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O muzikantech tělem i duší

Při první zmínce na téma hudba, při prvním drknutím do kytary nebo úderu do klavíru přestáváte vnímat okolní svět. Manželka, milenka, spory ohledně politiky anebo příliš dlouhého
vysedávání v hospodě, všechno jde najednou stranou. Existuje
jenom ona, kouzelná paní hudba, bezchybně manipulující mysl
všech hudebníků, vyžadující stoprocentní oddanost a věrnost.
Co se Roberta Křesťana týče, jeho podřízenost téhle mocné múze zůstává bez diskuze. Pozorovat a poslouchat tohoto
famózního muzikanta, po všech stránkách zrajícího jako víno,
zůstává zážitkem, který si jeho fanoušci opakovaně odmítají
nechat ujít. A dělají dobře. Totálně zaplněné nádvoří telčského
zámku včera totiž zažilo další z oněch nádherných, jedinečnou atmosférou posvěcených koncertů, na něž budeme určitě
jistě dlouho vzpomínat. Pravdou zůstává, že na krásný úvodní
blok Poutníků, kteří nás překvapili účastí svých bývalých členů,
se určitě dobře navazovalo. Hovoříme-li o jedinečných hlasech,
obecenstvo právem zalapalo po dechu díky Jakubu Bílému.
Talent by teprve čtyřiadvacetiletému Poutníkovi mohl závidět
leckterý podstatně starší muzikant. O svém hudebním nadání
nás pak na Nocturnu přesvědčil Mário Bihári, který bravurními
sóly zvládal noční program naplnit písněmi živými a tančivými
a střídat je odlehčenějšími tématy. Ačkoliv někteří lidé chtěli
pokračovat v kubánském večírku s koktejly, klidnější podání
koncertu a telčská slivovice je dostaly do kolen neméně zdařile.

Karel Plíhal
Na Karla Plíhala bylo snad vyprodáno ještě před
tím, než se začalo prodávat. Nejpoetičtějšího písničkáře u nás chce přece naživo zažít každý vždy,
kdy má možnost. S vytrénovaným citem pro každou vibrační vlnu svých strun a každou slabiku
svých situačních rýmů předvede dvouhodinové
vystoupení, sice nevhodné pro děti do dvanácti let,
leč o to zábavnější pro ty dospělé a černému humoru zaslíbené. Už pětadvacet let se Karel Plíhal plíží
do podvědomí diváků a repertoárů táborákových
sešlostí a my víme, že každý další koncert zaručí,
aby se tak dělo navěky věků.
Květy
Dnešní nocí budou provázet písně snové, trochu
psychedelické a alternativně folkrockové. Lépe zaškatulkovat kapelu Květy dle pořadatelského slovníku nelze. Diváky čeká nálož metaforických textů,
specifická sestava bicích, housle, basa, kytara, jak
se patří a možná nějaké to rozkvětnatělé vyprávění
snů frontmana Martina Evžena Kyšperského. Píseň
My děti ze stanice Bullerbyn zazněla ve filmu Kobry a užovky.

Nejčernější humor má Mário Bihári! Když
se včera s manažerem Adamem nedostali po
koncertě s čipovými kartami na hotel Antoň, nepropadli panice a vyměnili si pokoj s pořadatelkou Lenkou
v hotelu Černý orel. Díky Lenko!
DRBY

Pro zvýšení zábavnosti při skládání Zpravodaje ovládá
prý Ondra počítač pomocí dvou myší.

Marek Vojtěch - O hodném Jankovi a líném Vaškovi

DNES Bylo nebylo. V malé chaloupce na kraji vesnice bydlel táta a ten měl dva syny. Staršího Vaška,

to byl takový tlučhuba, co raději dvakrát vysvětlil, proč se mu do něčeho nechce, než aby to šel udělat.
Zkrátka lenoch líná. A mladšího Janka. Ten toho moc nenamluvil, takže si o něm někdo mohl myslet,
že není zrovna nejchytřejší, ale práce se nebál a doma zastal, co bylo potřeba. Na pohádku o těchto
dvou bratřích se přijďte podívat ve tři hodiny k velké vrbě do zámeckého parku!
Sebranka
Cena Zpravodaje za zdařilý název kapely letos připadne Sebrance. Jazzový miniorchestr soustředěný kolem naší mladé známé Ivany Moravcové, kterou už jsme letos na Kocouří scéně jednou viděli,
nám zahraje klasické hitovky ze starých dobrých časů. Pokud si tedy chcete zazpívat a společně si říct
“What a wonderful world”, potkáme se v pět hodin na náměstí!

Vínečko, Víťa Marčík a jeho pohádka z letošních Prázdnin v Telči, Zpravodaj a drby, telčské tričko, Nasaj slona
z Kosa, bosé nohy, vidím rybník Aegejský, nemám spacák (nevadí, loni mi ho ukradli), ale hlavně co je nejhorší
(ne)došly mi pivenky od Ondry a Vojty Kolářových, ale nálada je dobrá... A i tady stíhám sprchu o 13 hodině
(jen teda bez rumu a Vojty Prchala), na dračí lodě sem se letos už ani nehlásil, na molu postrádám Colomba
s jeho hbitými prsty a cigaret balícími zkušenostmi, sportovní dílny vedu jenom při zápasech FIFA 14, vodní
dýmku máme na redakci zakázanou, ale našel sem skvělý folkový přátele ze Sýrie, jež pospávají v prázdninovém
duchu úplně všude :) Zdravím Prázdniny v Telči a všechny přátelé, jež se starají o tento nádherný festival.
Šali

Den sdílení slaví úspěch
Obecně prospěšná společnost Sdílení, která
v okolí Telče zajištuje domácí hospicovou péči, by
ráda poděkovala všem, kteří v rámci Dne sdílení
přispěli na jejich činnost. Díky všem dárcům se
vybralo 19.670 korun. Pokud jste tu 2. srpna nebyli a chtěli byste přispět, můžete tak učinit na adrese
www.sdileni-telc.cz. Ještě jednou díky!
DÍLNY

ZÍTRA

Marek VOJTĚCH - Kouzelný hrnec
DJ Skřípák a DÁLACH
BRAN a CAPITAINE Etc.
SEBRANKA jam session

ČTVRTEK
6. SRPNA

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete stále navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, placky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Objevte v sobě tvořivé já!
15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

