
Vladimír Václavek a Iva Bittová
V telčských ulicích už zaznělo dost Galáneček, Beden od 
whisky i Ros na kolejích. Iva Bittová a Vladimír Václavek 
hrají hudbu z trochu undergoudovějšího soudku. Pokud 
znáte housle spíše z cimbálky a folku, čeká vás zážitek  
na celý život. Iva totiž na své hůsličky hraje naprosto neor-
todoxně, zpívá lehce podivné texty protkané improvizova-
nými popěvky a překvapuje diváky svým specifickým sty-
lem, který dalece přesahuje náš český folkový rybníček.  
K tomu si připočtěte Vladimíra, kytarového mága, který 
na sebe s pomocí elektronické krabičky vrství tolik hu-
debních linek, že by vydal za tři až čtyři klasické kapely. 
Oba jsou navíc sehraní z legendární kapely Dunaj, může-
me se tedy těšit na zvláštní a neopakovaný večer ve spo-
lečnosti toho nejlepšího z brněnské alternativy.

Bee band
Dnešní nocturno si dáme v rytmu swingu. Jihlavský Bee 
band věrně připomene atmosféru třicátých let a zahraje 
klasické fláky, na které je radost tancovat nebo se alespoň 
vlnit – kdo by také vydržel nehnutě sedět, když skupina 
skvělých muzikantů hraje a zpívá s láskou a nakažlivým 
nadšením. Muzikanti z Beebandu jsou navíc skvělá par-
ta a na jejich koncertech panuje neuvěřitelně přátelská  
atmosféra. Připravte si tedy tancovací boty a potkáme se 
na parketu na Pandě!

Už nenosím boty. A je to bájo!
Medvěd na poradě pravil: „Prázdniny v Telči stojí na záchodech v Lidušce. Jak záchody zavřou,  
Prázdniny v Telči jsou u konce.“ Záchody jsou naštěstí zatím otevřený a to znamená jediný: že teda ur-
čitě rozhodně u žádnýho konce nejsme. Právě naopak – včera jsme totiž byli na devadesátým devátým 
koncertu od konce! Tuhle příčku obsadil koncert Vlasty Redla s kapelou.
Donutil mě myslet na to, jak odvážný je napsat písničku a vyložit v ní všechny svoje pocity. Se vší 
zodpovědností, smířeností, čistě a beze strachu. Byť je to třeba nešťastný, nostalgický, nepochopitelný 
nebo nevyslovitelný.  Jako vrchol vnímám všechno svléct a zpívat o tom před tolika a tolika lidma. 
Vždyť najednou všichni všechno vědí. Vždyť je mnohdy tak těžký říct třeba jen „mám tě rád“. Vždyť už 
pak není nic tajný. Spousta interpretů se z lásky v písničkách vyznává a zdá se to bez jakýhokoli úsilí 
či přemáhání. Možná je to pro ně nejhorší poprvé. Možná je to pak už „jen“ písnička, kterou posluchači 
podpoří svým zpěvem, aniž by věděli, kolik radostí a smutků a hádek a smíření za ní stojí.
V případě koncertu Vlasty Redla jsem ale cítila opak. Už asi při třetí písničce mě napadlo, že z jeho 
hlasu dýchá taková jemná něha a slyšela v něm něco navíc. Způsob, jakým zpíval „Přelívám oceán, má 
milá, tvá láska by mě vykoupila“ by zaplavil nejen veškerou pevninu, ale především nádvoří Telčského 
zámku. Šla z toho taková síla a přitom taková slabost, že by těma devíti slovama objal všechny, kteří 
se tam přišli zasnít. Mít tam někoho, koho bych mohla chytit za ruku, možná se ve mně projeví silně 
haptický sklony.
Dorazily mě tóny saxofonu Rudolfa Březiny, díky kterým bych možná byla taky schopná zahrát sólo  
na tepnu, jako na začátku kytarista Matěj Morávek. V tu chvíli mi totiž bušilo srdce až v krku a myslím, 
že nejen proto, že jsem seděla přímo před reprobednou.
Když pak modře osvícené nádvoří jednohlasně doprosilo Husličky, aby zahrály samy a z vesela, chtělo 
se mi tleskat botama o sebe jako chlapeček v první řadě. Jenže já už boty nenosím. Maruška

Sobota, nádvoří zámku, 19.35. Atmosféra houstne očekáváním. Jako první nastupují na připravené  
a ozvučené pódium Jiříček a Medvěd s lahví vína a snaží se nám vtipnými historkami zkrátit čekání  
na Godota. Většina v hledišti se baví, někteří ale nespokojeně hudrají na nedochvilnost toho nejvyšší-
ho. Čtvrthodina  uběhne díky moderátorskému umu Medvěda rychle, napětí vrcholí a je to tady! Při-
chází On! V černé kšiltovce a zelené roušce by ho neznalý divák nepoznal. Jenže v tomhle hledišti jsou 
všichni znalí, natěšení a nedočkaví, což je jasné už z uvítacího potlesku. Já ve 2. řadě uprostřed tuším, 
že ten civilní nástup na pódium nevěští nic dobrého, loni přece naběhl zezadu po lavicích hlediště mezi 
diváky a křepce vyskočil na pódium... Má předtucha se naplňuje, rouška nám přes mikrofon sděluje,  
že jeji majitel je po operaci zánětu okostice, otok levé tváře je patrný i pod rouškou.
No, nebudu vás dlouho napínat, stejně tady v Telči vsichni vědí. Koncert byl od samého začátku je-
dinečný, to se ostatně od Něj očekává samosebou, ale při takovém omezení? Já bych s takhle oteklou 
papulou nedokázala ani pozdravit, natož skoro 2 hodiny zpívat, vtipně komentovat, bavit hlediště  
i pódium, až na pár minut prostoru pro spoluhráče neslézt z jeviště, přidávat a pak se ještě v šatně 

Divadlo Cylindr – Kvak a Žbluňk – Dva kvamarádi
Veselé i poučné příběhy dvou žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka jsou olně inspirovány kniha-

mi Arnolda Lobela. Dnešní pohádka je protkaná písničkami a povídáním o ročních obdobích. Vzhle-
dem k počasí se tentokrát potkáme na Panském dvoře.

V Telči, městě šťastných lásek, se dá zažít leccos. Sezná-
mit a zamilovat se, to se tady stává celkem běžně. Ale 

potom se vzít a nakonec jet spolu z Telče k rozvodu, to se jen tak 
někomu nepovede.
Matěj P. hláškuje na Pandě: „Dostat Medvěda z baru je složitější  
a pomalejší, než odsun sovětských vojsk.“
Redlův zvukař Honza Friedl to má s Vlastou těžké. Při zvučení  
s ním hraje těžkou partii, protože Vlasta když se slyší z repro-
beden, tak couvá od mikrofonu. Takže pokud chcete slyšet 
Vlastu, musíte ho paradoxně ztlumit. A teď si to navíc zahrajte 
s rouškou!

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla se pěkně rozjíždějí festivalové dílničky. Můžete si vyrobit sklíčka, 
nebo namalovat všechno možné: polštářky, plyšáky, tašky a další.
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Divadlo Krtek 
Cirkus plný pohádek

Pražce a Dizzy Gilagio

Blondýna 
Prokop & Andršt & Hrubý trio
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Huménečko
Folkrockové seskupení, které vzniklo v roce 2013 spojením muzikantů působících ve folklórních sou-
borech ve Strážnici a muzikantů z rockových kapel na Horňácku. Název vzešel z počátků formování 
skupiny, kdy někteří členové chodívali na zkoušky doslova přes humno a vzájemně se dobírali dotazy 
typu: „ Co že se to děje za tým naším huménečkem?“

Veget
Veget je ideální kapela na nedělní odpoledne. Hrají pohodový „folkgrass“, tedy kombinaci folku a blu-
egrassu, a vždy s sebou přivezou nejen skvělou muziku, ale i klasicky telčskou atmosféru. Nehledě  
na počasí se můžeme těšit na opravdový veget a krásný konec týdne!

podepisovat a neposlat nás neodbytné fanynky do háje... Co myslíte, kdo to byl? Lehká otázka – přece 
kdo jiný by tohle svedl, než náš skvělý VLASTA REDL. Marta Karkulka Hrušková 


