
Vlasta Redl
Moravský Mozart. Génius z Tramtárie. Folkař, 
který je folku nevěrný s rockem. Rocker, který je 
rocku nevěrný s folklórem. Ten, jemuž by moh-
li předskakovat Stouni. Vlasta Redl je znám pod 
mnoha přezdívkami, které si získal během své 
dlouhé a úspěšné hudební kariéry. Tento sa-
morostlý všeuměl se podílel na téměř šedesáti 
albech a je taktéž autorem divadelní a filmové 
hudby. Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhra-
něná a proto těžko definovatelná, snadno rozpo-
znatelný je ale jeho osobitý autorsko-aranžerský 
rukopis, který často kombinuje tradiční melodic-
ké a harmonické linie moravského a slovenského 
folklóru s progresivními prvky současných hudebních směrů. Nepočítáme-li kolem dva tisíce tancova-
ček, svateb a plesů, které odehrál na rodném Valašsku v dresu amatérských seskupení všeho druhu, 
počátky Redlovy profesionální kariéry se datují do roku ´83, kdy se stal členem tehdy již známé skupi-
ny AG Flek. Jako autora písní jej proslavila vizovická skupina Fleret, která zařadila do repertoáru jeho 
písně Letiště, Sbohem galánečko, nebo např. Večer křupavých srdíček. Na Portě skupina v roce 1986 
s jeho písní Letiště vyhrála jednu z hlavních cen. Vlasta Redl sám tento okamžik považuje za zlomový, 
protože mu přinesl četné pozvánky na pódia prestižních hudebních klubů, hostování na koncertech 
renomovaných kolegů a nakonec mu otevřel i dveře do nahrávacích studií. Nyní hraje, zpívá, tančí  
a baví publikum s kapelou Naše nová kapela, kde hraje například vynikající saxofonista Michal Žáček, 
baskytarista Martin Gašpar, anebo kytarista Matěj Morávek.
Hradišťan & Jiří Pavlica
Ojedinělé hudební seskupení nejen na české hudební scéně, které na Prázdninách vždy zaplní celé ná-
dvoří do posledního místa. Vyznačuje se vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem, jehož silným inspiračním zdrojem je lidová tradice. Uměleckým vedoucí Hradišťa-
nu je houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, jehož autorská tvorba zcela převládá v posledních pro-
jektech. Dnešní Hradišťan programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým 
přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého 
světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní i vážné hudby.

Magie v Telči
Už od včerejší pohádky na Panském dvoře bylo jasné, že den 
bude výjimečný. O tom, jak nám všem ubíhá čas, jsme se do-
zvěděli v relativním teple a suchu a už už byl čas se od čajů  
a kafí přesunout na Kocouří scénu. I v provizorní mokré variantě 
zvládli kocouří nováčci Moonbeans příjemný pohodový, na kte-
rý navázal Ateliér, o kterém doteď netušíme, jak se do podloubí  
s xylofonem a bicími vešel.
Na Nádvoří zámku byla včera jediná, ovšem o to hvězdnější ka-
pela, finská Värttina. Trojice nefalšovaných severských šamanek 
uhranula celé nádvoří svými vynikajícími trojhlasy a z jejich ča-
rodějnického vystupování až běhal mráz po zádech. Nakonec se 
jejich magie projevila naplno a stalo se nevídané - několik písní 
před koncem celé nádvoří povstalo a tancovalo. Mohli za to ve 
velkém i jejich vynikající doprovodní muzikanti, kteří na své ná-
stroje také čarovali.
Úplně jiná, ale možná stejně silná magie se udála na Panském 
dvoře, kde se rozjel pravý kubánský večírek pod taktovkou 
Atarés. Na baru frčelo Cuba Libre, z pódia znělo Chan Chan  
a celý sál tancoval jako o život. Telč je díky včerejšku plná  
energie, tak neváhejte a nabíjejte se.

Divadlo Koňmo - Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce
Stal se příběh o Červené Karkulce opravdu tak, jak jej známe z vyprávění? Nebo to všechno 

bylo úplně jinak? To a mnohem více se dozvíte z vyprávění starého vlka na dnešním představení. Zná-
má pohádka tak trochu jinak potěší staré i mladé, i ty nejmenší diváky od 4 let. Nebudou chybět loutky, 
činohra i improvizace.
Hořký kafe
Jazz-folkové duo Honzy Rejnoha a Petra Babce alias Rejnoka a Brabence vystoupí na Kocourech už 
pošesté. Kluci si libují v souhrách kytary a bezpražcové baskytary, které Honza sem tam proloží svým 
charismatickým hlasem a chytrými poetickými texty.
Choroši
Akustická tramp-folková skupina Choroši byla založena v prosinci 2012 dvěma trampy-praktiky  
a jedním trampem-teoretikem. Skupina je charakteristická svým syrovým trojhlasem doprovázeným 
dvěma kytarami a rezobasem. Hrdě se hlásí k folkové a trampské hudbě a snaží se obohacovat ji pís-
němi z vlastní autorské dílny. Posluchačům v nich Choroši vyprávějí příběhy, které napsal sám život, 
popřípadě mu při psaní trochu pomohla bujná fantazie kapely.

Holky vod lístků včera rozjely na nocturnu  
oblíbenou společenskou hru - plácanou na 

zadek, aneb pošli to dál.
Kluci v redakci se poměřují v tom, kdo bude mít větší 
složku Telč 2016. Ondra zatím vede se svými 390 GB.
Vítáme nové posily progamingového týmu Prázdniny 
v Telči. Oliver je mistr na Prince z Persie a Adam hraje 
Říši šíleného boha. Stálice Kiki a Jirka spolehlivě farma-
ří v Taonga farm. 
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Katarzia
Katarína Kubošiová alias Katarzia je odvážná slo-
venská zpěvačka, skladatelka a kytaristka, která 
za krátkou dobu, kdy vystupuje, posbírala řadu 
ocenění - mimo jiné cenu Rádia_FM za Nováčka 
roku. Ve svých poutavých textech svým výrazným 
hlasem zpívá o životě jaký doopravdy je, o vzta-
zích bez příkras a zamýšlí se nad vlastním živo-
tem, čímž tragikomicky pojmenovává problémy 
každého mladého člověka. Právě nahrává nové CD 
a je možné, že máte poslední příležitost ji slyšet 
hrát bez kapely jako poetickou, živelnou a trefnou 
písničkářku.


