
Divadlo Koník – O Budulínkovi
Především naši nejmenší účastníci se také dnes mohou těšit na pohádku. Tu dnešní od 

Divadla Koník určitě znáte, jmenuje se O Budulínkovi. Bude plná písniček, ponaučení a budete si při ní 
moci opět posedět a poležet ve stínu vrby v parku.

Veget
Dlouholetí přispěvatelé na Kocouří scéně se opět vracejí mezi nás a my už se těšíme, co si při-

pravili letos. Se svým nezařaditelným pseudofolkem se u nás opět představí Lenka Krausová, Honza 
Bareš, Jarda Záruba a Petr Žižka.

Pětník
Po dlouhé době se na náměstí v Telči potkáte s kapelou Pětník. Tato acapella s dlouhou historií  

a poněkud nestálými zpěváky se tu letos ukáže s písněmi vlastními i převzatými, které prezentuje 
zajímavě a originálně formou zpěvu.

Vojta Kiďák Tomáško
Folková legenda ze západních Čech, držitel několika cen Porty. 
Duší stále kluk, ve svých jednasedmdesáti letech skládá, píše  
a hraje písně ze života, o lidech, lásce a přátelství. Působil v ka-
pelách Plížáci a Roháči. V prvně jmenované vystřídal Wabiho 
Daňka v roli kapelního skladatele. Coby člověk s těmi pravými 
vštípenými vzory, odkojený mayovkami a Rychlými šípy, často 
bojoval s tehdejším režimem. Režim padl, Kiďák zpívá a hraje 
sólově dodnes. Na své muzikantské cestě, která čítá okolo de-
seti studiových alb, potkal ty nejlepší folkaře a country hráče 
svojí generace. 
Tony Joch a přátelé
Zpěvák a kytarista, který postupně od hraní písní jiných autorů došel až ke skládání a hraní vlastní 
tvorby. Hrál ve skupinách Solitér, U mapy Evropy a dalších hudebních tělesech. Před lety ovšem Tony 

začal pošilhávat po osamostatnění. Už o rok později vydal prv-
ní autorské EP, obsahující čtyři nahrávky se zajímavými hosty, 
mezi jinými s Romanem Horkým z Kamelotu či Ivou Marešovou 
známou ze skupiny Precedens. V současné době Tony připravu-
je debutovou desku, takže dnes můžeme na zámeckém nádvoří 
slyšet Tonyho zbrusu nové písně.
Žalman a spol.
Mistr krásných balad a písní do pohody i nepohody. Kdo by 
snad neznal hity Všech vandráků múza, Jdem zpátky do lesů  

anebo Divokej horskej tymián, nemusí se hned chodit zahrabávat. Stačí když zajde na zlatý hřeb dneš-
ního večera. Pavel Lohonka Žalman slaví tento rok 50 let na scéně a splnil si sen v podobě vlastního 
filmu. Na svém kontě má několik desítek nádherných písní, z nichž mnohé dávno zlidověly a patří  
k neodmyslitelné klasice každého správného táboráku.
V současné sestavě „spolu“ uslyšíme zpěvačku Míšu Hálkovou, 
Žalmanova letitého kamaráda a spoluhráče Petra Novotného  
a kytaristu Petra Havrdu. Žalman provází náš festival od jeho 
prvopočátků, z šestatřiceti ročníků vynechal prý pouze jed-
nou, což je úctyhodný výkon a my jsme za to moc rádi.
Devítka
Zavedená folková kapela skvělého skladatele a textaře Honzy 
Brože. Společně s manželkou Jindřiškou prošli tvrdou školou 
hraní s Žalmanem, se kterým natočili několik úspěšných alb. 
Po odchodu ze „spolu“ vložili veškerou energii do vlastní kapely, přibrali nové členy a v roce 2015 
natočili novou desku, příznačně nazvanou „Je to boj“. Čeká nás večer plný chytlavých písniček, dobré 
nálady a typického devítkovského humoru.
Durkheim Dolls
Den Sdílení tradičně zakončuje atmosférický večer u mola Štěpnického rybníka. Přijďte si užít éterický 
koncert kapely Durkheim Dolls, která kombinuje hudbu a výtvarno.

„No, já mám sice jenom jeden uhlík, ale zapojím do toho víc 
lidí,“ prohlásil Matěj Blonďák s kleštičkami v ruce po skonče-

ní fireshow.
Včera nad ránem na baru odhalili všímaví návštěvníci v pořadateli 
Jiřím „Šalim“ Šalomounovi skrytého Jiřího Ovčáčka.
Oliver pokračuje v extrémním barování. Včera mu Šárka vytunila 
toust špagetama, pak sice nechtěl dělat striptýz ani hip–hopovou 
show, ale udělal alespoň skromnou performance a vypil trochu jaru.
Neznámý návštěvník včera věnoval jeden vstup na zámek dalšímu 
sympatickému příchozímu a ten měl z koncertu takovou radost,  
že po skončení zase obdaroval holky od lístků dobrým čajem.

Pořádný nášup
Žezlo pohádkového krále Víťi Marčíka převzali pohádkáři z di-
vadla Koník. Byli velmi nenápadní, takže jsme málem zpanikařili,  
že snad ani nedojeli, ale všechno nakonec dobře dopadlo, jak už to  
v pohádkách bývá. Kocoury Biginbrothers a Meziměsto jsme vče-
ra přesunuli do chládku na Panský dvůr. Jejich vystoupení se líbila  
a krásně nám zpříjemnila čekání na večerní nášup.
Kapela Nezmaři, slavící 40 let na scéně, přivezla kromě Big Bandu 
Klatovy vzpomínkovou projekci plnou fotografií z nezmařího mládí. 
Mezi jinými jsme na nich poznali i našeho skvělého mistra zvuku, 
Honzu Friedla, kterému za jeho skvělou práci na Prázdninách pa-
tří také naše velké díky. S přibývajícími léty Nezmarům rozhodně 
neubývá smyslu pro humor, právě naopak. Po hudební stránce už 
není co zlepšovat a ke špičkovému zpěvu Šárky Benetkové nemáme 
co dodat. Zaznělo všechno, co zaznít mělo a mohlo a bigbandové  
aranže písní skvěle osvěžily známý repertoár. Velkou radost nám 
udělal především poslední přídavek, písnička Hej, člověče boží, kte-
rou můžeme vždy a všude a budeme ji zpívat, co nám plíce stačí.
Zatímco Nezmaři 
končili na hlavní 
scéně, klatovácký 
Big band se pře-

místil na Panský dvůr. Co bylo dál? Velká jízda, úžas-
ný hudební zážitek, taneční večírek, který nebral 
konce. Big Band Klatovy zahrál množství světozná-
mých evergreenů, za všechny jmenujme kupříkladu 
Can‘t Take My Eyes off You Frankieho Valliho a The  
4 Seasons. Zpestřením večera pak bylo vystoupení 
našich dvou pořadatelů, kteří předvedli fascinující 
ohňovou show. Tož, dobré to bylo!

Pátrání po Sugar Manovi
Filmový životní příběh Sixta Rodrigueze – největší hvězdy, která nebyla. Na konci 60. let se obje-

vil a pak zase zmizel. V USA sice jeho dvě alba propadla, ale zato se dostala ilegální cestou do Jihoafric-
ké republiky, kde se stala naprostou bombou. Avšak to nezměnilo Rodriguezův osud, kdy se jednoho 
dne vytratil a už ho nikdy nikdo neviděl. Můžete se těšit na pátrací akci, která má za cíl zjistit jedinou 
věc. A tou je vysvětlit, co se vlastně Rodriguezovi stalo. Promítáme v Univerzitním centru Telč v 17:30.
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