
Pruhované panenky - O Kůzlátkách
Divadelní soubor a tvůrčí dílna v jednom už včera představil svůj řemeslný a herecký um v pohádce  
O Sněhurce. Dnes na pohádkách představí svoji verzi známě pohádky O třech neposlušných kůzlát-
kách, vyrobených ovšem z ovčího rouna, tudíž se nedivte, pokud budou místo „mé“ dělat sem tam „bé“. 
V interaktivní dílně po divadélku budou mít děti možnost vytvořit si vlastní kůzlátka z ovčího rouna 
a papíru.
Jauvajs a Aisling
Stálice mezi českými kapelami hrajícími písně in-
spirované tradičními jigy, reely a dalšími irskými 
písněmi. Do Telče jezdí už hezkých pár let a díky 
všem těm prohraným nocím v podloubí u štábu,  
či ve na festivalovém baru, už mají své nástroje 
pevně v rukou a co se týká hraní irských lidovek, 
patří mezi nejlepší kapely u nás. Do Telče přijíž-
dějí Jauvajs s novými písničkami v repertoáru  
a v plné sestavě s kytarou, tradiční irskou whist-
le, bodhránem, akordeonem, houslemi a banjem. 
Stejně jako loni bude spolu s Jauvajsem vystupo-
vat taneční skupina Aisling, takže chybět nebude 
ani výuka irského tance na náměstí.

Osmibitovej hotel a ráj srdce
Včerejší den se odehrál trochu jinak, než jsme zvyk-
lí. Pohádka Sněhurka se kvůli horku přesunula 
do stínu vrby v zámeckém parku. Na Kocouří scé-
ně vystoupila pouze jedna kapela, stála ale za to.  
Začínající uskupení Jelen, ač na jejich stránkách sto-
jí folk-country, zvěstovalo začátek alternativních 
Prázdnin v Telči 2013. Tento festival ve festivalu 
vrcholil koncertem kapel Zrní a Mňága a Žďorp.  
K velkému překvapení diváků i pozdě příchozích 
pořadatelů se změnilo tradiční rozložení laviček  
a před pódiem vznikl prostor pro tancování. Co se 
týče pohybu, má totiž náš festival podobnou pověst 
jako Vladimír Mišík s ETC, kteří každý koncert říkají, 
že jsou nejméně pohyblivá kapela showbusinessu.  
To naštěstí naši diváci začali postupně napravovat. 
Kdo nezačal tancovat už při Zrní, rozhodně neodolal 

Mňáze, 
k t e r á 
z ve d l a 
z místa  
i maminkovskou sekci návštěvníků. Frontma-
ni obou kapel nám ukázali, že muzika je i trochu  
pohyb a trochu divadlo a že tričko s vyplazeným  
jazykem je pořád v kurzu. Že divadlo může být i muzi-
ka, případně filosofie, teologie ale především zábava  
a sršící energie nám ukázal Víťa Marčík v jeho podání  
Labyrintu světa, ve kterém jsme se díky Marčíkově pova-
ze a lidskosti neztratili a v pořádku našli cestu ven.

Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité 
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení  
z provazů, šperky z filců a drátků,  
oplétání tužky

Medvěd si přál v horkém ránu přinést velký čaj 
s medem, po chvíli Natálka čaj donesla se slovy: 

„Ale ten led už se rozpustil“.
Dílnu alternativního spaní zachránil dnes ráno pan 
kastelán Norek, který těsně před deštěm obcházel 
všechny spící skupinky v parku a posílal je do bezpečí. 
Před největší průtrží po cestě do štábu nás zachránil na 
mši lákající kostel sv. Jakuba Většího, děkujeme!

Tak jako se těším na tyhle žlutý mejly, tak se těším na tyhle Prázdniny – jako malej kluk. A vůbec 
nevadí, že malej kluk už dávno nejsem. Naposledy jsem si na Prázdniny v Telči vzpomněl v sobotu  
v Ostravě, kde jsme byli na Festivalu v ulicích. Bylo to neuvěřitelně zvláštní v tom, že tam vládla po-
hoda skorov stejná, jako u vás. Dokonce i moderátor z jednoho pódia (tam vlastně ze „stejdže“) říkal, 
že v té euforii musel telefonovat známým, že je z toho úplně vedle. To zrovna dohrál René Souček  
z FM. Lidé posedávali, polehávali, ale taky tancovali, zpívali, tleskali a hlavně se všichni usmívali, ni-
kdo se nikam netlačil, nikdo nikam nespěchal… Byla tam taky Kavárna Potmě a tak jsem si uvědomil,  
že kdyby člověk zavřel oči, tak by vlastně ani nevěděl, jestli není náhodou v Telči. Takže je to o té atmo-
sféře. Obrovskou výhodou Telče je, že tahle atmosféra tam trvá 14 dní a navíc – můžeš mít otevřené oči. 
Měj krásné léto! Pedro
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Šali postrádá dva spacáky, které byly naposled viděny 
dole na štábu. Pokud o nich víte, dejte nám vědět. Díky!
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Jiří Holoubek Trio
Trojice hudebníků, v jejichž čele stojí Jirka  
Holoubek, známý především jako kytarista a zpě-
vák legendárního Spirtiuál Kvintetu a spoluzakla-
datel bluegrassového Reliéfu. Spolu s ním v Triu pů-
sobí klavírista Tomáš Stehlík a kontrabasista Pavel  
Peroutka, který v minulosti spolupracoval s Pav-
lem Bobkem a Pavlínou Jíšovou. Všichni dohro-
mady pak tvoří autorské písně na pomezí popu  
a folku, které na koncertech doplňují o několik 
klasických jazzových instrumentálek.
Ivan Mládek a Banjo Band

S ročním zpožděním oslavil legendární český  
písničkář Ivan Mládek na začátku letošního roku 
své sedmdesátiny koncertem v pražské Lucerně. 
Vyprodaná show, ze kterého mimochodem má  
v blízké době vyjít DVD, svědčí o tom, že Mládkovy 
písně v českých zemích doopravdy zlidověly. Může-
me se těšit, že na setlistu budou hitovky jako Jožin 
z Bažin, Linda, Prachovské skály, Koukejte vycou-
vat či, na našem festivalu oblíbená, Medvědi nevě-
dí. Mládek tvoří jako na běžícím pásu, napsal přes 
600 písní, natočil 13 LP a 35 CD. S Banjo Bandem 
už vystupoval po celém světě, například v Polsku,  
Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku, USA a Rus-
ku, kde se před lety proslavil díky jožinovské pa-

rodii Putina. Strach z ruského mocnáře prý Mládek nemá, jen doufá, že mu Putin v noci neprořeže kola. 
Jak je vidět, výstředního humoru a veselých písniček bude dnes nádvoří plné.
aniby neřekla
Anička Polívková tentokrát pod pseudonymem 
Anna Poli a Jakub Xavier Baro alias Iby Pop vám 
dnes ve Sklepě představí své originální písně  
v dramatickém pojetí. Anna Poli stále hledá svou 
identitu coby zpěvačka, už prý přestala dělat Za-
gorku a na koncertě pravděpodobně opravdu 
vystoupí a zazpívá. Jelikož si je Anna Poli sebekri-
ticky vědoma svých nedostatků pěveckých, dopl-
ňuje svůj projev tancem, pantomimou, herectvím 
i roztodivnými kostýmy, aby se divákům dostalo 
opravdu kompletního kulturního vyžití. Jak do-
padne tahle hudební komedie, to se dozvíte na 
Nocturnu.


