
Dobrá poloha
Pohodlně se usaďte, natáhněte si nohy a hoďte se do klidu. Zahraje nám totiž Dobrá poloha. Kytara, 
jemný klavír, baskytara, živý akordeon a příčná flétna spolu s bicími a hlasy tvoří melodický folk-pop-
-rock. Procítěné i humorné texty posouvají do dobré polohy kapelu i nás.

Street wings
Na křídlech Street Wings se proletíme napříč hudeb-
ními žánry. Hrají sice převážně keltskou muziku, ale 
hrají ji jako rock s prvky folku a country. Navíc uslyší-
me i irské tradicionály a instrumentální písně.  Mezi 
čtyřmi Španěly hrajícími na bicí, elektrickou kytaru, 
baskytaru, řeckou harfu a flétnu září houslistka Jitka, 
kterou si pamatujeme coby pořadatelku. Dohromady 
se dali v Madridu a hned po vydání prvních skladeb 
se dostali do španělského národního rádia a diváci si 
je oblíbili i na nejrůznějších festivalech. 
Sliotar
Ani letos Telč nemine invaze tří Dubliňanů. Před jejich 
živelnou folk-rockovou irskou muzikou nejde utéct, 
ani se schovat. Dostihne vás téměř kdekoli v Telči,  
ať už jste na zámku, na náměstí, nebo sedíte u piva 
v hospodě. Dokonce i den před festivalem můžete 
Sliotar potkat v některé z telčských hospůdek, které 
s vervou sobě vlastní Sliotar proměňují v irské puby. 
Všude zní kytara, flétna a perkuse, všude slyšíte ve-
selý hlahol a hlasy zpívající někdy lyricky, někdy sko-
ro až punkově, ale vždycky energicky a živě. Nabití 
pozitivními ohlasy z jejich loňské koncertní šňůry 
prý, podle svých slov, hrají ve své životní formě, kte-
rou navíc zaznamenali na jejich posledním albu na-
zvaném Fine Friends, které vyšlo na začátku tohoto 
roku.
Epy De Mye
Tradiční nákaza, záhadně se objevující v Telči nás ne-
mine ani letos. Nakažené poznáte celkem jednoduše 
– po ránu vypadají ospale, mají nepřítomné výrazy  
a není jim dobře. Za to samozřejmě mohou přenašeči 
z Epy De Mye. Jejich osobitá, čím dál beatovější muzi-
ka proniká do krve a mozkových buněk na koncertě  
i po něm a nutí nakažené tleskat jak o život, případ-
ně rozdávat kapele nejrůznější ocenění. O filmu pod 
taktovkou George A. Romera už se v Hollywoodu ve-
dou dlouhé diskuse.
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Každý den od 10.00 si můžete na dvoře Lidušky vyrobit dárek 
pro sebe, nebo vaše blízké. Pletení z pedigu, potisk triček, drhá-
ní, korálky, šperky. K tomu hrají pro příjemnou atmosféru po-
hádky pro děti z gramofónu! Sdílení objetí v neděli na náměstí!

Nabízíme ubytování na našem 
intru, 150 Kč se spacákem,  
200 Kč v povlečené posteli.  
V případě zájmu zavolejte 

pořadatelce  
Hance na 732 763 166

Noční focení efektní světelné reklamy na koncert si vyžá-
dalo téměř hodinu, šest blikajících, dva fotografy v okně, 

neustálé telefonní spojení a komandování blikačů. Na náměstí 
jsme vzbudili velkou pozornost kolemjdoucích a sedících na 
podiu Kocouří scény - psali jsme nápis FLOEX TELČ 10.8., tak 
doufáme, že se někdo nachytá. Foto je na facebooku!
Pořadatel C. se včera na baru přiznal, že nenosí svoje spodní prá-
dlo. Neznamená to však, že nosí spodní prádlo někoho jiného?
V barovém klání v páce zvítězil po dlouhém a napínavém boji 
Tomáš Piala nad Honzou Přesličkou.
Lekce tvůrčího novinářského psaní: „Ponožky nechci prosím do 
snídaně.“

DNES

NaKopTyjátr 
O SMOLÍČKOVI
ŽALOZPĚV a PASSAGE
MARIEN 
ŽALMAN a spol.  
DEVÍTKA

5. SRPNA
NEDĚLE

DRBY

Tak Jarretu skončily náctiny

Bohužel, včera v Telči skončila veškerá sranda. Jarret totiž včera na zámeckém nádvoří oficiálně zaho-
dil věkovou koncovku -náct a už budou jenom –cet, teda pokud jim náhodou někdy nebude -sát. Pozva-
li si na tu trochu nostalgickou oslavu všechny bývalé členy kapely, takže se na jednom pódiu vedle stálé 
sestavy sešli opravdu všichni, včetně Honzy Provazníka, Vítka Příkazského, Michala Vlasty Třešňáka, 
Honzy Nohy, hosta Davida Babky a jejich dvorního skladatele Bohuše Vašáka. Koncertní oslava vyšla 
na výbornou, ale byla jen předehrou večírku, na kterém rozhodně přechod od –náct k –cet nebyl znát. 
Jarret, to není kapela, ale živel.
Hm…, proč ne? 
To je ale smutnej koncert, říkal kytarista z Hm…, když kvůli záchvatu smíchu nemohl začít hrát.  
I přesto, že polovinu repertoáru tvoří převážně smutné básně, zažili jsme asi nejhumornější koncert 
na světě. Fóry padaly z kapely při každé příležitosti. Kluci totiž dokáží hrát vtipně na kytaru, přepínat 
efekt na kytaře nebo se jen tvářit. Texty jejich autorských písniček a neuvěřitelné aranžmá těch pře-
vzatých (nezapomenutelná Známka punku od Visacího zámku) nás v konírně udržely dlouho do noci. 


