
Něco si přej
Včera se mi splnil sen. Po delší době jsem měl 
možnost vidět vynikající koncert. Přišel jsem 
na nádvoří, když zrovna hrál Norbi Kovács, 
kterého jsem už jednou viděl naživo. Byl to 
parádní začátek a já se těšil na to, co přijde.  
A pak to přišlo. Tommy přišel na pódium. Na-
jednou jsem stál v úžasu a neměl jsem jsem 
slov. Tommy odhodil sako a ohňostroj začal. 
Viděl jsem jak si hraní užívá a jak ho hrozně 
baví. 
Několik desek od Tommyho jsem si poslechl, 
ale až teď naživo jsem si uvědomil, jaký je to 
showman.
Hrál sám, ale byla tam i basa, sólo na bicí, sólo 
s metlou na mikrofon. Sledovali jsme to s úža-
sem s Michalem Hromčíkem a já se ho ptám: 
„Tak zahraješ si na kytaru zítra?“ A Michal po-
vídá: „Zahodím kytaru a půjdu na ryby…“
Po koncertě jsem si koupil dvd a napadlo mě, 
že by stálo za to nechat si ho podepsat od mis-
tra. A tak jsem se vydal k pódiu, kde už se schá-
zel hlouček kytaristů. Podpis jsem dostal a byl 
jsem hrozně štastný. A nad nádvořím byl vidět 
na obloze Velký vůz... Honza Redl

Sliotar, J. Eoin a Bran
Dnes se vezeme expresní linkou na trase Dublin-
-Londýn-Bretaň-Telč. V Dublinu nabíráme naší 
oblíbenou kapelu Sliotar. Na kytaře opět zazní 
nám neznámé akordy na jinak laděných strunách, 
hlavu profoukne pekelně rychlá irská flétna, a aby 
toho nebylo málo, Sliotar hrají irskou muziku pěk-
ně s baskytarou a bicíma. Pokud bude podle vás 
jejich vystoupení příliš krátké, nezoufejte. Sliotar 
totiž patří k největším barovým nadšencům, kteří 
na Prázdniny v Telči jezdí. V Londýně se nás ujme 
J. Eoin. Písničkář, který procestoval půl světa, své 
zážitky a pocity vkládá do písní. Hraje muziku 
zaprášených londýnských ulic s irským srdcem  

a rozebírá v ní své balancování mezi nebem a zemí, 
Irskem a Anglií, domovem a světem. V Bretani už 
nás očekává kapela Bran. Jejich hudba vychází  
z dávných bretaňských tanců a zpěvů, ale nečekej-
te pouze folk, s profesionalitou a upřímností pro-
cházejí hudebními šuplíky a berou si z každého 
něco. Bran v češtině znamená havran, což je podle 
keltských legend posel zpráv. Nám určitě přinese 
rozjetý bretaňský večer!

Za mříží redakce se zjevují zajímavé osob-
nosti telčského světa. Třeba Víťa Marčík (spal 

na štábu a dnes hraje pohádku), pořadatelky Ivanka  
s Efkou s malými pořadateli Ondrou a Vojtou (shoda 
jmen je určitě náhodná) a teď tu šel kolem Vlasta Redl, 
který přišel uvařit zvukařovi Honzovi do kuchyně polív-
ku proti nevolnosti - zbytek prý rozdají chudině.
Honza Redl včera tak dlouho osnoval na baru plány, až 
potom nemohl ráno na intru najít svůj pokoj a spal na 
spojených židlích. Více info u Inky.
Tommyho koncert má dobrý vliv na kvalitu produkce na 
baru. Colombo byl z koncertu nadšen a prohlásil, že pís-
ně, které Tommy hrál, už sám hrát nebude. Díky Tommy!

Víťa Marčík – Bajaja
Král komediantů, pouličních umělců a všech divadelníků s veselou duší. Víťa Marčík do Telče 

přijíždí jako udatný Bajaja, který na tříkolce vyrazí do světa a s pomocí všech diváků, dětí i dospělých, 
přemůže draka a vše snad zdárně skončí další svatební hostinou!
Kočičí hra
Folkrockoví kočičáci u nás v Telči hrají téměř každý rok a už svým názvem je jasné, že budou hrát na 
Kocouří scéně. V čele kapely stojí hlavní kocour a kytarista Mišák, což je trochu na hlavu, ale my mu 
to nebereme. Za Mišákem se plíží další dva kocouři - harmonikář a klávesák Honza a bubeník Tomáš. 
Tyhle tři však zcela zastiňuje kočka s hlasem anděla - Ilča. Poslední plackou Kočičí hry je demáček  
O lásce a jiných běsech.

čtvrtek 1. srpna zasněný

Vojta Vrtek - KABINET  
LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ
HOŘKÝ KAFE a BONSAI Č.3  
JARRET a Vladimír MIŠÍK a Etc.  
BUJABÉZA 2. SRPNA

PÁTEK

Krasohledy, malování na sklo, od 10:00  
tisk na trička 
Mozaika, brože a šperky,  od 11:00 
kožené náramky, šperky z korálků,  
fima a ovčího rouna,  
Pletení z pedigu, zipové tašky od 12:00
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Epy de mye
Každý rok chytne většina pořadatelů Prázdnin v Telči zvláštní nemoc. První fáze se projevuje hlasi-
tým zpěvem, nadměrnou veselostí a poruchami jemné motoriky, druhá fáze naprostým vyčerpáním,  
bolestmi hlavy, nevolností a změnou barvy pleti na nezdravě zelenou. Zvláštní náhodou je, že se nemoc 
v největším množství vyskytuje kolem příjezdu 
kapely Epy de mye. Od folkových až lehce alterna-
tivních začátků sice trošku přitvrdili a jejich nej-
novější CD Maso! tíhne více k rocku, stejně nás ale 
chytré, dojemné i zábavné texty vezmou za srdce  
a chytlavé melodie se zavrtají hluboko do hlavy.


