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Poklusem na Kluse
Na kocouří scéně včera v nádherných kulisách Teátru Víti Marčíka
vystoupily dvě krásné písničkářky
a band Markéty Lazarové. Všichni jsme
nedočkavě přešlapovali a koukali po
hodinkách, protože se pomalu, ale jistě
blížil jeden z nejočekávanějších koncertů
letošních Prázdnin. Na nádvoří nás totiž
čekal Pavel Houfek Band a hlavně nově
vyšlá hvězda naší písničkářské scény,
Tomáš Klus. Zatímco byl Tomáš na
zadním nádvoří zámku vytížen fotografováním se s fanoušky a především
s fanynkami, na nádvoří vařil Pavel
Houfek s kapelou pozoruhodný guláš
latinskoamerické hudby, jazzu, rocku
a vlastně všeho, co jim zrovna přišlo pod ruku. A stejně tak Tomáš Klus předvedl nejvoňavějšímu
a nejmladšímu publiku za celou historii Telče nevídané a žánry prostupující vystoupení. Na jeho
koncertě zazněly písničkářské a folkové skladby, ale i třeba technosong a především nespočet improvizovaných, „na fleku“ vymýšlených skladeb, ze kterých obecenstvo šílelo nadšením. Zatímco po
koncertě Tomáš na zámku rozdával podpisy a úsměvy na všechny strany, na náměstí vystoupil Víťa
Marčík se svým teátrem a již potřetí a naposled nechali umírat mladého Romea a Julii. Opět to byl
zážitek, na který se jen tak nezapomíná.
VČERA

DNES Jen Tak Tak
Včera na Kocouří scéně řádila Klára Šimková jako
kytaristka a písničkářka, dneska se nám představí jako
zpěvačka kapely Jen Tak Tak. Tahle skupina je v Telči
stálým hostem, jednak proto, že z Jindřichova Hradce to
nemají do Telče daleko, jednak proto, že se jejich moderní
a neotřelý folk vážně dobře poslouchá.

Helemese
Sami sebe definují Helemese trochu neobvykle jako
trash-folk, popřípadě folk-fight. Přeloženo do lidštiny
to znamená, že jejich folk je hbitý, bez přehnaných složitostí a virtuozit, které by kazily atmosféru
energií nabitého koncertu. Jednotícím prvkem jejich
muziky je akordeon a nevídaně výrazná zpěvačka, díky
čemuž mají blízko k šansonům. Z jejich hudby čiší vitalita
a chuť hrát až do rána.

Markéta Zdeňková trio
Na jazzbluesovém písničkaření Markéty Zdeňkové
je patrná inspirace promyšlenou muzikou a životním
optimismem Zuzany Navarové. Neobyčejné písničky
o obyčejných věcech, které potkává každý z nás. Takový
je band Markéty Zdeňkové.

Bára Hrzánová a Condurango
Víte, jaký rytmus má čokoláda? Říká se tomu Condurango a tenhle rytmus dneska poteče z našeho
pódia, až na něj vystoupí Bára Hrzánová se svou
kapelou. Tahle řeka rytmu vás spolehlivě vykoupe
od všech depresí a smutků a naladí vás na tu
správnou notu, kterou si roztančené Prázdniny
rozhodně zaslouží! Máte-li rádi sambu, smích
a skvělou muziku, určitě si přjďte Condurango
poslechnout!
Biswanath Das Baul
Biswanath Das Baul je jednou z žijících legend mezi
zpěváky baulské kulturní oblasti v Indii. Baulové
pocházejí z prostředí hinduistů nebo súfistů – v obou
případech vystupují jako rebelové proti ortodoxním
praktikám a sociálním institucím. Důvod je ryze spirituální: Baulové neustále hledají bytost jménem Adhar Manush, sídlící v každém lidském těle, a to prostřednictvím
“bláznivé lásky”, které se Baulové snaží dosáhnout
pomocí poezie, tance a zpěvu. Biswanath mistrně ovládá
řadu tradičních indických nástrojů a po světě vystupuje
spolu se zpěvačkou Papia Ghoshal, se kterou vystoupí,
pokud to počasí dovolí, i na telčské zámecké terase.

SPORTOVNÍ DÍLNA Zítra v 11 hodin na hřišti u Gymnázia (z náměstí přes lávku a doprava) zahájíme
letošní první volejbalovou sportovní dílnu. Zveme hráče a fanoušky všech věkových a výkonnostních
kategorií, přijďte si s námi a proti nám zahrát, nebo i jenom zafandit!
DRBY Nikčino telefonní číslo se objevilo záhadným
způsobem na květinách, které Tomášovi včera při koncertě
předávala. V zápětí Tomáš volal a zval ji na posezení na
kafe, Nikča si tedy trpělivě vystála frontu při nejdelší
autogramiádě, co na zámku pamatujeme, ale
unavený Tomáš pak všechno popřel a ze schůzky sešlo.

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ
AG FLEK a HRADIŠŤAN
XINDL X (v továrně Lira)
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František Raba a Mário Bihári: B+B
Basa a bicí. Letos Telč sice navštíví jenom torzo kapely
KOA, ale i tak se můžeme těšit na roztančený latinskoamerický nářez. Koncert dua Bihári a Raba je vždy nabitý
energií a vzdouvá se na hudebních vlnách, které omílají
pobřeží Jižní Ameriky. Barevnou náladou zavzpomínáme
na Zuzanu Navarovou a na kapelu KOA, z jejichž koncertu
jsme vždycky odcházeli plní vitality a chuti do života.

Náš přítel Klokan na nejmenované sociální síti po dlouhé době změnil svůj stav v bedlivě sledovaném
vztahu s přítelkyní Deli z “je to složité“ na “nezadaný“! Ovdovělá Deli se rozhodla mu udělat ze života
peklo - jen co Klokan do Telče dorazí, tak ho prý zbičuje.
Na baru jsme včera rozjeli první večer pořadatelské pokerové tour. Kuriozní bylo, že po několika
hodinách urputného zápolení si nakonec odnesli za méně chipů více peněz poražení a vítězové si
kamarádsky rozdělili manko z vkladu.

Přítel Colombo zase sondoval z Irska: Jakej je stav kašny, je to humus? Dojedu asi ve čtvrtek / pátek,
sedíme u kašny v Corku, lejem do ní Jar a připravujem se
na koupání. Je v Telči Terka Br.? Pozdravuj, slunce v duši!

