
Skandál: Nezmaři přivezli symfoňák. Teď jsou v exekuci!

Handl
Skupina vznikla na podzim roku 2007 v Jablonci nad Nisou spojením čtyř zkušených muzikan-
tů: Jardy Handlíře (kytara, dobro, zpěv), Jardy Žanty (banjo, zpěv), Jaromíra Jandy (housle, mandolína, 
zpěv) a Lenky Krausové (elektrický kontrabas, zpěv). Hrála převážně v pětičlenném složení, přičemž na 
pozici mandolinisty se postupně vystřídali Radim Duda a František Kratochvíl. Proti loňskému hra-
ní v Telči mají jednu změnu v sestavě. Na konci roku 2012 kapelu opustil zakládající člen Jarda Handlíř 
a postu kytaristy a zpěváka se ujal Jan Zellen. Jan žil 25 let v USA a z toho strávil 12 let v Mecce Coun-
try hudby - Nashville. Jeho zkušenosti s hraním s některými z nejlepších bluegrassových a akustic-
kých hudebníků jako David Grisman, Mark O‘Connor, Dan Crary, Beppe Gambetta, Russ Barenberg,  
Tommy Emmanuel značně ovlivnily zvuk kapely. V květnu 2013 se tak Handlu podařilo vyhrát 1. cenu  
v Holandsku na Evropském festivalu bluegrassové asociace, takže už se mohou směle počítat jako kapela 
evropského formátu.

Kavi, přestože vůbec nepije, se včera nechal ale hroz-
ně zmalovat od Terky. Ještě večer se umyl a hned ráno 

měl další nabídku na zmalování. Do toho, Kavi!
Rozhovor Báry a Alexe na baru: „Naši známí jsou ti, co chlastaj 
až do svítání.“
Lenka T. ztratila těžce získané ortézy, kdybyste je našli, dejte 
nám vědět! Získala je lstí s bílým pláštěm u doktora na posled-
ní chvíli před odjezdem do Telče. P.S. Už je má! 
„Jdu si dát toho panáka blíž k záchodu, kdybych to nezvládl.“
Včera byli na baru k vidění i veselí opilí francouzi z cirkusu, 
stoupající si před barem na ramena!
Kájina K. (dříve Z.) zakázala včera hned na začátku párty 
obsluze vydat jí kostku cukru, nakonec ale stejně skončila  
s odřeným čelem. Společně s Mojšem se pak uložili mezi auta 
na dvoře a ráno se probudili přímo do kavárny.
Jim z Nezmarů by rád příště dělal na Prázdninách pořadatele, 
spokojí se prý i s místem hajzldědka. Na koncert Nezmarů ho 
snad někdo zaskočí.
Bývalá pořadatelka Bára se ptá Pavla Zajíce: „A byl jste na těch 
Nezmarech dneska?“ „Nebyl, kdo by za to chtěl platit.“ „Ale 
vždyť to bylo dobrý! Počkat, a nejste vy vlastně jeden z nich?“ 
„Nojo, jsem, ale měl jsem na pódiu jiný tričko“.
Katka Š. je typický příklad produkcekopky. Prý jezdí pořádat 
Prázdniny přes deset let jen proto, aby jednou sbalila jednoho 
z Kolářů a zdědila tak produkci festivalu. Katka K. (dříve B.) by 
zase zděděnou barmanskou práci už ráda vyměnila.
E. odmítla nabídku Velkého Informátora dostat se do drbů!

MDŽ
Pokud máte rádi Muziku, Dámy a Ženy, je pro 
vás dnešní koncert téměř povinností. Tři výbor-
né muzikantky, Beáta Bocek, Lucie Redlová a Jit-
ka Šuranská, zjistily, že ve třech se to lépe táhne  
a začaly hrát spolu. Nejde jim o tvorbu společ-
ných písní, ale o vzájemné doprovázení, jamování 
a improvizaci. Jejich nástrojový arsenál je velmi 
pestrý, můžeme se tudíž těšit na propracované  
a zajímavé aranže a široké stylové spektrum. 
Cimbal Classic
Na pódium poté nastoupí genderově vyváženější 
kapela Cimbal Classic. I když k tomu název kapely 

směřuje, není to lidová cimbálovka, ale příjemně 
jemný folk. Písně s milými, vtipnými i přemýšli-
vými texty spolu s chytlavými melodiemi a sym-
patickými členy skupiny vytvářejí na koncertě 
přátelskou atmosféru, kvůli které se na jejich kon-
cert každý rok rádi vracíme. Pokud můžeme věřit 
plakátu (a zpravodajská část redakce pevně věří), 
čeká nás také létající mandolínista a živá ovce.

Dílny zítra letos naposledy! Přijďte si vyrobit  
něco na památku z Prázdnin v Telči!
Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité 
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení  
z provazů, šperky z filců a drátků,  
oplétání tužky

De Facto Mimo - MIKULKOVINY
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Filip Teller - Inspirováno láskou
Studio divadelní fakulty JAMU v Brně k nám vysílá 
svého agenta Filipa Tellera. Jako správný zástup-
ce tajné služby je záhadný a neprozrazuje, co ne-
musí, o jeho představení máme tudíž pouze kusé 
informace. Podle fotografií tedy víme pouze to,  
že v něm bude figurovat plato vajíček, mísa a lahev 
vína. Uvidíme!

DNES

Hvězdná folková skupina, která namísto stadionů vyprodává stany, si včera vzala příliš velké sousto. 
Po vzoru světových hudebních legend dospěli do věku, kdy se sebou po koncertech vozí celý symfo-
nický orchestr. To jim však přišlo draho! Po chvíli přišla dvojice exekutorů z třešťské pobočky exe-
kutorské komory v Třešti a vyčetla celý seznam dluhu, který Nezmaři v dobrém rozmaru předchozí 
rok dokázali na baru vytvořit. Ze stovek piv a panáků, s přičtením soudních výloh, výloh na práci 
exekutorů a pokuty za pohoršování telčské mládeže se výsledná částka vyšplhala na takovou úroveň, 
že byli muzikanti nuceni přijmout na své nástroje nálepky „Exekučně zabaveno“. Naštěstí to ale byli 
hodní exekutoři a slíbili, že nástroje zabaví až po koncertě. Koncert tak mohl pokračovat až do chvíle, 
kdy nastoupil Symfonický orchestr ZUŠ Uničov, který Nezmaři darovali tátovi Prázdnin Medvědovi  
k narozeninám a tak si přímo na pódiu mohl oddirigovat jednu píseň. První takty sice byly trochu 
falešně, ovšem nebylo to chybou dirigenta, ale záludností Jima, Tondy a Zajíce! Děkujeme, divočáci,  
za krásný koncert i probdělou noc!


