
Den, který nás nabil energií
Už od rána se včera na pořadatelích projevovala únava. Přece jenom pátý den festivalu je jen převlečený třetí 
krizový den +2. Když už to včera vypadalo tak, že nám ani káva z Kafetérie nepomůže, nastoupil na Kocou-
ří scénu Benebend a naprosto nás odrovnal svým neuvěřitelným nadšením, které se šířilo jako epidemie  
celým náměstím a naplnilo všechny přítomné novým elánem.  Se svou troškou pak přispěla i Lada Šimíčková  
s přáteli a Nevermore & Kosmonaut, kteří nás provázeli až do začátku hlavního koncertu.
Z nádvoří si včera odnesly stovky diváků naprosto nevšední hudební zážitek. Před Hradišťanem vystou-

pili altajští hudebníci a alikvótní pěvci Altai Kai s písněmi, kterými prostupovala dávná hudební tradice  
a ve kterých se promítala krása dalekých stepí a nedotknutelné přírody. Publikum se za tuto cestu do vlastní 
mysli odvděčilo několikaminutovým potleskem ve stoje. I následující Hradišťan plul ve stejně magické atmo-
sféře, když hrál písně z nového a tak trochu melancholického alba Vteřiny křehké. Když pak přišly na řadu 
písně Hradišťanu z tradičního repertoáru, celé nádvoří již dýchalo v synchronizovaném tempu a publikum  
si s vystupujícími vzájemně vyměňovalo salvy energie. Večer pak vyvrcholil třemi písněmi, které Altai Kai  
a Hradišťan vytvořili improvizačně dohromady. Jedna z divaček nám dnes napsala, že koncert byl pro  
ni v dnešní uspěchané době pohlazením po duši, a se stejným pocitem určitě odcházela většina návštěvníků.
Na náměstí se pak také začaly dít neuvěřitelné věci. Kocouří scéna totiž ožila i v noci a to díky skupině Voilà, 
která svým neuvěřitelně živočišným projevem roztančila večer. Ani nevíme, kolik hráli písní, protože to byl 
jeden velký šansonový rej. Před pódiem se tancovalo jako o život a kapela v čele s půvabnou zpěvačkou 
Zdenkou Trvalcovou ze sebe vydávala to nejlepší. Bohužel se nedá vytleskávat donekonečna, i tak se nám 
ovšem včera podařilo zlomit rekord skupiny Voilà v přídavcích a to je u tak výborné kapely, co říct.

Švédova trojka
Skupina Švédova trojka se řídí heslem hudba hrou, nečekejme 
tedy žádný „suchý“ koncert. Jejich rodinná muzika je dokladem 
toho, že není potřeba složitě hledat dvacet muzikantů a spoustu 
nástrojů, ale že nejdůležitější je mít hudbu rád a předávat ji dál.
Epy de Mye
Už pro nás nemá moc smysl klikat na tlačítko „o nás“ na strán-
kách kapely. Na počet hodin odpracovaných na pořadatelském 
baru vede Epy de Mye nad většinou pořadatelů s náskokem,  
který budeme težko dohánět. Je až neuvěřitelné, že přitom zvlá-
dají hrát čistě a energicky osobitý autorský folk(rock?) a dále 
tvořit písně, které se nadlouho vryjí do paměti.
Neřež
Jako pokračovaní legendární skupiny Nerez nastoupila v roce 
1998 na hudební scénu kapela Neřež, původně vznikající  
z muzikantů kapely Jarka Nohavici. Její jednotliví členové působili  
v mnoha značně různorodých projektech. V jejich historii  
můžeme najít spolupráci s Karlem Plíhalem nebo vlastní verzi 
„The Wall“ od Pink Floydů. Spolu ale hrají promyšlenou milou 
muziku jak z vlastního repertoáru, tak z repertoáru původního  
Nerezu. A když už nám to letos se slovenskými zpěvačkami  

dvakrát moc pěkně vyšlo, bude spolu s nimi zpívat 
Katarina Koščová, zpěvačka, autorka textů a básní, 
malířka a umělkyně z hloubi duše.
Kon sira
Projekt Kon Sira je zaměřen na osobitou inter-
pretaci tradičních písní sefardské diaspory. Písně 
sefardských Židů, kteří byli vyhnáni ze Španělska  
v roce 1492, představují pro Kon Sira unikátní  
repertoár, ve kterém se propojuje hispánský jazyko-
vý a hudební odkaz s melodikou Balkánu a východ-
ního Středomoří. Většina původně jednohlasých 
skladeb je upravena pro více hlasů a obohacena  
o ne zcela tradiční instrumentální doprovod.

Zdravíme z Bílého Kamene, díky inter-
netu jsme na koncertě s Vámi :) Spojení 

skvělé a ahoj naživo v pátek! :) Lucie Dvořáková
Na cestě z Luzernu do Passau jsme povařili auto, 
přelili naftu, na dálnici přervali klíňák od vodního 
čerpadla, přespali jsme na parkovišti u MC Donal-
da, obešli všechny servisy tu v Gilchingu, jeli na 
výlet a auto opravili. Už to ale j***m prostě, je to 
past vedle pasti, ty***o. Jedem do Českýho Krum-
lova a pak do Telče na Prázdniny v Telči, kde to 
všechno před 4 rokama začalo, ale to říkáme furt. 
No, takže 31. 7. Bratři v Tripu finiš tour v Telči. 
Tak se připravte!

Marek VOJTĚCH 
SNĚŽIBÁBA A ČERT

JEN TAK TAK 
KAREL NA NÁKUPECH

Karel PLÍHAL  

Martina TRCHOVÁ 

Obyčejní lidé: Zemědělec Matěj Š. byl  
za výborné plnění plánu uvolněn odpole-

dne ze žní. Přijel na koncert, vypil pár piv a ginů  
u baru, zválcoval telčské náměstí a šel rovnou  
na ranní autobus, aby stihl v kravíně nakrmit.
Vojtovi se povedlo pěkné faux pas s Voilà.
Ze všech umělců, co zatím letos v Telči byli,  
se jako nejlepší skladatel ukázal Pepa Volf.  
Naskládal už přes třicet druhů vlaštovek.
Včera si Medvěd musel během koncertu dávat 
obzvláště pozor, kluci z Altai kai prý totiž mají 
rádi medvědí maso. 
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce 
(za výčepem Kozla) můžete navštívit 

rukodělné dílny. Přijďte si vyzkoušet plstění, 
potisky triček a šatů, linoryty, drhání, 

malované lapače zlých snů, přáníčka nebo 
šití panenek.  

Vyrobte si svůj originální dárek z festivalu!
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Divadlo Harmonika - O vodníku Řešátkovi
Marek Vojtěch je pražský komediant, muzi-
kant a výtvarník, jehož hlavní profesí je dětské  
autorské Divadlo Harmonika. Dnes nám zahra-
je pohádku O vodníku Řešátkovi, který vyrazí  
z rybníka potokem k řece, řekou k moři a pak 
až do oblak. Při putování za sedmi rusalčími  
slzičkami po cestě dětem ukáže, jak vypadá ko-
loběh vody v přírodě. Kromě divadla vystupuje  
Marek i s vlastními energickými písničkami,  
popěvky a kuplety doprovázenými harmonikou. 
Byla by tedy škoda, aby tady v Telči zůstal jen  
u hraní pohádek, takže se na něj můžete těšit  
i odpoledne na Kocourech!

DNES


