
Rocková radost
Ačkoliv sobotní počasí zatím nabízí příjemné teploty s lehkými přeháňkami, pátek byl ve znamení  
vysokých teplot a slunečních paprsků. Zatímco Štěpnický rybník pohupoval s beznadějně vypůjče-
nými lodičkami, na telčském náměstí neúnavně zvučila country kapela Passage. Přišlo vás dost a to 
je dobře. Passage předvedla velice pěkný koncert a my doufáme, že je jednoho dne uvidíme také na 
hlavní večerní scéně. Co se té zámecké týče, patřila ostravským Buty a liberečákům z Jarretu. Radek 
Pastrňák se svojí kapelou oprášil staré dobré hity a svoje fanoušky ujistil, že ani s přibývajícím věkem 
kapela neztrácí svůj pověstný elán. Rockově svůdným koncertem si nás získala živelná Hanka Skřiván-
ková se svými spoluhráči z Jarretu. Přestože tahle kapela u nás vystupuje pravidelně, jejich koncerty 
nám i po více než dvaceti letech na hudební scéně připadají stále lepší a lepší. Upřímná jarretí radost 
ze zasloužených ovací přítomných posluchačů je silně nakažlivá a my doufáme, že podobné pocity 
tyhle sympatické muzikanty u nás v Telči ještě nějaký ten rok neopustí. 

To, že přichází konec festivalu, se pozná snadno. Schází se tu apokalypsi, tuhle tu byl Válka a taky Hladomor. 
Navíc náčelník pouší na stánku apokalyptické suity. A filosofové se ptají, zda existuje i život po Telči.

Barmanka Johana dělá ve svém běžném nefestivalovém životě zajímavý výzkum, nechává děti ze školky popisovat  
obrázky: Tady má balon policajt jako ale to je hasič a on má batoh a chce  
to celé zebrat.
Parta přelepovačů plakátů je jenom zástěrka pro totální obsazení středu 
Telče týmem Žluťáci kruťáci ve hře Pokémon GO.
Vyvážená snídaně je podle Honzy Redla třicet míchaných vajec, deset roh-
líků od pekaře Marka a deset z jihlavské pekárny.
Na festivalu chybí pořadatelům zpovědnice. Knězem by byl prý Matěj.
Žofka nabízí u brány zvrácenky, což se cestou na bar moc nehodí.

Blondýna
Zajímavá písničkářka s vlastní tvorbou, několikanásobná finalistka porty, má k jakýmkoliv vtipům  
o blondýnkách daleko. Na začátku kariéry si prý nikdo nepamatoval její jméno, takže z přezdívky vzni-
kl umělecký pseudonym. Také v něm se skrývá pro Blondýnu příznačný humor a sebeironie, kterými 
jemně a někdy méně jemně okořeňuje svoje nápadité texty. Posluchačům rádia bude Blondýna známá 
díky hitovkám Antiprotestsong, Hipsteři anebo písničce Milý fanoušku. Těm ostatním doporučujeme 
hudební rande na naší dnešní kocouří scéně. Chovejte se slušně!

Bee Band
Jihlavská swing-jazzová sestava, která rozehrává všemi hudebními barvami každé místo, kam přijede. 
Pokud vyjde počasí, budou hrát svoje hitovky ze 30. let schovaní pod korunami stromů u kaváren-
ských stolečků. Pohodová nálada zaručena.

The Shots
Parta osmi kluků, co se rozhodla kráčet v hudebních stopách svých dědů, jen tak trochu jinak. Podle 
svých slov se snaží rozdávat radost swingem, jazzem & rock’n’rollem a to všechno se špetkou mla-
distvýho rebelství. Ve své repertoáru mají přes 60 různých pecek nejen od autorů jako jsou Voskovec 
a Werich, ale taky Fergie nebo Daft Punk. I tyhle moderní parády ale mají v jejich podání zvuk první 
republiky ale zároveň energii devadesátkové diskotéky. Každý si v téhle divočině přijde na své.

Zatrestband v Orchestroji
Už jsme na festivalu měli několik tanečních koncertů, ale dnes je tanec povinný. Zatrestband sbalil 
nástroje, naskákal do plechovky a už tam na vás čeká nastartovaný jen co přijde jejich čas. Cestovní 
balení velkého big bandu přiváží jazzík, swing i nesmrtelné písňové české legendy. Bude to tanec!

Szidi Tobias
Sobotní večer slibuje téměř vážné umění ve spojení s letní bouří. Přes-
tože déšť vyloučit nemůžeme, řeč tentokrát není o počasí ale o naší mi-
lované Szidi Tobias, dámě šansonů i čardášů, dotýkající se ve své tvorbě 
prý především ženských srdcí. Po úvodním koncertu Cricket and Snail 
zaplaví zámecké nádvoří vlna ženskosti a písní plných poetiky, snů i nej-
tajnějších přání, která v sobě nosí asi každá z nás - žen dívek i babiček. 
Szidi má určitě co nabídnout i pánskému publiku. Její vitalita je nakažli-
vá a charisma minimálně uhrančivé. V minulosti Szidi, mimo jiné, zauja-
la spoluprací s pány Hapkou a Horáčkem, její hlas evokuje šansoniérku 
Hanu Hegerovou. Svojí energií snoubenou s ženskou něhou a světlem, 
vycházejícím z jejího nitra si nás každoročně znovu a znovu získává  
a my se na její koncert upřímně těšíme.

The 6 Fireballs
Kapela The 6 Fireballs vznikla na sklonku roku 2001 v Brně pod původním názvem The Fireballs.  
Do dnešní dne mají za sebou více než tisíc vystoupení po České republice i v zahraničí. Jejich repertoár 
tvoří zejména skladby z období klasického rock‘n‘rollu s přesahem do rhythm‘n‘blues a jump swingu, 
tj. cca z let 1950-1962. Jedná se o hity, které složili a hráli Bill Haley, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry 
Lee Lewis, Elvis Presley, The Jodimars, Louis Jordan, The Treniers a další, ovšem i o skladby méně 
známé, novější, starší a vlastní, v angličtině, v češtině i čistě instrumentální. Důraz kladou zejména  
na autentický zvuk, swing, image a divokou pódiovou show.Divadlo Cylindr – Kvak  Žbluňk

Předposlední pohádka letošních Prázdnin  vás a především vaše děti seznámí s veselými  
i poučnými příběhy dvou žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka. Představení je volně inspirováno knihami 
Arnolda Lobela. Nebudou chybět písničky a povídání o ročních obdobích. Čtyřicet minut radosti pro 
naše nejmenší.

Cricket and Snail
Housle a harmonika, českoameričtí manželé Carlsonovi, cvrček a šnek. Na Prázdninách budou našimi 
hosty už po několikáté a jejich hudba, koketující s židovským odkazem, vážnou hudbou, ale i vlastní 
autorskou tvorbou u vás pravidelně sklízí velký ohlas. Lucie s Jimem rádi experimentují, a tak jsme je 
v minulosti mohli vidět na všech našich scénách včetně nezapomenutelného pouštění svíček po Štěp-
nickém rybníku, kdy při příležitosti výročí tragédie v Hirošimě doprovodili tuto naši každoroční pietu 
svojí nádhernou hudbou. Jejich vystoupení v sobě snoubí klid, relaxaci a kvalitní umělecký zážitek. 
Dnes se vám představí hned dvakrát, odpoledne na kocouří a večer na hlavní scéně na zámku. 
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