
Míša Leicht
Zpěvák, moderátor, kytarista, ale také šelma,  
divoch a zvíře utržené ze řetězu, tak se dá po-
psat Míša Leicht, frontman bluegrassové skupi-
ny COP. Již více než 30 let projíždí naší republiku  
i mnoho zemí světa a hraje různé podoby blue-
grassu, který mu přirostl k srdci. Před lety vydal 
sólové album, která se dlouho drželo na nejvyš-
ších příčkách českých rádií. Míša během svých 
koncertů rád vypráví o všem možném. O muzice,  
o úctě člověka k člověku, o zážitcích ze čtvrtsto-
letí koncertování, o kytarách, přírodě, motor-
kách a rybaření. Jeho písně jsou ze života, psané 
osobitým rukopisem.
Nezmaři
Vrcholovou disciplínou, kterou Nezmaři zvládají na výbornou, je vytrvalostní běh. Přece jenom s ma-
lou přestávkou hrají na Prázdninách v Telči už třicet let v řadě a dokonce v Telči hráli víckrát, než kolik 
jsme kdy uspořádali ročníků. Nezmary ale není v Telči slyšet jen během jejich koncertu, ale po celých 
sedmnáct dní festivalu. Nezmaří písničky se totiž noc co noc rozléhají z městských podloubí, kde je 
pro radost hrají a zpívají náhodní kolemhrající. Pozor! Nelekejte se, pokud se na koncertu Nezmarů 

na nádvoří zámku děje něco nepřístojného. Už je 
dlouholetou tradicí, že se pořadatelé snaží Nezma-
ry nějak vypéct, překvapit či při koncertu pobavit. 
Předevčírem už jsme byli na matrice, vyřídili po-
volení, zaplatili správní poplatky a všichni dobře 
víme, že pan kastelán Norek má veškeré potřebné 
pravomoce k tomuto obřadnímu aktu. 
Co bůh spojí, nikdo Nezmaří.
COP
COP je kapela plná nadšení a lásky k muzice, které 
přenáší i na své diváky, kteří se průběžně stávají 
skalními fanoušky. Hrají i v situacích, kdy ostatní 
kapely sklízí a končí, kdy prší a blesky lítají po ob-
loze. COP je hardcore bluegrass, pevný v kramfle-
cích a věrný tradici. Bude to taková pěkná tečka za 
trampským dnem.

Divadlo Krasohled - O MALENCE

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ 
HUDBANDA

CIMBAL CLASSIC a SPIRITUÁL KVINTET

FLOEX 

Včera proběhl první florbalový turnaj na 
místě pro tento účel naprosto (ne)vhod-

ném - smíšené dvojice rotovaly s neuvěřitelnou 
elegancí po ještě-nedávno-tanečním parketu.  
A hlavně na dívky byla, jak nám několikrát opa-
koval nezaujatý divák, radost pohledět. Sportov-
ní dílny ukázaly tréninkovou převahu, redakce 
se ovšem nenechala zahanbit. Naší další metou 
je zahrát si v nově postavené kulaté aréně na 
náměstí...
Pokud někdo potkáte Colomba, vyřiďte mu, že se 
má umýt. V sobotu totiž přijede paní Colombová.

Večírek luxusních bot
Celý včerejší festivalový den patřil muzikantům, 
kteří do toho dávají opravdu všechno. Muzikan-
tům, co hrají nejen rukama, ale hlavně srdcem. 
Načal ho na kocouří scéně písničkář Martin Rous, 
značka: legrácky, hluboké myšlenky. A hned po 
něm Corsaires; zapomněli sice doma bubenici, 
ale tým našich pořadatelů si s tím lehce poradil 
a za bubenici zaskočil, takže chvílemi měla tahle 
folkbeatová mládež bicí sekci skoro jako orchestr. 
Nádvoří pak kralovaly tři legendy: Michal Prokop, 
Honza Hrubý a Luboš Andršt. Staré Prokopovy 
písně v nové podobě, cizí písně v autorských aran-
žích, hráli ledacos. Hlavní ale je, že hráli s chutí  

a nadšením! Na těchhle bozích českého 
rockového nebe je znát, že je hudba i po 
těch desítkách let stále baví! A nás bavila 
taky, byl to trochu jiný Prokop, než jakého 
jsme potkávali v minulých letech, písničky 
jsou v komorní sestavě bez bicích klidnější, 
ale technicky dokonalé. Vynikající hudeb-
ní zážitek! No a pak to začlo! Ve Sklepě to 
rozbalila cikánská kapela Mijaktic Orkestar  
a předvedla balkánský večírek, na který 
budou jeho účastníci dlouho vzpomínat. 
Tedy alespoň ti, kteří si ho pamatují!

Divadlo Já to jsem
Radujme se a hodujme, veselí ať překoná smutky a strasti, těšme se na velkou podívanou, protože 
do Telče dnes přijel Víťa Marčík junior s Adamem Bergerem. Marčíkovic rodina prostřednictvím 
svých divadel rozšířila do světa tolik radosti a veselí, že je s podivem, že to ještě neukončilo všechny 
pře na zeměkouli. Na kolotoči divadla Já to jsem se roztočí známé pohádky O kohoutkovi a slepičce,  
Perníková chaloupka a O velké řepě, tak přijďte ochutnat to nejlepší z pohádek od jedněch z nejlepších 
pouličních divadelníků u nás.
Sekvoj
Kapela Sekvoj je asi stejně stará jako Prázdniny v Telči – roku 1981 byla založena Oldou Dolejšem  
a Pavlem Hurtem. Prošla si mnoha změnami obsazení i mnoha koncerty, festivaly a soutěžemi. Za tu 
dobu stihla vydat sedm cédéček. Během své existence si kapela prošla folkem, country i bluegrassem, 
což se promítá do jejich dynamického pojetí trampských písniček. 
Dana Houdková
Po trampech přijde písničkářství. Dana Houdková s Janem „Leškem“ Heinlem kladou důraz na texty, 
ale nezanedbávají ani hudební stránku písní. Kytara, Danin zpěv spolu s různými dalšími nástroji vy-
tváří klidnou, pohodovou muziku tak akorát na Kocouří scénu.
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 14.30 náměstí pro děti 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 klub Sklep

DNES

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře Liduš-
ky vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. 
Pletení z pedigu, potisk triček, drhání, korál-
ky, šperky. V. I. navrhuje jako páteční sportov-
ní dílnu synchronizované ležení, ale dohod-
neme se zase v jednu před štábem. V noci na 
sobotu bude fotbal proti čajovně!

DRBY

DÍLNY

PÁTEK


