
Ivan Hlas Trio
Poklidných večerů už bylo na letošních Prázdni-
nách dost, tak si uděláme generálku na páteční   
rockový večírek a nastartujeme se rock’n’- 
rollem v podání tria Ivan Hlas, Norbi Kovács a Olin  
Nejezchleba. Svižná a precizní souhra dvou kytar  
v kombinaci s Olinovým violoncellem a chyt-
rými, milými i sem tam hrubějšími texty Ivana 
Hlase společně vytvářejí hudební výraz, který se  
pohybuje v různých rovinách vážnosti a vtipu. 
Ivan Hlas Trio dává dohromady zvuk, který dokáže  
rozhýbat i ty nejprkennější diváky.
Vladimír Mišík & Etc…
Hlavní hvězdou dnešního večera je dozajista  
legenda českého rocku Vladimír Mišík. Ten na 
zámku vystoupí s nerozlučnou kapelou Etc…,  
která funguje již více než 25 let. Čeká nás pořádná  
nálož bigbeatu z období, kdy tento žánr vévodil 
české hudební scéně, a songy ze současných Mi-
šíkových alb Ztracený podzim a Ponorná řeka.  
Ostřejší rockovou muziku vyvažují procítěné texty, 
které se s oblibou zavrtávají do hlavy a jen tak vás  
neopustí. Mimo vlastních písní hrávají i pár pře-
vzatých, takže se můžeme těšit třeba i na Kainara 
a další básníky, jejichž písně hrají s nevídaným  
citem, ale typicky mišíkovsky rockově.
Ľuboš Beňa & Bonzo Radványi 
Špeciálny koncertný program ponúkajú dvaja slovenskí hudobníci Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi. 

Ako známi propagátori rezofonickej gitary - 
dobra, sprostredkujú poslucháčom zoznámenie  
s týmto jedinečným americkým hudobným  
nástrojom, ktorý vynašiel v 20. rokoch minulé-
ho storočia slovenský rodák John Dopyera. Ich  
repertoár pozostáva z klasických amerických blue-
sových a countryových štandardov, ale i vlastných 
originálov spievaných v slovenčine. Obaja umelci  
k tomu ponúkajú poslucháčom množstvo za-
ujímavostí o rezofonických gitarách, aktuálne  
informácie z ciest Ľuboša Beňu po Mississippi 
alebo účinkovanie Bonza Radványiho v kluboch  
a festivale na Taiwane.Divadlo DeFactoMimo - Mikulkoviny

Pohádkové představení Mikulkoviny, aneb čtení pohádek a písničky z červeného pytle, do Telče opět 
přiváží jihlavské divadlo De Facto Mimo. O tomto představení se toho zatím moc neví, snad jen to,  
že je inspirované slavným pohádkářem Aloisem Mikulkou. Našemu Velkému informátorovi se alespoň 
podařilo získat zpověď minutového diváka, jenž byl na chvíli účasten jedné z repríz představení a na 
něm se dokonce na chvíli stal jedním z herců. Divák, který nechce být z důvodu možného posměchu 
od ostatních pořadatelů jmenován, našemu Zpravodaji řekl: „Potřebovali děti do školky, tak jsme tam 
naběhli a byl tam takovej vlkodlak, co se měnil na ptáka nebo na co. On žral všechny, co chodili oko-
lo, nejdřív babičku, pak dědečka, a pak právě vyrazila ta školka. No a nakonec jsme ho nějak zabili a 
všichni jsme se zachránili.“
Fajnbeat
Kapela Fajnbeat má za sebou poměrně dlouhou cestu. V roce 1993 založili v Chebu klukovskou folko-
vou kapelu Fajn, která později změnila žánr a pod jménem Esgees hrála v country klubech a hospo-
dách. V roce 2000 ale skončili a až o šest let později založili původní členové v Praze kapelu Fajnbeat, 
jež má v repertoáru muziku na pomezí folku a bigbítu.

Lída: „A myslíte, že se dá tomu Stopanginu 
od Alexe věřit?“ Majitel tvrdí, že ano a že 

pokud chcete jakoukoliv pomoc, neváhejte se na 
něj obrátit, má prý v autě slušnou apatyku.
V průjezdě na štábu dnes už od brzkého rána 
hrají koledy a rozdávají se u stromečku dárky. 
Kluci z redakce si marně přáli nová sluchátka, 
dostali však každý jenom po bonbónku.

Děkujem Hradišťane, děkujem!
Život v koloběhu festivalu je jako život  
v jiném světě, zvlášť pokud se jedná o tak 
dlouhý festival jako jsou Prázdniny v Telči. 
V moment zahájení totiž vzniká velice spe-
cifické mikroklima, ve kterém platí zcela 
jiné přírodní zákony. Tento malý svět podlé-
há neustálému vývoji, především se v něm 
podstatně zkracuje noc a prodlužuje den. 
Na to konto se jeho dlouhodobější obyvate-
lé vyznačují velkou ospalostí a jsou vděční 
za jakýkoliv zdroj energie, ať už ve fyzické 
(tekuté, tuhé) či duševní (hudební, divadel-
ní) podobě. Z tohoto hlediska byl včerejší 
koncert naprosto výjimečný, protože jak vy-
stoupení balkanjazzového Denebu, tak očekávaného Hradišťanu, bylo jedno velké dobíjení baterek. 
Za rok musí Hradišťan určitě přijet zase, protože pořádat pro ně koncert, to je jedna velká radost.  
I když odněkud znenadání vyskočí nějaký problém, jsou všichni z Hradišťanu v naprosté pohodě  
a díky tomu jsme v pohodě i my pořadatelé, díky tomu je v pohodě zvukař, díky tomu jste v pohodě vy, 
naši návštěvníci a pak zpětně je zase v pohodě Hradišťan. Je to začarovaný kruh, kterého jsme moc rádi 
součástí. Největší zásluhy však připadají Hradišťanu a Jurovi Pavlicovi, díky jehož pozitivní energii 
jsme se dobyli i na následující dny.
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Divadlo MATÝSEK -  
O KOMINÍKU JOSÍFKOVI
KLÁRA a MARKÉTA, ZHASNI,  
Lada ŠIMÍČKOVÁ a Ivo CICVÁREK
Jiří HOLOUBEK TRIO a Bratři 
EBENOVÉ  
DS NUM ČTVRTEK 

2. SRPNA

Denně od 10.00 si můžete na dvoře Li-
dušky vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. 
Pletení z pedigu, potisk triček, drhání, korálky, 
šperky. K tomu hraje gramofon pohádky pro 
děti. Čtvrteční florbal od 14.00 v Sokolovně!

Nabízíme ubytování na našem 
internátu, 150 Kč se spacákem, 200 Kč v po-
vlečené posteli. V případě zájmu zavolejte naší  
pořadatelce Hance na 732 763 166

DÍLNY

UBYTOVÁNÍ NA INTRUDRBY


