
Souboj s přírodními živly
Sluncem prozářené náměstí plné dětí všeho věku se stává každodenním obrazem kocouří scény. Včerejší před-
stavení Vojty Vrtka vneslo do Telče odér pohody a smíchu. Když Vojtu vystřídala jindřichohradecká skupina 
Jen Tak Tak, náměstí se zaplnilo klasickými folkovými melodiemi, které vystřídal již méně klasický folk v podání 
Echolamy. Sotva se ozvaly první tóny kytary, spustil se na diváky lehký deštík, který sílil, sílil a sílil. Konečný výsle-
dek - obrovská průtrž mračen, vyhnal skupinu do prostředí naší líbezné čajovny, kde odehrála netradiční koncert, 
na který bude jistě dlouho vzpomínat.
Přestože lilo jako z konve, v sedm se otevřela brána telčské-
ho zámku a dav promočených, zmrzlých, ale i tak natěšených 
lidí se nahrnul na nádvoří. Tady se rozdělil na dvě skupiny: 
nezdolné a sardinky. Nezdolní návštěvníci nečekali a zabrali 
prominentní místa v předních řadách i přesto, že na ně pada-
ly litry vody. Sardinková skupina využila na 100% přístřeší 
arkád a vůbec jim nevadilo, že si navzájem funí za krk. Jak-
mile Monogram vystoupil na pódium, počasí dostalo rozum  
a dešťové proudy zmírnilo na mírný kapot, který se dal 
zvládnout i bez pláštěnky. Největším problém vznikl v mo-
mentu, kdy tyto kapky dosáhly elektrických spojů v mi-
xážním pultu a Monogram tím dostal nového člena kapely  
a tím byl neustávající křapot reproduktorů. Chvilku se zdálo,  
že Ebeni vůbec nevystoupí, ale naši pořadatelé se nenechali zastrašit, poručili větru a slunci - totiž fénu a reflek-
toru, čímž vodu z pultu vysušili. Pod taktovkou Vojty se promrzlým dostalo horkého čaje a ještě než se na podium 
postavili Bratři Ebenové, obloha se protrhala a déšt ustal. Koncert dále pokračoval v suchu a Marek Eben svými 
historkami rozesmával nejednoho diváka.
Večerní nocturno se nám po třech letech vrátilo do našeho oblíbeného sklepa. Při této slavnostní příležitosti  
zahrála alternativní skupina Dva, která svým opičím rykem přivedla dav do varu. Živá projekce, nezvyklé zvuky  
a nástroje i impozantní taneční pohyby šílené zpěvačky zanechaly v každém z přihlížejících kus divokého zvířete. 
Ještě dnes lze tu a tam zaslechnout od našich pořadatelek opičí skřeky! Ka-Ká

V místnosti, kde sedí Bratři Ebenové a část kapely, se rozletí 
dveře a dovnitř vpadne Petra s kytkou. Obrátí se na Markytku 

s Nikolou a zeptá se: „Kam vám mám dát to koště?“ Po minutě ticha 
následuje dlouhý smích. Na pódiu pak příchod pořadatelek Marek 
Eben nenápadně okomentoval slovy: „Á, košťata jdou…“

Redakce, vytržena z přirozeného prostředí, prováděla včera na baru 
s vydatnou pomocí Jarina z DS Num psí kusy. Hned první večer se tak 
stoly ve sklepním klubu změnily na přehlídkové molo.
Osvětlovač Jindra by si moc přál, aby příště zahrála Saša Langošová 
pár písniček se skupinou Navostro, světlo by prý zvolil jedno zepředu 
a jedno z pod pódia.
Klárka pátrá po svém tajném ctiteli, který ji obdaroval krabičkou 
čokoládek. Ty se snaží teď rychle udat, aby se objevila další a přistihla 
tak ctitele při činu. Prý ho pozve na panáka a doufá, že to bude aspoň 
chlap.

TLUPA TLAP
Pleskání kapek (kapela se až do loňského roku jmenovala Kaluže), tlap-
kání tlapek. A spousta jiných rušivých zvuků, vyluzovaných na cca 20 hu-
debních nástrojů a nástroječků (v šesti lidech, prosímpěkně). Tlupa Tlap 
má zajisté originální projev, protože se nebojí do toho jít, zkoušet, hle-
dat – krom břichomluvectví prý zkusili do své hudby nacpat už opravdu 
všechno. Jejich odvaha spolu s originálními texty jim vynesla již několik 
ocenění na přehlídkách a festivalech.

JARRET
No páni, už zase? Nojo, už je to tak. Půlroku s půlrokem se sešel 
a do Telče opět míří hurikán Jarret. Hučí bzučí duní v rytmu folk-
rocku, mistrné hudby, krásného vokálu, ale taky hrátek a legrácek 
na scéně. A samozřejmě i za a po ní, Jarret je v Telči jako doma, se 
všema se znají a jestli s někým ne, rychle to napraví. Jak se jednou 
na scéně rozjedou, nejsou k zastavení, dokud nepadnou vysílením.

VLTAVA
Vltava je legendární skupina, která existovala v letech 1986–2003 
a k velké radosti pamětníků loni znovuvstala z mrtvých. Sice  
v obměněné sestavě, ale stále pod vedením Roberta Nebřenského.  
Je právem považována za jednu z nejoriginálnějších domácích 
skupin, těšíme se na hravé melodie a surrealistické texty!
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„Málokdy jsem muziku,
provozoval v rybníku

jako letos v Telči.
Rybník moh‘ být mělčí!“

Cirkus LeGRANDO

Lucie REDLOVÁ
Nejen kytarou živi jsou písničkáři. Lucka Redlová si z toho vzala pona-
učení a do světa písniček si krom kytary vozí taky mandolínu. A hraje 
na ně písničky, jak mají opravdu být a znít. Možná že se hudba přenáší 
v genech, možná ne, Lucka Redlová je ale rozhodně slibným členem 
mladé písničkářské generace u nás.

VĚNEBAND
Kdyby byla pravda, že čím mladší muzikanti, tím více srdce do své hudby dávají a s tím větším  

nasazením hrají, tak vás Věneband na náměstí roztančí – teda hned potom, co si z nich sednete 
na zadek. Ona to pravda sice není... ale to neznamená, že si s Věnebandem nezatrsáte! 
A na zadek si jistě taky sednete, až uvidíte, že jádru kapely je něco málo přes 
dvanáct let. Věneband hraje krom lidových a několika převzatých písní  
i několik vlastních skladeb. A ať hrají, co hrají, hrají pro radost, svou  
i naši!

Marek Eben


