
Včerejší pořadatelská noční hra na pouštění nového 
dílu Hry o trůny byla plná nástrah a nečekaných zvratů.

Máme pocit, že kapely mají čím dál víc členů - nejspíš je začalo 
bavit  sbírat obrázkové muzikantské kartičky!
Váchy prý je šampion v hlasitém pšíkání.

Navštivte naše festivalové dílny v Lidušce! Malba na sklo, 
plyšáky i náramky. Výroba botek, prstenů, náramků z ko-

rálků, tisk na trička a bludišťová dílna.

I drby mají své dny - včera drbové odbory vyhlásily stávku.

Bára Hrzánová a Condurango
Energie a dobrá nálada, kterou vždycky přiváží Bára 
Hrzánová s celou svou rozvětvenou muzikantskou  
i hereckou rodinou, je vysoce nakažlivá, stejně jako 
latinskoamerické rytmy, chytlavé texty a rockerský 
zápal kapely Condurango. Kdo na jejich koncerty 
chodí pravidelně, nemohl si nevšimnout neuvěři-
telné rychlosti muzikantského i fyzického růstu 
mladší části kapely. Určitě se můžete těšit na zra-
lou herečku se zkušenýma kolenama, ale elánem,  
který jí leckteré kolegyně z oboru určitě závidí. 
Minulý rok Condurango nesčetněkrát přidávalo  
a koncert skončil dlouhými ovacemi ve stoje. Pokud 

nemáte namožená svoje zkušená kolena, určitě budete mít na konci dnešního večera další příležitost 
protáhnout nohy.
Vladimír Mišík a Etc.
Česká rocková špička. Legendární písničky Vladimíra Mišíka  
a Etc. za komunistů rozjasňovaly dny statisícům lidí. Poslou-
chat Vláďu Mišíka bylo za minulého režimu vyjádřením posto-
je proti komunistům. Ačkoliv nezpíval protestsongy a nepřed-
stavoval ani underground, lidé si z něj udělali symbol postoje 
proti režimu. Svou melancholicky pozitivní náladou dávají po-
sluchačům energii a optimismus i dnes. I přes to, že hrají již 
více než čtyřicet let, mají jejich vystoupení stále neuvěřitelný 
elán. Kapela i dnes vyprodává koncertní haly a má stále širší  
základnu fanoušků. A není se co divit, Vladimír Mišík a Etc. 
totiž zrají jako Rolling Stones. V letošním roce se do kin také 
dostal dokumentární film Nechte zpívat Mišíka, který se z vel-
ké části odehrává na planetce Mišík, kterou čeští astronomové 
objevili v roce 1995 a pojmenovali ji na jeho počest. Ve snovém prostředí, kde je vždy lednice narvaná 
pivem a kde Honza Hrubý poskakuje jako Buzz Aldrin, se odehrává dokument o Mišíkových nádher-
ných písních, o vzpomínkách na největší životní bizarnosti a také o pátrání po Vláďově otci.
Martina Trchová a Adam Kubát - Písně Zuzany Navarové
Vždycky zabolí, když odejde velká hudební osobnost. Zuzana Navarová jí bezesporu byla. K nám  
na Prázdniny jezdívala často a ráda a my jsme ji ještě raději poslouchali, často se zatajeným dechem. 

Ačkoliv Zuzčiny písničky žijí i po jejím předčasném od-
chodu z tohoto světa dál, nejen díky obrovskému množ-
ství prodaných nosičů, jejich živé interpretaci se málo co 
vyrovná.  Ale převzít štafetu po Navarové? Kdo by si na 
něco takového troufl? Martina Trchová s Adamem Kubá-
tem se o to pokusili a svoje vzpomínkové pásmo před-
stavili už v roce 2009. Zvědavost, jak to celé zní a vy-
padá, byla veliká. Velké a příjemné bylo tenkrát zjištění, 
že vystoupení velmi hezky, důstojně a umně připomíná 
tvorbu velké zpěvačky, která se nesmazatelně zapsala 
do srdcí nás všech.

Víťa Marčík – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Včerejší dopolední pohádka Teátru Víťi Marčíka přilákala tolik návštěvníků, že jsme nakonec 

museli příchozí usazovat i na cestu v parku, protože by jinak někteří neviděli na jeviště, a to by byla 
opravdu škoda. Překonat včerejší návštěvnický rekord se dnes Víťa pokusí s pohádkou Tři zlaté vlasy 
děda Vševěda, jejíž premiéra se uskutečnila 16. listopadu 1994 ve Velharticích. Přítomno bylo 42 dětí, 
39 dospělých rodičů, 2 nedospělí už rodičové, 4 starší ženy a 6 svobodných slečen, 5 dospívajících 
chlapců, uhlířský synek, bezdětný postarší pár (byl cítit rybinou), strachem sžíraný král s královnou 
a dcerou, opuštěný a nedůvěřivý převozník, potměšilá stařenka a zarostlý děd – podivín, který celou 
pohádku prospal (ale, jak se ukázalo, i tak všechno věděl). Pohádka pro děti jakéhokoliv věku!
Huménečko
Huménečko je folkrockové seskupení, které vzniklo v roce 2013 spojením muzikantů působících  
ve folklórních souborech a rockových kapelách. Prezentuje autorské skladby, které vyšly v roce 2015 
na albu Vrba, nyní připravuje další CD. Letos zaznamenala skupina několik úspěchů. Ve finále XIV. roč-
níku písničkové soutěže Notování se stala vítězem Rady Notování, na festivalu Houpací kůň v Třeboni 
získala 3. místo a za animovaný videoklip O vojně získal jeho tvůrce Martin Siuda na mezinárodním 
studentském filmovém festivalu Opavský páv 1. místo v kategorii videoklip a také cenu diváků.

Želví polívka pro duši
Začíná nám být pořádné horko! 
Máme za sebou teprve čtyři dny 
a někteří z nás vypadají „použitě“, 
jakoby jich za sebou měli všech 
sedmnáct. Tropické teploty nám 
situaci také neulehčují, ale pořád 
lepší než déšť. Přestože odpole-
dní pohádky v zámeckém parku  
patří hlavně dětem, na tu včerej-
ší v podání Teátru Víťi Marčíka 
si rádi zašli i mnozí dospělí. Víťa 
totiž oplývá tím neskutečným da-
rem, že dokáže ve stejnou chvíli 
oslovit diváky jakéhokoliv věku, což včerejší, doslova obří, návštěvnost jeho pohádky jenom potvr-
dila. Pondělní Kocouří scéna patřila kapele Krtek u tek, jejíž zpěvák vystoupil v tradičním skotském 
kiltu, a jindřichohradeckým Jen tak tak, kteří svými pohodovými písničkami diváky příjemně naladili  
na následující večerní program. Víme, že to Jamie Marshall umí pěkně rozjet, ale vždycky nás překva-
pí, jak moc. První polovina hlavního programu se nesla v uvolněné a nesmírně příjemné, do rocku 
a blues laděné atmosféry. Během koncertu Bratří Ebenů mě letos poprvé napadlo slovo „geniální“. 

Ačkoliv jejich vystoupení znám skoro nazpaměť, Ebenové 
vždycky ohromí precizním provedením skladeb, vytříbe-
ným humorem a laskavostí, na kterou jejich fanoušci jed-
noduše slyší. Komu jeden Víťa denně nestačí, mohl si dojít 
pro další dávku na nocturno. Představení Labyrint světa  
a ráj srdce bylo fascinující, krásné, ale upřímně, vzhle-
dem k tomu „náročnému textu“, poněkud zničující. Osob-
ně jsem nedokázala tolik filosofických myšlenek v tak 
pozdní noční hodinu zpracovávat, ale protože Víťa myslí  
na všechno, opatřil mě i ostatní příchozí brožurkou, v níž 
si můžeme text celého představení znovu přečíst. V klidu. 
Dneska. Třeba u vody než se vypravíme na další nášup 
Prázdninové hudby. Sova
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