
Jiří Pavlica a Hradišťan
Hradišťan, s Jurou Pavlicou v čele, je často brán spíše 
jako folklorní soubor. Pravdou ale je, že jejich tvorba, 
ač vycházející z lidové tradice a filozofie, je žánrově ne-
smírně široká. Navíc je v podání celého uskupení hra-
ná a zpívaná s takovým umem a lehkostí, že má nesku-
tečnou moc spojovat posluchače napříč generacemi  
a žánry. Původně folklorní kapela má na svém kontě 
přes třicet významných alb a nespočet ocenění. Hra-
dišťan v posledních letech stále častěji koketuje s al-
ternativou, nebojí se experimentovat a spolupracuje 
s mnoha muzikanty napříč širokým spektrem hudeb-
ních žánrů. Koncerty Hradišťanu přináší pohlazení po duši, zastavení a prostor pro rozjímání.

Přední dámy české hudby
Telč se i včera schovávala pod mrakem, ale pod-
mračená rozhodně nebyla naše nálada. Zvlášť díky 
tomu, že vlastně během dne spadla sotva kapka, 
takže vše mohlo běžet podle plánu. Především 
se mohla konat naše nejoblíbenější pohádková 
scéna v parku, kde je nejkrásněji na celém světě. 
Pod taktovkou Marka Vojtěcha, alias jednočlen-
ného divadla Harmonika, se tu odehrála tradičně 
netradiční pohádka O sedmi trpaslících. A děti se 
během ní mezi salvami řehtání a chichotání mohly 
navíc také něco nového dozvědět. Třeba jak roz-
lišit různé druhy stromů nebo jaké houby v lese 
nikdy sbírat.
Festivalovou atmosféru na náměstí zase odstar-
tovala liberecká parta Větrno, která rozehnala 
dusno novým větrem svých zfolkovatělých tramp-
ských písní. Nádvoří se ovšem mělo nést ve zcela 
jiném, komornějším duchu. Na Lenku Filipovou  
s kapelou a smyčcovým oktetem Brno Strings při-
šli davy hudebních fajnšmekrů, kteří byli už po pár písních absolutně uhranutí jedinečným zpěvem  

i hudební formou jedné z našich nejlepších zpěva-
ček. Lenka uchvátila svými známými písničkami 
jako Věnování nebo Zamilovaná, ale překvapila 
i tradičními keltskými melodiemi s anglickým  
či původním gaelským textem.
Noční klubové vystoupení Lucie Redlové bylo 
pro mnohé spojené s očekáváním, ale jiní zase 
moc dobře věděli, že to je absolutní pecka. Lucka  
je totiž vynikající hráčka a to nejen florbalu, ve kte-
rém nás v Telči před lety po nocích vždycky drtila,  
ale také jí to jde velice dobře s kytarou i mando-
línou. Gradující melodie doprovázené soudržnými 
texty, výraznými bicími a basou se nesly Panským 
dvorem a melodický Lucčin hlas se zarýval do my-
sli všech posluchačů.

Bihári a Burešová – Pocta Zuzaně Navarové
Dnešní noční koncert se přeneseme v čase a s písněmi na rtech  
zavzpomínáme na Zuzanu Navarovou a její kapelu KOA. A kdo jiný  
by měl stát v čele čtyřčlenné skupiny, která vzdává hold Zuzaně Nava-
rové, než vynikající harmonikář a zpěvák Mário Bihári, kterého znáte 
například z uskupení Condurango nebo Bachtale Apsa, a který s Koou 
hrával od jejího založení až do předčasného odchodu Zuzany Nava-
rové z tohoto světa. Kouzelný ženský hlas pak dnešnímu večeru pro-
půjčí Markéta Burešová, šansoniérka a zakladatelka kapely Chantet. 
Těšíme se na nezapomenutelné písně a jedinečnou atmosféru, kterou 
nám z nebe Zuzana vždy na jeden večer posílá.

Pavel Helan
Pavel Helan je vlídný písničkář! Jeho tvorba se vyznačuje nápadi-
tými a vtipnými texty. Začínal jako kytarista brněnského jazzbandu 
The Young Pekáč Mojmíra Bártka, odkud si přinesl důležité heslo 
„Strýcu hrej, neustále hrej!“ Toho se drží, a tak není divu, že hrává 
s takovými jmény jako je Tomáš Klus, Richard Müller nebo právě 
Hradišťan, se kterými ho můžete vidět právě dnes. Helan se zúčast-
nil několika hudebních televizních soutěží, naposledy v roce 2013 
se pak v Československo má talent probojoval do finále. Bývalý uči-
tel hudby v New Yorku prošel mnoha různými kapelami a projekty. 
Jeho tvorbě nechybí humor, poselství ale ani patřičný nadhled. 

Divadlo Harmonika – Tři pohádky o Honzovi
Harmonika nemůže v pohádkách Marka Vojtěcha nikdy chybět, protože tento komediant,  

muzikant a výtvarník vyrostl s divadelní společností Koňmo, kde mimo jiné zběsile hrál na akordeon 
s nebezpečně rychlým pouličním hudebním bandem Péro za kloboukem. Dnes už jezdí Marek Vojtěch 
s pohádkami sám a využívá v nich své hudební nadání, co se dá. Všechny jeho pohádky, ať už je to ta 
O Sedmi trpaslících, Vodníku Řešátkovi nebo Tři pohádky o Honzovi, mají v sobě aspoň tři písničky. 
Určené jsou především pro menší děti, které chodí maximálně do čtvrté třídy, a když se jim písničky 
líbí, můžou si je pak i s notami stáhnout na webu divadla.

Ondřej Vácha
„Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář i dirigent, dělali, co mohli.“ Těmito 
slovy klasika by se dala představit kapela Ondry Váchy. Účinkujících je však ještě o jednoho méně. Tedy 
jeden harmonikář z Jindřichova Hradce, který se potácí mezi folkem a punkem, mezi lidovou písničkou 
a šanzonem a dělá, co může. Výsledek si musíte zařadit sami.

Dříči z Jauvajs a jejich kamarádi včera rozbalili svou jam  
session v podloubí u štábu a vydrželi hrát opravdu dlouho.

Na pohádce Marka Vojtěcha bývá legrace, přijďte i dneska! „Děti, 
řekněte mi jídlo na vé!“ „Vajíčka!“ „Vánočka!“ „Jablíčko!“ „Brambory!“ 
„A kde je ježibaba?“ „No tu si musíš představit, ta v téhle pohádce není“ 
„A ona je nemocná?“
Lucka Redlová by příští rok mohla vystupovat v Telči s tátou Vlastou. 
Název už mají vymyšlený zvučný, jmenovali by se Simply Redl.

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové dílny. Kreslení na magnetky, na plyšáky, na polštářky, 
na pytlíčky, na tašky či kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Kožené náramky a malování hen-

nou. Výroba labyrintů a píšťalek. Ruční tisk na trička a tašky tiskátky.  
Malování na sklíčka a lepení dřevěných modelů a denně kolem 19:00 
velká bourací akce postaveného dřevěného hnízda!
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Pražce
Legendární lokální skupina Pražce z Luk nad Jihlavou letos slaví 45 let od svého založení. Pochopitelně 
se v ní vystřídala řada muzikantů a osobností, přičemž současná sestava je stabilní již od roku 2014. 
Přestože se zaměřují převážně na bluegrassový repertoár, rovněž zařazují některé songy z oblasti rock 
and rollu, někdy i upravené „jazzůvky“. Textově je to tak napůl, něco v originální americké angličtině, 
něco v rodné češtině. V poslední době také tvoří vlastní nové texty. “Do Telče se moc těšíme a jsme 
poctěni pozváním,” napsali nám. Taky se těšíme, tak hrábněte do strun!

Vojta si udělal v Café Friends nové kamarády, Andreje a Ondru. Teď už tam 
konečně nebude tak sám.


