
Pruhované panenky – O Červené Karkulce
Poetická pohádka vsazená do prostředí staré půdy a vůně bylin. Jde o příběh v příběhu. 

Malý chlapec Vítek vypráví dětem o své babičce, o její zahrádce, zvířátkách a také o staré půdě, kde 
je velký proutěný koš plný polštářů, které vyprávějí pohádky. Vítek usíná, polštáře ožívají a sehrávají 
pohádku O Červené Karkulce. Pohádková půlhodinka pro nejmenší i větší děti.

Parta starýho Hrouze
Již potřetí nám zahraje tato country a bluegrass kapela. Ač nepříliš známá, hrají v ní samí zkušení 

muzikanti, kteří se shromáždili kolem Mildy Vokáče, spoluzakladatele Jen tak taku, který je dlouhole-
tým kamarádem Prázdnin v Telči.

Noca
Tahle Vsetínská parta hraje folk a v Telči má letos premiéru a my sami jsme zvědaví, s čím se na 

Kocouří scéně předvedou. Představí se ve složení Marie Davidová, Pavel Ištvánech, Hana Škarpová, 
Aleš Mrnuštík a Monika Hrdinová.

Kapela Duende to včera na baru chtěla bez gumičky. Abyste 
si nemysleli, tak šlo o označení vína. A první párek na baru  

si opekl zase Ondra. Jako normální vuřt.
Sova má u notebooku chladicí podložku značky Zalman a na víku 
samolepku Rammstein, možná se příští Prázdniny dočkáme zajíma-
vého koncertu.
Ve zhasnuté redakci se vám může lehce stát, že narazíte na táboro-
vou partu, jak hraje společně na mobilech Soul Knighta.
Táborová parta má ve sklepě ale neuvěřitelnej bordel. Prý to scho-
vává všechno pro Johanu „Lenku Láskorádovou na speedu“.

Velké očekávání
Pondělí bylo ve znamení očekávání dalšího speciálního koncertu Prázdnin v Telči. Čekání na Václava 
Neckáře a skupinu Bacily nám zkrátila vokální skupina X-tet, ukrytá před všudypřítomnými sluneč-
ními paprsky na Panském dvoře. Fanouškům kapely Goji, nespravedlivě smetené z Kocouří scény pří-
valovým deštěm ve čtvrtek, se dostalo satisfakce v podvečer na náměstí, kde vystoupilo duo Třezal-
ka, ženská sekce Goji, zpěvačka Bára Petříčková a houslistka Ká Bílková. Příchozím na večerní hlavní 
program tak ukrátily čekání v úctyhodně dlouhé frontě, linoucí se až do středu historického náměstí. 
Předskokanem hlavní hvězdy večera byl americký písničkář na cestě, John Vaughan. Společně se saxo-
fonistou Joe Kučerou zahráli několik příjemných, s jazzem a country koketujících songů a krásně nás 
naladili na druhou část večera. Vystoupení Václava Neckáře splnilo očekávání. Zazněly staré známé, 
ale i novější hity a zpěvák si koncert vysloveně užíval. Po odzpívání někdejší trezorové dylanovky Časy 
se mění a po přídavku v podobě Půlnoční se Neckářovi dostalo potlesku ve stoje. Viditelně dojatý přijal 
květiny od naší pořadatelky Markytky a my už chvátali na nokturno, tentokrát pod nadvládou latin-
sko-amerických rytmů multižánrových Duende. Ať už jste pouze poslouchali anebo zkusili svoje štěstí 
na parketu, doufáme, že se vám včerejší program Prázdnin líbil. Minimálně tak jako nám.

Slyšet očima
Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako další oficiální řeč pro svou 

zemi. I přes možnosti tlumočení se však situace tamní neslyšící komunity nedá považovat za ideální. 
Neslyšící politička Helene Jarmer, jedna z postav snímku, se to snaží změnit. Mladí neslyšící manželé 

Ivan Hlas trio
Ivan Hlas, držitel Českého lva za písničky k filmu  
Šakalí léta, autor písní Malagelo, Aranka umí hula hop 
a mnohých dalších má za sebou pestrou muzikantskou 
historii. Spolupracoval snad s každým kvalitním mu-
zikantem české hudební scény, za všechny jmenujme 
Kamila Střihavku, Věru Martinovou, Pavla Bobka ane-
bo Petra Jandu. Spolu s Ondřejem Hejmou stál u zalo-
žení Žlutého psa, sám se aktivně angažoval v několika 
kapelách, které často založil a zase rozpustil či opustil. 
Kromě vlastní tvorby a živého koncertování Ivan pří-
ležitostně skládá filmovou a scénickou hudbu, věnuje 
se divadlu anebo se účastní nejrůznějších uměleckých projektů. Od roku 2005 hraje v triu společně 
cellistou a kytaristou Jaroslavem „Olinem“ Nejezchlebou a kytaristou Norbi Kovácsem. Protože všich-
ni tři patří mezi zavedené muzikanty, jejich koncerty se tradičně těší velkému zájmu. Náš koncert  
na Prázdninách v Telči bude pro Ivana posledním před nucenou pauzou ze zdravotních důvodů.  
Tak si ho nenechte ujít!

Nerez & Lucia
Obnovení jedné z nejpopulárnějších hudebních 
formací, proslavenou trojicí Zdeňkem Vřešťálem,  
Vítem Sázavským a nezapomenutelnou zpěvačkou 
jedinečného hudebního výrazu, Zuzanou Navaro-
vou, trvalo 24 let. Kapela fungovala od roku 1981, 
několikrát stanula na stupni vítězů řevnické Porty  
a její tři studiová LP vynášela do nebe kritika  
i početní posluchači. Po rozpadu kapely Vřešťál ode-
šel k Jarkovi Nohavicovi, kterému produkoval desky 
a doprovázel ho v kapele. Po Nohavicově rozhodnutí 
sólového hraní vznikla ze zbytku muzikantů kapela  
Neřež, v jejímž repertoáru zaznívaly některé hity  

Nerezu. Smrt Navarové v roce 2004 vzala naděje všem fanouškům, kteří nepřestali doufat v obnovení 
kapely. O 14 let později je jejich přání vyslyšeno a staronový Nerez dnes vystoupí s výbornou zpěvač-
kou Lucií Šoralovou, známou kupříkladu z projektu Hapky a Horáčka Kudykam. V květnu tohoto roku 
přislíbili staré i zbrusu nové kusy, necháme se, jistě příjemně, překvapit.

Rendez-fou
Na úterním nocturnu vám nabídneme setkání bláznů. Tak bychom totiž mohli přeložit název jih-

lavské kapely, hrající hudbu na pomezí folku, swingu a šansonu. Letošní nominaci na hudební ceny 
Anděl sice neproměnili, ale už samotná nominace svědčí o vysoké hudební úrovni dnešní noční pro-
dukce. Neváhejte, lepší hudbu před spaním dneska v Telči nenajdete.
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Hagerovi přemítají, do jaké míry nedoslýchavost ovlivní život jejich čerstvě narozeného syna Emila. 
Studentka Ayse se snaží zvládnout vstup do svého prvního zaměstnání. Observační dokument zachy-
cuje střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom na sílu a barevnost paralelního světa 
znakového jazyka. Od 17.30 v Univerzitním centru Telč.


