
Ondrovy zkušenosti z nárazníkové pozice v redakci se opět hodily, tentokrát nečekaně při nočním florbale. 
V duu s Jiřím nedali zvukařovi Teepee Viktorovi s kytaristou ILYHB Kristiánem žádnou šanci.

V noci na pátek odjela z baru početná výprava na Velký pařezák, kde při svitu měsíce stanovila nový koupací rekord 
a to hned osmnáct najednou koupajících se pořadatelů.
Neznámý pár se snažil nepozorovaně užívat si včera v sedm ráno 
na Orlovně, nepočítal však s tím, že naši špioni mají uši všude.
Maruška píše po ránu všechny texty do Zpravodaje na mobilu a ješ-
tě navíc docela našrot. Táta prý bude hrdej!
Pohádkový kluk Kamil má jedinou slabinu, Kamilovou Achillovou 
patou jsou uši a jejich namočení.
Tomáš sháněl včera večer po Telči kytku a pro koho věděl jen ten, 
kdo s ním hrál nedávno do devíti do rána flašku.

Disconnexion, Funkin‘ Your Soul, Monkey Business
Poslední velká pařbaaa! Poslední festivalová sobota 

vás opět zve do prostor Panského dvora. Dnešní pro-
gram otevřou třebíčtí Disconnexion, hrající pohodo-
vé taneční funky a disco, v čele se třemi ulítlými zpě-
vačkami, jejichž vystoupení jsou plné taneční hudby  
a energické show. Tahle banda čerpá především z vli-
vu funkových kapel ze 70. let jako Kool & The Gang, 
Earth Wind & Fire nebo pozdějších Jamiroquai. Poté 
je vystřídá jihlavský projekt projekt Funkin‘ Your Soul  
a pak už nastoupí Monkey Business. „Dvacet dobrý,  
ale voko bere“ znamená, že kapela vyráží na výroční 
„dvacetiletou“ šňůru, která je oslavou jednoho z nejlep-
ších životních stavů člověka, a to je, když má našinec 
bytelnou kapelu, navíc plnou kamarádů a spousty skvě-
lých fanoušků. Přijďte to tedy s nimi oslavit, zapít a po-
řádně se pobavit! Nebude chybět výtečné občerstvení  
a další zábavnosti, které zázemí Panského dvora nabízí.
Lenka Filipová a smyčce
Výtečná zpěvačka, kytaristka a autora hudby Lenka  
Filipová koncertovala ve většině zemí Evropy,  
v Japonsku, USA, Kanadě a Austrálii a získala řadu oce-
nění. V posledních letech Lenka koketovala s „keltskou“ 
hudbou, a protože se u diváků tyto skladby setkávaly 
s kladným přijetím, zrodila se myšlenka na album Opi-
dum, vydané v roce 2018. S harmonickými keltský-
mi baladami se zároveň po složitém životním období 
vrátila na pódia. „Pochopila jsem, že se musím radovat  
ze života, a především vždy zůstat sama sebou,“ dodává 
s nadhledem umělkyně, která výhledově chystá další 
album autorských písní s českými texty a také pokračo-
vání úspěšného projektu Concertino.

The 6 Fireballs
Na nocturnu si přijdou na své hlavně milovníci 
rock’n’rollu. Kapela The 6 Fireballs rozproudí večerní zábavu klasickým rock’n’rollem s přesahem  
do rhythm‘n‘blues a jump swingu. Jejich repertoár tvoří písně hrané americkými velikány, zařazu-
jí však i skladby méně známé, čistě instumentální nebo vlastní v češtině. Večer bude opravdovým 
návratem do minulosti, skupina si totiž zakládá na autentickém zvuku a image. Vše je stylizované 
do 50. let, dokonce si přivezou sbírku originálních starých mikrofonů a starou zvukovou aparaturu  
s nezbytným páskovým echem.

Pruhované panenky – O Sněhurce
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Staré kufry, stojany  

na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky v životní velikosti. V představení hrají také růz-
né obvyklé i neobvyklé nástroje – tibetské mísy, dešťová hůl, kytara, flétna, buben, zvonky a chřestidla.

Lu a Džigolos 
Letos se nám roztrhl pytel s kocoury přijíždějícími z Jihlavy! Skupina Lu a Džigolos, která vystoupí  
na Kocouří scéně dnes jako první, o sobě říká, že jsou “čtyři vzdušní elementi, kteří hrají srdcem  
o srdci”. To je podle mého dostatečné lákadlo na to, abyste si přišli poslechnout jejich alternativní 
balady plné pocitů a emocí.

Hořký kafe
Po sladkém snění chuť trochu zhořkne s folkovým duem Hořký kafe, které si vás ale jistě získá svými 
jazzovo-folkovými melodiemi, lubovou kytarou a bezpražcovou baskytarou. Přijedou z Prahy a šušká 
se, že si občas jako hosty přivezou dvě zpěvačky, tak uvidíme!

Krátí se nám to, krátí!
Osmačtyřicet hodin nás dělí od skončení letošního ročníku Prázdnin v Telči a my pořád nevíme,  
co dřív! Zámecké pódium včera otevřeli pardubičtí Marien a hrálo jim to moc pěkně. A co dodat  
k Jarretu? Líbili se nám, jako vždycky. Jarretí koncerty mají úžasnou atmosféru a skutečnost, že tahle 
liberecká partička má náš festival i pořadatele moc ráda, se na ní jednoznačně podepisuje. Úžasná noč-
ní performace projektu Durkheim Dolls na břehu Štěpnického rybníka, olemovaného stuhou hořících 
svíček – to byla třešnička na dortu včerejší noci. Hypnotizující hudba s maskami a nezaměnitelnou 
atmosférou letní noci, přesně to jsem včera potřebovala a chutnalo to skvěle. Sova
Celý týden uprostřed Panského dvora stála osamocená stage a čekala, než ji znovu někdo využi-
je. Její čas se včera konečně naplnil a na její prkna se jedna po druhé postavily tři kapely. Zlínská  
kapela Září přijala úděl prvního odpoledního vystoupení a ač diváků nebylo zatím moc, vrhla se do 
toho se vší vervou a nastolila atmosféru příjemného letního odpoledne. Následovala kapela I Love 
You Honey Bunny, která si již sedící i nově příchozí diváky svou hudbou a charismatem brzy získala. 
Na konci jejich setu se skoro zdálo, že je diváci nepustí dolů z pó-
dia, leč kapela zpěvačky Lenny se již v backstagi chystala na své 
vystoupení. Diváci byli v plném ražení, rozezpívaní a roztančení  
a když na pódium vystoupila Lenny, došlo na mohutný potlesk  
a jásot. Lenny s kapelou nám naložili až nadměrnou dávku energie  
a za speciálních kouřových efektů ji ani nestačili diváci přijí-
mat. Opětovali ji však naležitě a z atmosféry, linoucí se Pan-
ským dvorem, bylo cítit, že večer ještě nekončí, což byla ne-
milosrdná pravda. Přesunuli jsme se do sálu, kde nás již čekala 
skupina Teepee, která příjemně zklidnila tempo celého večera.  
Za doprovodu kláves, elektrické kytary a basové kyta-
ry jsme vpluli do nostalgie, ve které si každý pár přišel  
na kousek romantiky a každý, kdo se nepočítá za dva, na chuť  
k někomu patřit. Ač se nocturnem večer lehce uklidnil,  
kytaristi z pořadatelských kruhů se chopili nástrojů a posta-
rali se u ohně o jeho výživné pokračování. Zaznělo všechno,  
co zaznít mělo a když došly písňové nápady, zopakovalo se to,  
co se hrálo před pár hodinami. Okruh okolo ohně se stále rozši-
řoval, přicházeli noví a noví zpívající, až se večer přehoupl v noc,  
noc v ráno a já ještě hořící oheň a večírek opustila kolem osmé ranní  
s prasklou kytarovou strunou omotanou kolem ruky. Člověk by če-
kal, že na konci festivalu už bude jen dospávat, ale já budu, zdá se, 
dospávat až po něm. Maruška

Přijďte si na dvorek Lidušky (za výčepem Kozla) vytvořit do dílniček dárek z Telče. Možností máte dost: 
malovaná sklíčka, kolážové pohlednice, náramky, tisk na trička, malování na plyšáky, polštářky a tašky. 
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