
Václav Koubek 
esoterické zpovědi hospodského poéta
Legendární harmonikář, spisovatel a vypravěč 
zítra vystoupí v Telči už podruhé a to ve sklepním 
klubu. Uvidíme, zda-li to bude vystoupení Vaška 
Koubka tak, jak ho známe. Hospodské, vesnické  
a karí povídky a písničky.  

Přelet M.S. 
Markéta a Lazarové

Bratři Ebenové
Bratři jsou sice jen tři, do Telče jich přijede spát 
ale hned dvacet! Jsme rádi, že takoví muzikanti 
berou koncert v Telči jako hezké místo pro rodin-
nou dovolenou. Chlebíčky si určitě vezou s sebou!

Tak jako každý rok jsme se i letos vrátili do 
Telče na folkovky, aby jsme nezapomněli 
kdo jsme, kam jdeme a hlavně odkud přicházíme. To že 
je tady skvělá atmosféra od rána do rána, a spousta fajn 
lidiček jenom potvrzuje kvalitu celé akce, včetně skvěle 
propracované přípravy. Proč ale vlastně píšu. Shodou 
okolností jsme se dočkali i koncertu Glena a Markéty.  
Ve zpravodaji den poté, je to dost přesně vyjádřeno,  
já bych jenom doplnil FANTAZIE. Kdykoliv si pustím 
videa co jsou na netu (od každého vystupujícího na 
nádvoří je k vidění min. jedna píseň - pozn. redakce) 
tečou mi slzy jako hrachy, a to mám 33 let a sto kilo, tak 
si určitě dokážete představit, jak to tady musí vypadat. 
Mějte se hezky Luděk

Chtěla bych moc poděkovat za výborný čas strávený  
v Telči na konzertu Markéty a Glena. Sice jsme na 
prázdninách v Telči před tím nikdy nebyli - nebydlíme 
zrovna blízko, ale myslím si, že začneme jezdit :-D 
Jsem moc ráda, že se najdou lidi, kteří takový festival 
dokážou pořádat:-D Moc děkuji. Veronika Vlková

Talya psala, že v Telči byl koncert nejlepší ze všech, 
které tady měli… Zdraví Dušan

Velký informátor nám sdělil, že včera v pozd-
ních hodinách spatřil zcela náhodou stropním 

okénkem tři muže v jedné sprše. Bohužel byl odhalen, 
tudíž zpozorované osoby nedokázal lépe identifikovat. 
Odhadem tělesných proporcí však redakce usuzuje,  
že to byl Jarin, Adam a Kelly.
Teta Jana se připojila na redakční kameru a hned nám 
musela napsat: „No a teď jen vidím, jak se tam někdo 
válí na zemi pod počítačem. Podle bosých nohou ho 
neidentifikuji. Mám pocit, že ty nohy jsou čtyři. Vědí 
všichni o kameře?“
Kluci z čajovny chodí na záchod zásadně ve třech  
a s foťákem!
Je sice pěkný, že je nás v redakci tolik, ale když jsme tu 
celej den zavřený, tak toho moc nenapíšem.
Kelly chodí každý večer do baru, že prý musí na něčem 
pracovat. Pokud víme, tak za barem nedělá.
Kellyho družba s Ájou včera bohužel skončila, ta je 
přecijen na starší a zkušenější pány, takže dnes odjela 
podpořit Pavla Bobka na turné.
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VČERA NA NÁDVOŘÍ

Do restaurace U Zachariáše na horním náměstí 
chodí na večeři všechny hvězdy festivalu! 

Barmanská show
Po dnešním koncertě přibližně ve 22:00 hodin 
se před stánkem Semtexu představí barman-
ský mistr republiky Lukáš Vala z Telče. Ohňové 
efekty a UV show!

DRBY

OHLASY

Dnešní koncert je vzpomínkově protijaderný, 6.8. 
vzpomínáme na oběti jaderné pumy shozené na 
Hirošimu. Po skončení koncertu poneseme svíčky 
ke kašně na horním náměstí za morovým sloupem! 
Nedaleko Telče asi 15km na SZ u obce Rohozná plánuje 
náš jaderný monopol vybudovat navždy (!!!) hlubinné 
úložiště jaderného odpadu. Chcete-li podpořit hlasem 
proti začlenění stavby do politiky územního rozvoje, 
napište do 25. září SMS s textem EPS ULOZISTE JMENO 
PRIJMENI za 8Kč na 9030908. Vyzývají pořadatelé, 
Brontosauři, Arnika a Ekologický právní servis Brno. 
Více info na štábu nebo www.pur.eps.cz

Pavel Bobek byl před včerejším koncertem nejen 
ve výtečné kondici, ale i ve výtečné náladě.  
S pořadatelkou Ájou se nenechal jen vyfotit (viz 
zadní strana), dokonce prý plánují nahrát jednu 
starou píseň Johnnyho Cashe. Z muzikantů při 
vystoupení přímo prýštila energie a bylo znát,  
že je koncertování i po letech stále baví.
Epy De Mye se šíří v modré!
Jdou dopředu! Jdou nahoru! Nejenže Lucka, 
Lukáš a Honza vyhrávají kdejakou hudební 
soutěž, ale dokonce odolávají i telčským tepel-
ným a alkoholickým vlnám už celých osm dní. 
Tyto neuvěřitelné výkony včera během koncertu 
ocenil jejich početný fanklub tím, že jim předal 
nová modrá trika Epy De Mye. Pokud tedy ode 
dneška potkáte někoho v modrém a s veselým 
výrazem na tváři, dejte si na něj pozor, je určitě 
nakažený!

Načeva + DJ Five Na co potřebuje 
DJ při hraní cihly? Hraje industrial? 
Přijďte to s námi zjistit do sklepa na nocturno!

Jedlá mandala na náměstí

NOCTURNO

DNES NÁDVOŘÍVašek Koubek a The Hogs 
Jako v irské hospodě 


