
Ubrečená Telč
Krásný start dne, který nás včera všechny  
na chvíli ponechal v iluzi, že se konečně dočkáme 
jasné oblohy, se rychle změnil v deštivé poledne, 
které nás o všechny iluze velmi rychle připravi-
lo. Nedobrovolná sprcha vyhnala celou Telč do 
improvizovaných krytů, a tak jsme i my museli 
přesunout pohádku z parku na Panský dvůr, kde 
se nám letos už podruhé ukázal Marek Vojtěch 
se svým divadlem Harmonika a předvedl své Tři 
pohádky o Honzovi, které vtipem i zpěvem roz-
zářily tváře všech, co se přišli podívat.
Podobně zářivě vypadali i všichni, kteří na 
stejné místo přišli na vystoupení akordeonisty 
Ondřeje Váchy a bluegrassové sestavy Pražce.  
Jakožto osvědčená jména naší kocouří scény nezklamali a na truc řádícímu počasí nám v sále Panské-
ho dvora vykouzlili útulnou atmosféru, díky které jsme na chvíli zapomněli na mokro a nečas venku.
Připomněl nám ho až večer, kdy se na Hradišťan s Pavlem Helanem sjeli snad všichni majitelé pláště-

nek v republice a ač hlediště připomínalo obří sadu vodovek, 
hvězdy večera, úžasný Pavel Helan se svou věrnou kytarou  
i naši milí Hradišťani, tentokrát ve složení s Jiřím Pavlicou  
a Alicí Holubovou, předvedly naprosto skvělou show, na kte-
rou budou všichni zúčastnění ještě dlouho vzpomínat. Jedno-
duché, zpívané písničky byly prolínány složitými instrumen-
tálními kusy a zazněly i všemi známé hity, jako Voda má nebo 
Stínání berana.
Upršený zážitek na zámku vystřídalo nocturno, které dnes 
bylo plné k prasknutí a není se co divit. Pocta Zuzaně Nava-
rové v podání Markéty Burešové a Mária Bihári byla neopa-
kovatelným zjevem plným emocí a tesklivých tónů, až se dalo 
hmatat napětí v přeplněném sálu.

Druhá tráva a Bratři Ebenové
Dvě skvělé kapely, které se po roce vrací na naši 
hlavní scénu, pro potěchu duše i procvičení vaší 
bránice. Druhá tráva, bluegrassoví mágové, fantas-
tičtí muzikanti v čele s Robertem Křesťanem patří 
bezesporu k tomu nejlepšímu, co česká hudební 
scéna nabízí. Jejich repertoár čítá za téměř třicet 
let existence množství zlidovělých písniček, origi-
nální tvorby i zahraničních coververzí. Panenka, 
Pojďme se napít, duet s legendárním Pavlem Bob-
kem Ještě není tma, veleúspěšné album písní Boba 
Dylana anebo dnes již letitá spolupráce s americ-
kým multiinstrumentalistou Charliem McCoyem 
– to jsou jenom některé z charakteristických rysů 
a taháků pro návštěvu jejich výtečných koncertů.
Mezi karlovarským filmovým festivalem a pří-
pravami na moderování dalšího ročníku Stardan-

ce existuje krátký časový úsek, v němž oblíbený 
moderátor, herec a zpěvák Marek Eben vymění 
poznámkový blok za noty a společně se svými bra-
try Kryštofem, Davidem a jejich výtečnou kapelou 
předstoupí před osazenstvo vyprodaného nádvoří 
telčského zámku, aby svým laskavým humorem, 
důvtipnými texty a jazzově laděnými melodiemi 
uvedl přítomné do hudebního transu. To vše bez 
použití omamných látek, ačkoliv nepochybujeme, 
že vysoce návykový koncert dnes rozhodně zažije-
te. Bratři Ebenové mají na svém kontě šest úspěš-
ných alb, z nichž poslední s názvem Čas holin 
spatřilo světlo světa před pěti lety. Dnešní večer si 
společně s Druhou trávou zahrají nejenom vlastní 
autorskou tvorbu, ale také si vyzkoušejí, jak by se 

cítili v kůži toho druhého. Pro tento večer si totiž 
obě kapely vymění části repertoáru. Posouzení, 
komu to půjde lépe, necháváme na vás.
Tygroo
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak by mohla znít 
elektronická hudba na akustické nástroje? Máš 
rád kombinace žánrů a míchání tradiční hudby  
s tou moderní? Co takhle pořádně divokou jízdu, 
na které protančíš noc? Jestli tě zaujala alespoň 
jedna z otázek, neváhej se večer zastavit na Pan-
ském dvoře, kde se ti představí energičtí Tygroo.  
S touhle bandou se rozhodně nudit nebudeš!

Vojta Vrtek – Kabinet létajících úžasností
Na scéně nejen pro nejmenší se dnes představí úžasný Vojta Vrtek a tím úžasnosti nekončí, 

poněvadž se vám jich předvede celý kabinet. Těšte se na výběr klasických i originálních kejklířských 
kusů, jako je žonglování s ohněm nebo neuvěřitelné kousky s noži a na jejich zábavné i vtipné před-
vedení, poněvadž Vojta je omediant jak má být. Tak vemte děti, dobrou náladu, napjaté očekávání  
a doražte s nimi do parku, kde už na vás bude čekat vystoupení, na které jen tak nezapomenete.

Jauvajs
Pokud jsi u nás poprvé, věz, že Jauvajs jsou jednou z kapel, které u nás zaskakují i jako maskoti. Věčně 
rozesmátým adoptivním Irčanům totiž nestačí rozdávat radost na pódiu, kde valí své proklatě rychlé 
irské lidovky s folkovým šmrncem i smutné balady o životě ostrovních rolníků. Jejich chytlavé písničky 
s ozvěnou zelených irských plání, chytře ozvláštněné šikovnými tanečnicemi a tanečníky z Coiscé-
im, pražské školy irského tance, rozhodně patří k vrcholům našeho Prázdninového kocouřího pódia.  
Jauvajs mají navíc niternou potřebu pomáhat tvořit atmosféru festivalu ve všech jeho zákoutích,  
barech a podloubích. Těšíme se na Jauvajs na náměstí i kdekoliv jinde, kde vybalí nástroje z futrálů!

Hmlisto
Rodinné duo matky a syna ze samoty v pohoří Vtáčnik na středním Slovensku přiveze originální fúzi 
folkloru, post rocku a moderního písničkářství. Pamětníci je poznají, hráli u nás už v roce 2012 před 
Ivou Bittovou.

Včera se zjevil oblíbený zasloužilý pořadatel Luďa. Na baru 
dával extrémně vysoká dýška a měl už pak zákaz za cokoliv 

platit. Večer zakončil pečením kytice buřtů, což bylo pět zkřížených 
opíkáčků najednou se dvěma špekáčky.
Medvěd tvrdí, že za týden v Telči vypil jenom jedno pivo. Podivné.
Vojta si udělal ve svém oblíbeném Café Friends nové kamarády,  
Andreje a Ondru. Teď už tam konečně nebude při snídaních tak sám. 
„Matěji, s tebou si musím promluvit!“ „No dobře.“ „Ale až za světla.“
Marcel měl tuhle tříapůlhodinové okno a ráno se probudil na nezná-
mem místě. Ráno se trochu vyděsil, ale pak se hned uklidnil – to když 
zjistil, že vedle něj leží v posteli pod peřinou Adam Skřítek.
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