
Redakce velmi děkuje rodičům Kavinovým 
za buchetní a vodní podporu při nelehké 

celodenní a práci před počítači.
Dveře místnosti, kde jsou během dne naskládané školní 
židle a lavice, byla zavřená a navíc bez kliky. Po několika 
minutách se nám podařilo dostat dovnitř a co uvnitř 
nevidíme. Několik matrací, spacáků, všude vymetýno, 
postindrustriální školní výzdoba kolem jen umocňuje 
pocit stísněnosti tak typický pro squatty. 
No prostě jsme k našemu překvapení poprvé za několik 
let v Telči objevili squatt, čímž se jen potvrzuje, že ten-
hle festival je opravdu pro všechny.

Včera se na baru ukázalo, že Kelly není Kavina, neboť 
kalí jako Kalina. Zároveň má nejspíš bratra, neboť 
celý včerejší večer nám společně s nejmenovaným 
Ondrou R. (tedy taky K.?) předváděli schopnost syn-
chronního pití všeho, co si jen na baru lze představit. 
Jejich brzké vstávání před obědem lze proto 
považovat za zázrak.
Milí přátelé, píši vám teď protože vám zbývá  
už jenom pár dní do konce vašich prázdnin.  
Heineken jsem sice zadrbal, ale i tak jsem jsem hodně 
přemýšlel a jsem rád, že mohu být vaší součástí  
a Vy zase mojí. Vím že jsem byl otravný, to mě mrzí. 
No nic je půl třetí, začíná olympiáda, jdu to sledovat.
 Tak zdar Honza 

Předskokanem na včerejším hlavním koncertě byl písničkář 
a „Žebrák“ Arnošt Fraunberg. Po něm měli na pódium hned 
naběhnout Nezmaři, avšak jak už to v Telči bývá zvykem, nemohli 
jsme si z nich neudělat srandu. V minulosti jsme již dokázali 
nasadit jim na scénu transvestitní břišní tanečnici, přiměli jsme 
Jima běže běh Terryho Foxe okolo nádvoří a darovali jsme jim oživlé 
šampáňo v nadživotní velikosti. Tento rok, ku příležitosti zahájení 
olympijských her, přišel v osm hodin a osm minut na nádvoří 
slavnostní pořadatelský průvod sportovních reprezentantů. 
Mezi nimi se objevily například profesionální plavkyně na žlutém 
nafukovacím lachtanovi na sto metrů, anebo skokan na skákacím 
míči na padesát metrů překážek. Poté už byly ohlášeny největší 
hvězdy včerejšího večera. Totiž Tibetská exilová vláda v čele  
s jeho svatostí Dalajlámou, který požehnal Prázdninám v Telči  
a kapele Nezmaři, která slavila pětadvacáté výročí na našem 
festivalu a třicet let svojí exis- tence. A konečně mohl přijít 
největší dárek od Prázdninových pořadatelů – hiphopový remix 
písně Jak to vlastně je. Publikum i samotní Nezmaři z toho byli tak 
nadšení, že by skladatel Matěj Kolář měl určitě přemýšlet  
o namíchání celého remixového alba. Zbytek koncertu už probíhal 
podle režie Šárky, Tondy, Zajíce a Jima. Začal narozeninovým pro-
jevem prezidenta Nezmarů Pavla Zajíce a konečně se už mohlo začít 
hrát. Vyvrcholením večera pro mě zaručeně byla píseň Temelín, což je jediná píseň, ve které zpívá, 
nebo spíš rapuje, MC Jim. Divákům scházelo jen trochu k tomu, aby spustili mexickou vlnu  
a nadšením roztrhali interprety na cáry.
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DNES NÁDVOŘÍ DNES NOCTURNO TrabandDevítka, Vlasta Redl a Ivan Hlas Trio

Divadlo DFM: Groteska 
Výborné “černobílé” představení beze slov na 
motivy němých filmů Chaplinovy éry, se kterým 
DFM reprezentovali i ve Finsku a dokonce v Jižní 
Koreji. Zítra od půl třetí na náměstí.

Jen tak tak Jindřichohradecká kapela 
našeho kamaráda a pořadatele Folkové růže 
Mildy Vokáče. Jejich folkové vystupování bylo 
před časem okořeněno zkušeností z Mexika,  
kde byli na měsíčním turné. Snad letos kvůli dešti 
nebudou muset hrát v podloubí, jako vloni.

Cimbal Classic Pohlazení na duši!  
Ke všemu pokud si na koncertě rozsekáte brýle 
a hezky se usmějete, získáváte tričko Cimbal 
Classic zdarma! (Aspoň minule to pro Soňu tak 
fungovalo) 

Spirituál Kvintet Česká folková skupina 
číslo jedna, založená už v roce 1960, po dvou 
letech opět na scéně v Telči.

MTO Universal Největší bomba letošního 
festivalu! Nezapomenutelný hudební, kulturní, 
vizuální a gastronomický zážitek. MTO je snad 
nejlepší zábavová kapela v České republice, 
vlastně ve střední Evropě, vlastně na celém světě. 
Výběr toho nejlepšího ze 70. a 80. let  
s jistotou rozpálí tančící návštěvníky až do běla. 
Tomáš Hanák, Lenka Vychodilová, Jiří Fero Burda, 
Fratišek Skála, Aleš Najbrt a další. 


