpo-
dobně	performerku,	která	tam	sem	protínala	skladby	i	pódium	křížokrážo-
vými	výpravami,	čímž	připravila	diváky	na	následující	vystoupení	profesi-
onálního	performera	-	zástupce	kapely	Draga	Banda	-	Matěje	Koláře,	který	
se	„vetřel”	(myšleno	v	dobrém)	hned	poté.	
Ačkoliv	 nastoupil	 odvážně	 sám,	 po	 tak	 mnohopočetné	 převaze,	 diváků	
neubylo!	Vtáhnul	se	mezi	ně,	a	po	průtahu	je	sytil	požitky	až	do	zaháje-
ní	hlavního	koncertu	na	 zámku.	Opět	ukázal	 svůj	 talent	 všeuměla,	 když	
prostřídal	hezkou	řádku	nástrojů	a	hlasů.	(A	to	jste	ho	ještě	neviděli	hrát	
hokej...	)
	Dále	 tu	 byl	 zámek,	 nacpaný	 k	 prasknutí.	 Přívítání	 uskutečnila	 skupina	
Ginevra,	která	nás	zanesla	svými	nástroji	a	hudebním	žánrem	do	středo-
věku.	Po	nich	hráli	Matějovo	oblíbenci	-	Hoover	the	Dog,	trojice	maníků	 
z	Walesu,	mísící	tradiční	hudbu	s	prvky	své	vlastní	tvorby,	čímž	tak	vzni-
ká	jejich	osobitá,	řekl	bych	celkem	vyhraněná	a	pro	někoho	velmi	delika-
tesní,	music.	A	pak	 -	myslím	nejvíce	očekávaná	kapela	dne	 -	Asonance.		 
10	stoupenců,	kteří	potěšili	jako	každý	rok.	První,	ladící	skladba,	ještě	tro-
chu	pískala,	ale	pak	už	zvukař	vs.	Asonance	nastolili	harmonický	vztah,	 
a	 hráli	 a	 hráli	 a	 zpívali	 a	my	 s	 nima,	 tak	 jak	 to	mají	 rádi.	A	mně,	 jako	
zúčastněnému	pozorovateli,	až	vhánělo	slzy	do	očí,	když	jsem	pozoroval	
ty	ranné	teenagery,	jak	písně	bezpečně	znají	a	mohl	bych	odezírat	z	jejich	
rtů	nápovědu	textů.	
	A	 ještě	 před	 tou	 naší	 studnou	 nás	 čekalo	 nocturno.	Honzíkova	 cesta	 do	
Telče	proběhla	podle	plánu	a	tak	také	začal.	Samozřejmě	Honza	Spálený,	
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Každý	den	od	13	do	17	hodin.	Přijďte	
si	za	asistence	zručných	pořadatelek	
vyrobit	hezký	dárek	z	Prázdnin	v	Telči	
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tUrnAJ Ve StolnÍCH HráCH
Včera	přibyla	do	pořadatelského	týmu	pří-
znivců	stolních	her	velká	posila,	mistr	ČR	 
v	Carcassone	Matěj,	který	s	sebou	dovezl	
spoustu	 dalších	 her.	 Pokud	 budeme	 dnes	
méně	 unaveni	 než	 včera,	 sejedeme	 se	  
po	nocturnu	na	baru!

UBYTOVÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ
Ubytovat	 se	 na	 příhodném	 místě	 hned	
vedle	 	 nocturna	 a	 hlavně	 baru	 je	 snem	
nejednoho	pořadatele	či	návštěvníka	kon-
certů.	Pokud	chcete	této	možnosti	využít,	
ušetřete	si	60Kč.	V	tělocvičně	je	také	mož-
nost	 masáží	 zdarma,	 které	 zatím	 žádný	
návštěvník	 (kromě	 pořadatelů)	 nevyužil,	
což	 je	 neomluvitelné!	Masér	Ondra	 také	
sdělil,	 že	 ve	 čtvrtek	 tato	 možnost	 nebu-
de,	protože	 jede	vydělat	do	Prahy	nějaké	
peníze,	aby	tu	poté	mohl	masírovat	nadále	
zdarma.	Neváhejte!

VýStAVY
Výstava	 výtvarníků	 z	 Telče	 a	 okolí	 -	 obra-
zy,	 keramika,	 fotografie,	 grafika.	 Mysliboř,	 
10	-	16	hodin,	trvá	do	13.	srpna
Na	radnici	visí	přes	sto	fotografií	z	 loňska	od	
našeho	fotografa	a	barmana	Vojty.

pokračování na straně 22

DÍVkA A mASér ZprAVoDAJe!

bUDe SportoVnÍ DÍlnA!
Pokud	patříte	mezi	ty,	kterým	nevadí	ranní	
vstávání	a	zároveň	rádi	sportujete,	přijďte	
zítra	 o	 půl	 desáté	 na	 hřiště	 u	Gymnázia,	
kde	se	domluvíme	na	sportu,	který	podnik-
neme.	Může	to	být	fotbal,	basketbal	nebo	
jiná	hra	-	uvidíme	co	nás	bude	bavit!



sféru	se	svými	českými	přáteli.	Oblíbenost	Gle-
na	u	nás	roste	geometrickou	řadou.	Od	loňska	
měl	u	nás	nespočet	koncertů,	jak	solových	tak	 
i	se	zbytkem	kapely.
Na	 zámeckém	 nádvoří	 se	 můžeme	 těšit	 i	 na	
zpěv	a	hru	na	klavír	Mar	Irglové	z	Valašského	
Meziříčí,	která	Glena	už	několikrát	doprováze-
la	a	musím	říct,	po	zkušenostech	z	předchozích	
koncertů,	 že	dohromady	 jim	 to	hudebně	 sluší	
nejvíc.	Přeji	vám	příjemný	zážitek...	 Vojta
www.theframes. ie
frames.vipcz.cz           

Glen Hansard
Glen	 Hansard	 –	 Dnešní	 večer	 bude	 asi	 nej-
větší	událostí	celých	prázdnin.	Na	vystoupení	
irského	 zpěváka	 a	 kytaristy	 Glena	 Hansarda	 
se	 těšíme	 už	 několik	 týdnů	 a	 podle	 ohlasů	 
se	 těšíte	 i	vy.	Frontman	skupiny	The	Frames,	
která	 je	 mimochodem	 v	 jejich	 rodném	 Irsku	
populárnější	 než	 U2,	 se	 tu	 po	 roce	 ukázal	 
už	den	dopředu,	aby	si	užil	prázdninovou	atmo-
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ZÍtrA
Kocouří	scéna	od	17:00	hod

Tereza TerČOVÁ a fregaTa
Hlavní	scéna	na	nádvoří	od	19:30	hod

kAtkA GArCiA 
pAVel bobek & mAlinAbAnD 

Nocturno	ve	sklepě
HA CHUCpA

Tereza Terčová a fregata
V	životě	Terezy	Terčové	nastalo	tento	rok	hned	
několik	mezníků,	medializovaná	 soutěž	ČHS,	
získala	 Krtečka	 a	 dostala	 se	 na	 konzervatoř.	
Tak	uvidíme	s	jakou	přijede	zítra	na	kocoury.
Skupina	Fregata	prošla	dlouhým	vývojem	jak	
na	poli	hudebním,	tak	i	ve	svém	složení.
Současná	 sestava	 čítá	 společně	 s	 Terkou	 šest	
členů	 -	 Soňa	 Kočandrlová	 -	 zpěv,	 perkuse;	
Honza	 Kříž	 -	 kytara,	 zpěv;	Michal	 Kovács	 -	
kytara,	zpěv;	Jiří	Půta	-	baskytara;	Jarda	„Bon-
go“	Štětka	-	bonga,	perkuse.
Žánrově	se	pohybují	někde	na	pomezí	folkroc-
ku.	Fregata	má	stálé	posluchače	nejen	v	rodné	
Plzni,	ale	i	za	jejími	hranicemi.	Často	vystupují	
například	v	Tachově	nebo	v	Brně.	 -www-
fregata.aktualne.cz

kOCOUřI zÍTra 

Dlhé diely
www.slnkorecords.sk
Trio	více	či	méně	skutečných	hudebníků	mezi	
které	 patří	 baskytaristka	 Šina,	 kytarista	Dano	
Solontay	a	minidisk	Xi	di	nim.	Ti	živější	z	nich	
(Šina	a	Dano)	skládají	a	vydávají	vlastní	autor-
ské	 písničky,	 ale	 zároveň	 tvoří	 nové	 věci	 pro	
Diely.	 Xi	 di	 nim	 obstarává	 všemožné	 smyč-
ky,	 samply	 a	 elektronickou	 rytmiku.	Těšte	 se	
na	 barvité	 poetické	 texty	 spojené	 se	 zvláštní	 
	a	zasněnou	atmosférou...

dNes Na NÁdVOřÍ

dNes Ve skLepĚ
fru fru

Bicí	 komando	 s	 rytmickým	 kolibříkem	 
až	k	vašim	uším	exportované	živými	groovy…	
Fru	 Fru	 pravidelně	 vystupují	 na	 Slovensku,	 
v	 Německu,	 loni	 se	 zúčastnili	 projektu	 Next	
Wave	 Europe,	 podporovaného	 uměleckou	
nadací	 NRW	 a	 rozhlasovou	 stanicí	 WDR	 3,	
jež	koncert	vysílala),	hráli	ve	Slovinsku,	Chor-
vatsku	 a	 Polsku.	Ve	 Francii	 natočený	 klip	 se	
dvakrát	umístil	v	Top	100	na	Musicboxu,	stu-
dentský	 	 časopis	 Trips	 je	 vyhlásil	 skupinou	
roku	 2003.	 Kvůli	 dnešnímu	 nokturnovému	
koncertu	musely	holky	barmanky	vyklidit	půl-
ku	hlediště,	protože	energický	nářez	z	Třebíče	
vás	zvedne	z	židlí	a	nenechá	vás	ani	na	chví-
li	 vydechnout.	 Písně	 jsou	 mišmašem	 mnoha	
stylů	–	převážně	 funk-jazzový	 základ	 je	 oko-
řeněn	 špetkou	 rocku	 a	 někdy	 je	 i	 s	 oblohou	 
v	 podobě	 plátků	 worldmusic.	 Náročnému	
posluchači	 bude	 určitě	 lahodit	 hlas	 Václava	
Bartoše	 (spolupracoval	m.j.	 s	Pavlem	Fajtem,	
Ivou	 Bittovou,	 Honzou	 Volfem,	 Ondřejem	
Konrádem,	 Michalem	 Pavlíčkem),	 bohužel	
ještě	 náročnějšímu	 posluchači,	 který	 Fru	 Fru	

Cd gLeN haNsard V TeLČI
Na	 štábu	 se	 dnes	 usilovně	 balily	 čerstvé	
placičky	 s	 nahrávkou	 z	 loňského	 Gle-
nova	 koncertu	 s	 Jarretem.	 Nezapomeňte	 
si	toto	unikátní	cédéčko	s	půlhodinou	hud-
by,	 videozáznamem	 a	 fotografiemi	 koupit	 
u	 nás	 na	 stánku	 za	 zaváděcí	 cenu	 platnou	
pouze	dnes	-	200	korun!

zná,	 bude	 chybět	 Bartošova	 dcerka,	 která	 
má	hlas	ještě	krásnější.	Každopádně	dnešní	večer	 
v	baru	bude	jedna	velká	oslava.	Pokud	si	dnes-
ka	večer	chcete	zatrsat,	anebo	třeba	jen	popít,	
ale	 zato	 s	příjemnou	muzikou,	přijďte	na	Fru	
Fru	do	sklepa!	 Vojta
www.frufru.cz

jeho	ASPM	a	jejich	bluesový	songy	ze	života.	
Sklep	byl	plný	ještě	před	skončením	hlavního	
koncertu	na	zámku,	což	se	moc	často	nevídá.	
Jeho	 vystoupení	 mělo	 obrovský	 ohlas	 a	 byl	
vytleskáván	až	do	dvou	hodin	ranních.	Neuvě-
řitelný	výkon.	
	 Přeji	příjemnou	absorbci	dnešní	šňůry	...	 
já	osobně	mám	spadeno	hlavně	na	Glena.	Držte	
mi	fleka	na	koberci	...	:)	 zMontmartru

dokončení ze strany 21

NOVÁ TrIČka V prOdejI !
Letošní	 trička	 poma-
lu,	 ale	 jistě	 dorazila	 
na	 pult	 stánku!	Vybí-
rat	 můžete	 ze	 spousty	
motivů	a	barev,	v	nabíd-
ce	jsou	také	samozřejmě	
dětské	velikosti...


