
Vítejte zpátky doma, Vaneso i Marie!
Čtvrtek, předvečer festivalu. Letos to přišlo zas dřív, než jsem si stačila uvědomit, že se to blíží. Bu-
dím se v půl dvanáctý s těžkou pohodičkou v lehký kocovince ve svý pražský posteli a zjišťuju, že pořa-
datelskej sraz dneska večer v Telči není v osm, ale už v sedm. Jak klasické, Vaneso. Nastává čas Prázd-
nin v Telči a Vanesa, Mariino alter ego, na který se už druhým rokem svádí všechny Mariiny nekalosti 
a nepovedenosti, se připravuje na svých 17 dní slávy. Chopí se toho zodpovědně a začíná přesně tím 
špatně zorganizovaným časem. Ráda bych řekla, že jsem pozvánku na sraz četla dvakrát, leč jako nej-
důležitější se mi místo času a termínu jevil letošní maskot a ta informace o ponožkách. Totiž, Medvěd 
poslal pořadatelům pozvánku, ve který zase psal, ať si s sebou zabalíme ponožky. Přitom ponožky 
jsou věc, kterou v Telči prostě nepotřebuješ. Páč většinou s sebou nemáš ani boty. Ale v rámci zacho-
vání pocitu zodpovědnosti dodržet seznam potřebného jich 34 po různě náhodně barevných dvojič-
kách zabalím. Takže najednou nám autobus jede za hodinu a my s Vanesou ještě dobalujeme ponožky.  
Ve snaze ještě zachránit obsah ledničky od zkázy narychlo hážu do síťovky tři různý pomazánky  
a dvoje minirajčata, jakože se to nultej večer při večírku rozhodně sní. Pečivo k tomu samozřejmě 
zapomínám doma a tak nějak tuším, že se mi za ty rajčata později někdo vysměje. V tuhle chvíli ještě 
nevím, že ze tří pomazánek dovezu jen dvě, protože se mi jedna z nich po cestě vykydne na sukni.
Přiznávám, že jsem sice trochu nezodpovědná a řeším věci na poslední chvíli, leč autobus z Prahy 
nakonec stíhám. S krosnou velkou jako skříň plnou ponožek a dvojičkou krabiček rajčat naskakuju do 
autobusu. V cílové zastávce se setkávám se známým PrázdninovoTelčským tričkem a ještě známějším 
obličejem – s Odím, kterej vesele volá “Ahoooooj, Blbečku!”, což už je takovej kolorit. Fakt mě to pora-
dostní, protože jsem to za celej rok s takovou upřímností od nikoho neslyšela. V tu chvíli mi dochází, 
jak je to oslovení momentálně trefný, leč na vysvětlenou – Ondra to nemyslí nijak pejorativně – vzniklo 
to loni docela náhodou a prostě už mi to zůstalo. A je to krásně telčský.
Po cestě na sraz přemýšlím nad tím, že Prázdninám v Telči je 40 a klidně by tedy mohly být moje 
máma. A moje máma by klidně mohla být jejich máma. A tak tedy s pocitem, že jsem zase doma,  

dorážím na náměstí a s nadšením udávám U Kozla svou prv-
ní pivenku. A tak to tu je. Přijela jsem se sem zase dojímat  
a ani nevědět proč a potkávat lidi, který nevím, odkud znám.  
Slyšet jako poprvé písničky, který jsem slyšela už tolikrát a no-
sit u sebe celej den kartáček na zuby. Nečesat se, chodit spát  
k ránu a pak snídat kafe a pivo. Omylem si polejvat trička  
alkoholem a pokaždý se tomu podivit. (Vaneso!) Utýct od rea-
lity a tvářit se, že co na mě čeká v Praze, se mě netýká.
Pátek, první den. Jakkoli to vypadalo, že nultý večer žádný 
večírek nebude, protože ještě v jednu bylo klidno, unaveno 
a spavo, silné jádro překvapilo a večer se nakonec opravdu 
v mejdan strhl. Hlavní barman Váchy živě zreprodukoval  
za podkladu nahrávky předloňský koncert skupiny Funky 
Ship (která letos zahraje 5. 8. a bude to velmi dobrý!) a my jsme 
mu k tomu jedli čínský polívky a tančili. Za největší úspěch 
večera však považuji ranní kocovinu dvou barmanů ze tří.  
Na přelomu závěru večera a začátku rána jsme dokonce zahá-
jili hru – Najdi na Panském dvoře spícího pořadatele a doveď 
ho do jeho spacáku. Včerejší skóre jsou tři. Spát se šlo k půl 
čtvrté. Ve čtyři však začalo na Pandě první letošní Nocturno,  
o které se postarali spící pořadatelé v upstagi, kde si do rytmu 
notovali svým pochrupkáváním. Tohle je na Telči to krásný – 
že ač něco čekáš nebo ne, vždycky tě to překvapí. V+M 
P.S.: K snídani byl Medvědovník a párek v rohlíku.

Oliver otvírá svou sérii letošních drbů. Letos v Telči byl jako 
první pořadatel už v úterý při stavbě nového kavárenského 

domečku u lodiček. Unaven po práci zalehnul do auta, ale to mělo 
alarm a samo se zamykalo, takže když se v něm otočil, začalo hned 
houkat na celé náměstí. Když už to bylo popáté, šel si radši přeleh-
nout do Lidušky k záchodům. A taky sháněl na první telčský večer 
lvice, dnes by mu stačila ke spokojenosti prý už jen hadice.
Dnes ve 12:02 si Toníno s Ondrou dali první redakční pivo, jako 
předzvěst následujících klidných pracovních odpolední, do kterých 
jim neustále někdo hází vidle. Ale to se časem srovná.

Dnes v 18 hodin v bývalých stájích na Panském dvoře proběhne vernisáž výstavy s názvem 
SKORO VŠECHNO MgA. Vendulky Prchalové, absolventky ateliéru Sklo na VŠUP v Praze, kde 

bude v letošním roce obhajovat disertační práci ve stejném oboru. Výstava prezentuje výběr autor-
činých děl téměř od úplného začátku jejích vysokoškolských studií až po současnost. Titul výsta-
vy je tak možné vnímat jako referenci k počtu vystavených děl, stejně jako zastoupení komerčních  
a designových prací po boku volných uměleckých realizací a hotových prací vedle experimentů, které 
ještě čekají na svůj čas. Autorka tak využívá možností velkorysých prostor bývalých barokních stájí  
v areálu Panského dvora v Telči k vystavení komplexního obrazu vlastní práce v průběhu let a nabízí 
tak návštěvníkovi možnost bilancovat spolu s ní nad dosavadním vývojem její tvorby v přelomovém 
roce její kariéry.
Putovní pátrací výstava
Po Telči a okolí můžete hledat čtyřicet domečků s fotkou a QR kódem, který vás nasměruje na stránku 
s popisem místa, události nebo pojmu, spojeného s festivalem. Budeme rádi, když si stránku a další 
fotky v galerii prohlédnete a připíšete Vaši vzpomínku nebo komentář. Každý panel má na sobě také 
písmenko do šifry. Pokud ji vyluštíte a pošlete tajenku na medved@ji.cz, vyhrajete pěkné a hodnotné 
festivalové ceny!
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Divadlo Jedeme k vám 
Nevěsta prodaná, co ji  
složil Smetana

The Folks a Vlasta Procházka

Matěj Plíhal a Karel Plíhal

Bonsai č. 3
SOBOTA 30. ČERVENCE

ZÍTRA DRBY

VÝSTAVA

DNES

Otevření lodičkové 
scény u lodiček v pět 
hodin s kapelami  
Bee Band a Lilimat

První letošní koncert 
na zámku 19:30 
Vladimír Merta  
a Ondřej Fencl,  
Vlasta Redl a Kapela

První nocturno  
na Panském dvoře 
22:30 
Nina Rosa


