
Hudební cesty jsou nevyzpytatelné. Na koncertě 
Spirituál Kvintetu byli kluci z Pio Squad! 

Noční karaoke a dance párty v čajovně byla tak žhavá, že se 
účastníci museli chladit hromadným koupáním v kašně.
Stázka hromadí v peněžence větší množství pivenek a pak 
na ně láká kluky. 
Šaliho alternativní spací dílnu před poliklinikou zkontolova-
la ráno policejní hlídka. Hlavně je zajímalo, kde vzal peřinu  
a polštář.
Telčí obchází přízrak Rutenka a souká se i přes vytrvalý 
odpor usínajících pořadatelů do jejich již plně obsazených 
spacáků.
Poslední hořící svíčka včera na Štěpnickém rybníku nesla 
krásné přání: „Mít čisté srdce“.

Marek Vojtěch - Kouzelný hrnec
Hudebník a divadelník Marek Vojtěch, kterého můžete znát z Teátru Víti Marčíka, už včera 
večer zachránil princeznu Písničku před hrozivým kouzelníkem Disharmónem a dnes už se vydá-
vá na další dobrodružství. Pohádka o Kouzelném hrnci je příběh s kreslením, zpíváním, počítáním  
a vařením nejen pro děti. Malí i velcí diváci se během ní ocitnou ve staré chalupě nad řekou Metují  
a pomohou hrnčířovi Jírovi a jeho manželce Marjánce vyrábět a prodat na trhu hrnečky, hrnky a hrnce 
všeho druhu.
Isara
Kapela, pro kterou je náš festival srdeční záležitost. Hrají irské, skotské i anglické balady opatřené 
vlastními texty. Za poslední 3 roky mají za sebou 6. místo ve finále Zahrady, 4. ve finále Notování,  
1. na Keltování a spoustu dalších hraní - třeba na Skotských hrách, Moravském mumraji, Godyho 
memorialu, Folkové růži a v plzeňských a pražských klubech. Nové CD prý přivezou příště, akorát 
ho nahráli, ale ještě se míchá ve studiu. Do Telče přijedou v šestičlenné sestavě v čele se zpěvačkou 
Markétou Rýdlovou a kytaristou Filipem Šelemberkem. Navíc si s sebou přivážejí Jana Banise, hosta  
z dalekého Holandska, který zahraje na příčnou irskou flétnu.
Lážo Plážo
A tenhle znáte? To se takhle jednou sejde kytarista, perkusista, flétnistka a basák a říkají si, že Jesse 
James, Hospůdka a Stánky nejsou to, co by je zrovna bavilo, a založí si kapelu. „Co ale budeme hrát?“ 
řekne jeden. „Nic závratnýho, prostě takový Lážo Plážo,“ odpoví druhý. Zajímavostí tohoto vtipu je, že 
se jeho děj stále ještě vyvíjí a nějaká pointa je podle kapely naštěstí v nedohlednu.
Přitom se ten vtip píše už od roku 2005 a jeho příběhovou linií už prošlo několik postav. Co se žánrové 
vyhraněnosti kapely týká, to kapela nechává Lážo Plážo na libovůli posluchače. Baskytarista kapely 
Mirek „Rýša“ Novák nám napsal: „Hrajeme muziku, která nás baví a těšíme se, že bude bavit i diváky 
na Kocouří scéně, protože diváci, to jsou vždy ti nejdůležitější členové kapely, bez nich by žádná kapela 
nebyla...“

Kladderadatsch
Holandský orchestr Kladderadatsch se skládá  
z mnoha různých muzikantských charakterů, díky 
kterým se v jejich písních míchá řada hudebních 
vlivů. Během jejich vystoupení je tak možné za-
slechnout slavné balkánské melodie, brazilskou 
sambu, tradiční klezmer i zcela nové autorské 
kompozice. Když se pak všech čtrnáct členů pustí 
s plnou vervou do hraní, dokáží publikum rozpálit 
stejně dobře jako slavné orchestry Bobana Marko-
viče a Gorana Bregoviče. Na Prázdninách v Telči 
nebudou Kladderadatsch hrát poprvé - byli tu už 
před 25 lety! To, že členové kapely Kladderadat-
sch o pár let zestárli, jim však ani zdaleka neubra-
lo na elánu!

Jan Hrubý a Kukulín
Na poslední chvíli se nám změnil program a po 
krátkém domlouvání jsme za Michala Prokopa  
s Framusem 5 sehnali Honzu Hrubého s Kukulí-
nem. Jeho styl lze těžko charakterizovat, hodně 
blízko má ke keltské muzice, Honza je ale big-
beaťák a skvělý skladatel, písně Kukulínu tedy 
vychází i z klasiky, rocku, českého i zahraničního 
folklóru a hlavně z muzikantského srdce. Atmo-
sféra vybízí k představám o dálkách, zelených 
kopcích na Britských ostrovech a těžkém životě  
v jiné době a na jiném místě.

Devítka
Další z echt folkových kapel, jezdících na Prázdni-
ny v Telči více let, než je věk mladších členů po-
řadatelského sboru, zahraje na dnešním nocturnu 
na dvorku před sklepem. Na dvě kytary, flétnu, 
djembe a baskytaru hrají vlastní tvorbu plnou 
melodických, zpěvných písní s texty, nad kterými  
se dá (ale nemusí) přemýšlet. Za dvacet let si 
mimo pověsti výborných muzikantů vybudovali 
rozsáhlý  fanclub, který se může směle postavit po 
boku fanklubových legend jako jsou fanoušci Žal-
mana nebo Stráníků.

DNES

Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité 
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení  
z provazů, šperky z filců a drátků,  
oplétání tužky

Nabízíme volná lůžka na naší turistické ubytovně alias Intru. Cena je 220 Kč za osobu na noc  
v povlečené posteli. Pro detaily volejte naší pořadatelce Hance: 732 763 166.

8.8. mezi 14:00 - 18:00 bude v Čajovně Kavárna potmě!

středa 7. srpna barevný

Kočovné divadlo Rózy Blechové
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A rybník svítí

Lepší atmosféru už letos v Telči asi nezažijeme.  
Po krásném koncertě Marwu a Spirituál kvintetu 
plují na hladině Štěpnického rybníka dvě stovky 
svíček, na většině z nich je přání uvozené větou 
„Ještě než umřu, chci...“, z mola se line muzika a nad 
hlavou svítí hvězdy. Tak jsme si připomněli památ-
ku shození atomové bomby na Hirošimu. Jako prv-
ní hráli na poslední chvíli přizvaní Cricket and snail,  
o kterých by se dalo říct, že se narodili přímo pro 

večery, jako byl tento. Procítěně zahrané písně  
z celého světa na chvíli předělaly rybník na fran-
couzskou kavárnu nebo židovskou synagogu  
a postarali se o to, aby bylo včerejší nocturno je-
dinečné a nezapomenutelné. S tím jim pomohli  
i Rendez-fou, kteří sice už na lehčí notu, ale stejně 
citlivě k atmosféře, hráli svůj pohodový jazz-folk 
dokud nás strach z přicházející bouře nedonutil 
sklidit a odejít. Těšíme se na další takové večery!


