
Dobrá pára
Dobrá pára hraje country s přesahem. Místo tradičního bendža mají elektrickou kytaru a muziku tvr-
dí bicí, ovšem s úctou k původnímu zvuku country. Vybírají a hrají známé hity od mnoha interpretů, 
takže je to vlastně takový revival napříč folkem a country. Posluchači si v jednu chvíli a na jednom 
místě mohou poslechnout, připomenout a třeba i zazpívat písničky Michala Tučného, Věry Martinové, 
Pavla Bobka, Petry Černocké, Waldemara Matušky a Olgy Blechové, Honzy Nedvěda, Roberta Křesťana  
a písně z repertoáru skupin Fešáci, Nezmaři, Kamelot, Netto a mnoho dalších.
Michal Pavlíček a Monika Načeva

Michal Pavlíček je obdivovaný kytarový mág, 
skladatel svérázných hříček i autor introvert-
ních rockových opusů, stejně jako melodicky 
silných působivých balad. Skladatel symfonické 
a scénické hudby se zcela původním rukopisem,  
vyhledávaný producent. Je držitelem řady vítěz-
ství a ocenění v odborných anketách.
Monika Načeva pak je jedna z nejslibnějších zpě-
vaček české a alternativní scény přelomu století. 
Prošla několika proměnami od klasického rocku 
přes elektronickou taneční hudbu po experi-
menty mimo hranice stylů. Na jejích albech spo-
lupracovala řada osobností české scény, napří-
klad Jan P. Muchow a jako textař Jáchym Topol.
Dvojice Pavlíček Načeva se potkala při práci  

na debutovém albu Moniky Načevy „Možnosti tu sou…“ v roce 1994. Michal Pavlíček zde citlivým způ-
sobem zhudebnil básně Jáchyma Topola. V roce 2007 společně natočili druhé album „Mami“, k jehož 
vzniku byl přizván i DJ Five. Akustický gig Načeva + Pavlíček je proto postaven hlavně na průřezu 
těchto dvou desek.
Mojše a Mango Sheikh
Avizovaní Wild Tides nám odřekli koncert, ale během několika minut jsme dnes sehnali napros-
to skvělou náhradu. Mojše, kterého můžete znát  
z kapely Zero Number One, začal letos vystupovat 
solo s elektrofolkovým repertoárem inspirova-
ným folkem, rapem i indie muzikou. Během živých  
vystoupení střídá klavír s kytarou, a od čistě písnič-
kářské formy utíká někdy scratchovat ke gramofo-
nu. Mango Sheikh je nový projekt Ondry Vítů, alias 
Budhiho, z kapel HFD a Rasta Führer. Naživo míchá 
samply z launchpadu a dalších krabiček s hrou 
na kytaru a výsledkem je fúze dubu,  elektroniky  
a folkstepu prokládaná zvukovými úryvky z filmů  
či hudebních nahrávek.

Vojta Vrtek – Kabinet létajících úžasností
Alternativní představení je vlastně vyučovací hodinou potulného „profesora“ Vojtěcha Aloise 

Vrtka. Váš nový učitel vás seznámí s užitím žonglování v běžném životě i jeho úzkém sepětí s historií. 
Přímo před vašimi zraky dojde k naprostému zkrocení divokého kondora a to na patnáctimetrové tyči. 
Budete vyzkoušeni z dějin husitství i obeznámeni s vývojem moderních komunikačních technologií. 
Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.
Pramínek
Dětský folklorní soubor Pramínek baví muzika a tance z oblasti Moravského Horácka, tedy okolí Jih-
lavy, Velkého Beranova, Velké Bíteše a Telče. Tance jsou inspirované tradičními řemesly, například 
Tkalci, Mlynáři, Rybáři nebo Kováři. Pramínek probouzí k životu tradice - Vítání jara, Pomlázka, Sta-
vění máje, předvádí milostné tance pro sólové páry, i tance pro více párů jako jsou Oklepáky nebo Ka-
lamajka. Jedinečnost Pramínku také spočívá v tom, že jejich muzikanti aktivně hrají na tradiční lidový 
nástroj podobný houslím, takzvané skřipky.

Šali je sakra mizernej kuchař, když už konečně  
na tu snídani k Horníkům dojde. Ondra k pokrmu 

Dva dny stará houska a v ní všechno, co našel u nás  
v lednici říká: „Tak jsem to snědl... Dvě hvězdičky z pěti.“
Ochotní pomocníci Zbyněk a Predrag vypadají stylově, 
ovšem trochu za barem tápou. Zkušení štamgasti chápou 
a správně je zpoza pultu navigují. Barmanky děkují  
za vytržený trn z paty při včerejší zatěžkávací zkoušce 
baru! A Predragovo vyšetření dopadlo dobře, Zbyněk 
vzkazuje: „Mám tě rád, brácho.“
Krabice se ztrátami a nálezy už se stihla dvakrát ztratit, 
ale naštěstí se vzdycky znovu objevila. Pokud se vám 
něco ztratilo, přijďte to k nám na štáb najít.

Johana z baru vzkazuje všem, se kterými se nestihla 
rozloučit: „Mějte se, blbečci, už mě tady letos neuvidí-
te!“ A prý to nemám cenzurovat. Johano, ty hlupko, 
už teď nám chybíš. 

Utekli mi Tap Tap
Ne, to není myšleno tak, že bych nestihnul jejich 
koncert, ale opravdu mi doslova utekli a ne jednou, 
ale dvakrát. Poprvé když jsme jim přišli pomoct 
překládat věci z autobusu do dodávky, která může 
dojet až na nádvoří. Než jsem se vůbec stačil sezná-
mit s kapelníkem Šimonem Ornestem a domluvit 
se na organizačních detailech, polovina ansámblu 
Tap Tap už nakládala aparaturu a naši pořadate-
lé skoro nedostali prostor pomoci. Než jsem pak 
stačil přeparkovat zbytečně nabídnuté auto pro 
převoz některých členů, Tap Tap mi utekli poprvé  
a byli na nádvoří dřív než já.
Naštěstí začátek koncertu jsem stihnul a byl jsem ze srdce rád. Tolik pozitivní energie během pouhých 
třech písniček jsem ještě nikdy nenačerpal a hned přijel i Řiditel autobusu, jehož mistrné provede-
ní mě už úplně odbouralo. Pokud jste zvyklí ze studiových nahrávek The Tap Tap na hlasy takových  
pěveckých hvězd, jako je Vojta Dyk, anebo Dan Bárta, včerejší hlavní zpěvák Honza Janeš ukázal,  
že se jim hravě dokáže vyrovnat a možná je i překonat. Stejně krásný hlas předvedla i bubenice Jitka 
Hroudová. Perfektně hrál na klávesy mladý nevidomý klávesista Petr Hudec, alias kapelní Ray Charles. 
Takhle bych ale mohl vyjmenovávat všechny členy. Je to zkrátka neuvěřitelně sehraná parta skvělých 
muzikantů, jejichž poznávacím znamení nejsou invalidní vozíky a osobní asistenti, ale do široka roze-
smáté tváře. Před vyvrcholením koncertu jsem musel organizačně odběhnout ke kapele Circus Pro-
blem na Panský dvůr, ale i odtamtud byl slyšet burácející jásot a bylo jasné, že všichni na nádvoří, tedy 
ti, kteří mohli, stojí při potlesku na nohou.
Téměř všichni se pak z nádvoří přesunuli do stodoly na Panském dvoře na největší večírek, který 
tenhle prostor za svou existenci zažil. Po divokém tanci v rytmu balkánské dechovky nastoupil solo 

harmonikář Mário Bihári s repertoárem, ve kterém 
se mísily cikánské písničky s tvorbou, kterou hrá-
val ještě ve skupině Koa se Zuzanou Navarovou.  
A tehdy se to stalo podruhé. Dostal jsem echo,  
že Tap Tap už se přesouvají ze zámku k odjezdu, 
ale než jsem se stačil protlačit přes davy lidí, přišel 
jsem už jen na prázdné parkoviště. Utekli mi podru-
hé. To bude asi tím, že většina z nich jezdí na koleč-
kách, anebo, jak sami říkají, jsou banda simulantů.  
Děkujeme, tak za rok!
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