
Konec dobrý, 
všechno dobré
Už jsem se bál, že to letos nedo-
padne! Tak hezky to začalo, 
tak jsme si užívali krásných 
letních večerů a nocí! Koncem 
prvního týdne začal nepřetržitý 
déšť, který trval pět dnů a nocí. 
Ty výjimečné koncerty s Bárou 
Hrzánovou a s bratry Ebeny se 
staly událostí i přes silný liják 
a zdálo se, že diváky ten déšť 

dokonce spojil a zajistil jim tak nesmrtelné zážitky. Po tom pětidenním dešti jsme se už jen těžko vzpamato-
vávali. Sice nebylo nádvoří nikdy ani poloprázdné, sice jsme všechny koncerty odehráli tak, jak byly naplá-
nované a návštěvnost nebyla až tak špatná, ale ta letní pohodička se už jen těžko vracela. Bál jsem se moc,  
že už se nevrátí! Že už snad ani na ten poslední víkend nikdo nepřijede a se vše rozplyne tak do vytracena! Ale 
opak byl pravdou. Pět minut před otevřením brány na zámek se vine ta stará známá fronta a věrní návštěvníci 
Prázdnin a  ctitelé Karla Plíhala trpělivě čekají na závěrečnou třešinku na dortu! Díky! Za to, že jste chodili na 
koncerty i přes nepřízeň počasí, že jste přijeli i za tu naději, že naše práce nebyla zbytečná! Pokud budete chtít, 
tak ji za rok zase rádi vykonáme! A závěrečné veselíčko na náměstí se Zatrestbandem a poetické rozloučení  
s ohňostrojem u zámeckého skleníku vemte jako DÍKŮVZDÁNÍ! Medvěd
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Velký Informátor
Colombo dnes tak dlouho a takovým stylem 
odjížděl autobusem domů, že to paní Colom-
bová nakonec nevydržela a radši si pro něj 
přijela autem - 13:00 první zmínky Colom-
ba o odjezdu domů, 15:50 úvodní pokus 
Colomba o odjezd domů, 16:17 druhý pokus 
Colomba o odjezd domů, 17:25 třetí pokus 
Colomba o odjezd domů, 18:00 pro Colom-
ba přijíždí maminka - evidentně se mu domů 
nechtělo.



Tády tadytá dáta tá
Populární „Sklepáci” přitáhli na zámek davy lidí. Kupodivu se většina diváků vešla na lavičky  
a i když byly mokré, nikdo si nestěžoval. Píseň, která hrála na začátku byla doprovázena mohutný-
mi kouřovými efekty a já jsem si vzpomněl na lidi, které jsme nepustili dovnitř kvůli „zákazu kou-
ření”. Sklepáci pokračovali několika divadelními scénkami a gagy - jak jinak než skvělými - mezi 
nimi byly naházené písně a taneční vystoupení (kankán). Naprosto skvělá byla recitační chvilka, 
u které jsme se řezali smíchy. Velmi zajímavý monolog vyprávěla Lenka Vychodilová, přezdí-
vaná Lemura Lepá, stylem: tády tadytá dáta tá tadadaátata. Tá táda. Takto vyjádřila řečnice snad 
všechny emoce a styly vypravování, na které si můžu vzpomenout. Odhaduji že vyprávěla něco 
mezi Červenou Karkulkou a americkým akčním filmem. Poté ještě diváky zapojila do dění tím, 
že si na podiu postupně vyvřískala a vyřvala pití, tužku, papír, žvejku, boty 
a pusu – zřejmě aby příště zas měla co dražit. Zlatý hřeb večeru 
dal Milan Šteindler reklamou na jedinečný výdoby- t e k 
moderní technologie: KOSMOPYSK. Colombo

Po dobu festivalu se o vás  
s láskou a péčí starali
Milan Medvěd Kolář, Hana Šiška Kolářová, 
Matěj Kolář, Ondra Kolář, Vojta Kolář, Katka 
Bučková, Markéta Markytka Švehlová, Martin 
Pivoň Vydra, Tereza Vydrová, Kryštof Šťovík 
Vydra, Petr Mach Klíma, Ivana Šebestová Kotr-
čová, Eva Efka Malečková, Mirek Novotný, 
Sandra Cirmaciová, Miluška Zimolová, Pavel 
Kislík Kislinger, Lída Čechová, Klára Křiž-
ková, Jáchym Jája Glas, Ondra Ohav Havel, 
Karel Veselý, Honza Redl, Petr Alex Kříž, Jolča 
Sedláčková, Jan Zalábek, Eva Evina Kadero-
vá, Matěj Bartko, Zorka Janská, Luboš Novot-
ný, Věrka Novotná, Jarda, Honza Friedl, Vašek 
Koblenc, Ľudevít Luigi Kadák, Hanka Kadáko-
vá, Míša Horká, Obi s Fíšou, Barča Kolářová, 
Jana Drengubáková, Barbora Matoušková, Han-
ka Vystrčilová, Eva Evka Hložková, Jindřich 
Vondrák, Lucka Luska Havlíčková, Radek Cucy 
Líbal, Jaroslav Navrkal, Honza Zabálek, Zuz-
ka Opluštilová, Luděk Kouba, Zbyněk Linhart, 
Lukáš Colombo Wiesner, Anna Průchová, Zde-
něk Lajtoch, Katka Škrkafka Matějíčková, Iva 
Limuzína Vyvážilová, Jana Šprinclová, Katka 
Hošková, Míša Vargošová, Denisa Krauzová, 
Tomáš Brauner, Jakub Deml, Zuzka Řezníková.

Sportovní okénko
Zcela otupělí a unavení po čtrnáctidenním 
soustředění jsme nastoupili k rozhodujícímu 
florbalovému utkání mezi barovými buřty a 
redakčními povaleči. Přestože se během finálo-
vé série několikrát změnili sestavy obou týmů, 
souhra jednotlivých útoků byla neuvěřitelá. 
Obranný val obou mužstev tvořila děvčata a 
zároveň duchovní opory týmu Markytka s Ef-
kou. Obě zdobila výborná hra tělem a moment 
překvapení. V útoku zářili Ondra, Jáchym, 
Ohav, Kislík, Columbo a Nino. V bráně záři-
la Bára, její hůl byla vždy na správném místě 
což činilo útočníkům nemalé problémy. Příští 
flobal zase za rok!
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Děkujeme za podporu partnerům Prázdnin v Telči

Karel Plíhal hlavní scéna
Před 2 roky na zahradě zdejšího zámku 
nahrál Karel Plíhal v rámci turné Nebe 
počká DVD Karel Plíhal v Telči. Letos, 
tentokrát bez České televize, je tu opět 
zpět se svou kytarou, písněmi a básněmi.
Narodil se skoro před 48lety v Přerově, 
bydlí a tvoří v Olomouci. Ačkoli původ-
ně vystudoval strojní průmyslovku a poté 
pracoval jako konstruktér nebo jako topič 
v divadle, nakonec ho život odvál jiným 
směrem a stal se z něj folkový písničkář - 
kytarista, zpěvák, skladatel, textař, kláve-
sista a aranžér. Složil hudbu k řadě insce-
nací Moravského divadla Olomouc.

Karel Plíhal je čtyřnásobný držitel ceny soutěžního hudebního festivalu Porta. Mezi jeho alba 
patří: Králící, ptáci a hvězdy, Kluziště a Nebe počká.
Během koncertu prosím nefoťte! Mar*

Zatrestband nocturno na náměstí
Třešťský Zatrestband (chápej za Třešť, 
nikoli za trest) kováře a zpěváka Petra Píši 
není třeba sáhodlouze představovat, neboť 
se v Telči na zakončení či zahájení festi-
valu objevuje už poněkolikáté. 27 muzi-
kantů a osobitý projev kapelníka zvedne  
ze židle nejednoho zatvrzelého netaneč-
níka. Můžete si zanotovat letité písně 
swingových králů Duka Ellingtona, Luise 
Primy, Sammyho Nestica nebo Jaroslava 
Ježka. Žánrový přesah všem přijde jistě 
vhod, v jejich repertoáru najdeme sklad-
by Milana Chladila, Karla Gotta, Evy 
Pilarové, George Gershwina, populární 

hudební aranžmá a muzikálové hity, či znělku ze seriálových “Profesionálů”. Letos po jejich boku 
(jako host kapely) vystupuje Ilona Csáková - necháme se překvapit, jestli s nimi zavítá i do Telče. 
Vysmátý, unavený tanečník, toť cíl swingařů z Tančírny Třešť. Mar*

Ohňostroj Ivana Martínka
před půlnocí v parku u zámeckého skleníku
zítra v Telči
ticho a klid, balení a úklid

Prázdninové foto CD
Výběr fotek ze všech dní festivalu bude po skončení ohňostroje  
a času nutného na vytřídění a vypálení posledních kousků k 
dispozici na redakci za 100 korun. (asi kolem půl jedné)


