Co se chystá v Telci
Napsal uživatel Školník
Úterý, 16 Prosinec 2003 04:00

Slovo Vánoce a Vánoční prázdniny evokuje u většiny populace představu dárků, stromku a
spoustou jídla a lenošení. V televizi běží mnohokrát reprízované filmy a cukroví přímo vábí k
tomu se do něj zakousnout a zvednout se pouze pro doplnění zásob a plnění životně důležitých
funkcí. Jsou však i Vánoce, které díky bohu tyto parametry nesplňují. Jedná se o Vánoční
prázdniny v Telči. A jelikož se blíží krokem sedmimílovým, položili jsme Milanovi Medvědovi
Kolářovi několik otázek. Jestli se o splnění přesvědčíte na vlastní kůži necháme jen a jen na
vás.

Medvěde, jak se těšíš na letošní ročník a kolikátý je?

Těším se moc a kolikátý je vlastně ani nevím, protože se mi to nechce počítat. Není to o tom po
kolikáté se v Telči o Vánocích užijeme,ale jak!

Chystáš letos nějakou specialitu kterou bys nám doporučil?

Cítím, že je to otázka na nějaké neobvyklé muzikantské uskupení. O tom Vánoční prázdniny v
Telči sice jsou, ale není to to nejdůležitější!

Na Silvestra není v programu nic určitého, pouze tajemno, řekneš nám k tomu něco?

Třeba zrovna ten Silvestr: od 14:00 hod. hrajeme přítomní pořadatelé a muzikanti hokej na
místním zimáku proti Sklepovským sršáňům! Od 18:00 hod. bude setkání ve sklepě, kde si
skoro troufám říct, že bude víc muzikantů než ostatních návštěvníků. Skoro celý Jarret,
Disneyband, Pouta, Devítka, Jindřiška s Honzou a muzikanti z Hradce Králové, kteří hrají
písničky Johna Denvera (Eagles & Horses pozn. Redaktora)... My se do toho budeme snažit
připravit nějaké vzpomínky na léto, nějaké hry a soutěže... Takové zastavení a vypořádání se s
uplynulým rokem...

Jsou letos v plánu nějaké i nehudební projekty?
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Krom těch hokejů a nočních návštěv pekárny se pravidelně jezdí na výlety a obědvá se v
okolních městečkách a vesničkách - Mrákotín, Krahulčí, Slavonice, Landštejn...

Díky za odpovědi.

Více informací najdete na www.prazdninyvtelci.ji.cz
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