
Po celodenním zkoušení a přípravě odstartovala pomalým klidným nástupem venkovní koncert slo-
venská kapela Korben Dallas, která je s Anetou Langerovou na turné. Společně pak dodali kotel ener-
gie nejen do publika, ale i pořadatelům do backstage, kde se tančilo již od prvních tónů. Mimo nových 
skladeb zahráli i některé Anetiny starší písně a dovolili publiku nostalgicky zavzpomínat a zazpívat si. 
Koncert skončil za mohutného potlesku plného dvora diváků. Ti se pak plni těšení přesunuli zpátky 
do vnitřních prostor, kde začínala hrát kapela Lajky, která potom atmosféru večera rockově zahustila. 
A když se po půlnoci vytáhly kytárky, vůbec nebyla chuť jít spát. Maruška
Vás, kteří jste raději vsadili na jistotu pevných zámeckých zdí, potěšila v první části hlavního koncertu 
Isara. Kdo byl přítomen, dokáže po včerejšku definovat keltský rock. Isaráci se toho nebojí a zámec-
kým nádvořím to chvílemi dunělo stejně jako 
na Panském dvoře. Jedenáctičlenná Asonance  
k nám přijela s novou deskou a skvělou náladou, 
podpořenou květovanými šaty ústřední žen-
ské sekce. Některé starší písničky nám kapela 
předvedla v nových aranžích. S přibývajícími 
léty Asonace přitvrzuje a zrychluje, což ovšem 
neubírá na síle potlesku jejich publika, právě na-
opak. Nedílnou součástí jejich koncertů jsou pak 
vtipné průpovídky baskytaristy Luboše, takže 
odcházet z takového večera se špatnou náladou 
jednoduše nejde. Sova

Mirek Paleček
Můj úplně první Ohníček (pro později narozené, někdejší 
dětský časopis) měl netradiční formát a byl orientovaný 
na šířku. Vypadal spíš jako nějaká brožurka, měl na titul-
ce nakresleného cválajícího koníka a byl v něm rozhovor  
se dvojicí pánů Paleček & Janík. Byla jsem malá a tehdy mě  
víc zajímal ten obrázek k písničce Už koníček pádí, dnešní  
večer to už bude obráceně. Mirek Paleček hraje a zpívá  
od roku 1968 a proslavil se společně s kolegou Janíkem  
v divadle Semafor. Na druhé straně je však také známý jako 
originální interpret písní V+W+J a autor osobitých písní, které  
se z různých důvodů nestaly součástí společného repertoáru P&J. Jeho nestárnoucím písničkám  
nechybí melodičnost, nadhled, humor a svérázný pohled na svět. Spolu s Ivo Jahelkou se podílel autorsky  
i interpretačně na vytvoření úspěšného tématického CD Tenisová akademie. Deska Každej je nějakej 
Mirka představuje jako sólistu a nejinak tomu bude i dneska večer.
Žalman a spol.
Kdo je Žalman? Musím to vážně psát? Toho přece zná každý! Jenže, vzpomínáte na tu písničku  
o dnešních mladých od Ebenů. Kdyby si snad někdo myslel, že je to ten pán z komiksů Neila Gaimana,  
co vám nasype zrníčka písku do očí, aby se vám něco pěkného zdálo, nikoliv. Chápu, že společné „man“ 

může být pro některé zavádějící, tím spíš, když také po kon-
certech jednoho z našich nejlepších písničkářů, které kdy 
tahle země zrodila, jsou všechny noční můry zapovězené. 
Povolený je tak maximálně snění o divokém horském tymi-
ánu, někoho potěší všech vandráků múza a máme i ohlasy, 
že někdo by se po produkci rád v kočárku vozil. Žalmano-
va podobnost s komiksovým Sandmanem tady ale skuteč-
ně končí. Ačkoliv, pravdou zůstává, že nikdo z nás dodnes 
neví, jak ten Sandman vlastně vypadal. Osobně si myslím, 
že musel mít pohled, v něm se každý ztrácí a rozevláté dlou-
hé vlasy. Ale nerada bych tady vytvářela nějaké konspirační 

teorie. Muž, který se k nám po roce vrací, je z masa a kostí, na svém kontě má nepřeberné množství 
autorských písniček a když hraje něco převzatého, tak to za to stojí. Společně s Míšou, Honzou a Hafem 
jim to parádně šlape a celkově jsou jejich koncerty… no, jako ve snu. V tom nejlepším.

Bárka
Oproti včerejšímu večírku, kdy Panský dvůr obsadilo přes dvacet hudebníků, dnes uvítáme příjemnou 
uklidňující změnu. Nocturno nám nabídne duo Pavla Barnáše a Ivany Pokorné – Ivana rozezní svou 
keltskou harfu a Pavel ji k tomu doprovodí na violoncello. Oba se věnují hře na nástroj v profesionál-
ních souborech a společnou souhrou utíkají od not a dirigování. V noci tedy ladně a svobodně proplu-
jeme s Bárkou slavnými melodiemi napříč veškerými žánry, včetně filmové hudby.

Divadlo Koník – Svatojánský poklad
Je to pravda nebo sen, může se hádat Luna se Sluncem? O kouzlech svatojánské noci,  

o hledání a nalezení pokladu, o bylinách a hlavně o lásce bude vyprávět loutková pohádka. 
Flow Track

Hudební skupina Flow Track vznikla před čtyřmi lety volnou fúzí části hudebníků soběslavské for-
mace The Fingers, hrající irskou muziku a jindřichohradecké folkové skupiny Jen tak tak. Flow Track 
je pro ně vyjádřením touhy po pohodové cestě hudebním světem s prima lidmi. Těšit se můžeme  
na převážně autorské písničky s důrazem na co nejvyšší výpovědní hodnotu textů ale i pár převzatých 
perliček, které kapelu nějakým způsobem zaujaly a oslovily.

A je tu neděle!
Vám, kteří jste se dnes zúčastnili každoročního běhu pro hospic Sdílení, ale i pro vás, co jste se právě 
probudili, přinášíme reportáž ze včerejšího dne. Jako první rozrazila sobotní horké odpoledne dvojice 
Ankin Party. Jejich autorské rockové písně se linuly celým Panským dvorem až do nově postaveného 
stánku jihlavské čajovny, kde bylo možné si odpočinout v zenové zóně nebo ochutnat speciální výběr 
sypaných čajů. Z Jihlavy přijela i následně vystupující tříčlenná kapela Square One, která svým koncer-
tem příjemně naladila diváky na vrchol večera.

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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Víťa Marčík 
Sněhurka a sedm trpaslíků

Nathanika a Erisha

Kateřina Englichová, 
Štěpán Rak a Antikvartet

Víťa Marčík 
Středověká mysteria PONDĚLÍ
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Zatímco Sova je ve psaní Zpravodaje už o tři dny napřed, 
Ondra dojídá předvčerejší oběd. Sově se pak ovšem klidně 

stane, že jde na zámek na kapely, co hrají až zítra.
Skořicový esíčka vyhrávají souboj s kakaovými na celé čáře.
Sára a Klokan správně pochopili, že nadějní sportovci jsou hlavně 
po ránu na baru, takže florbarové hřiště s mantinely z pivovar-
ských setů vzniklo přímo v sále nocturna. Brankáři byli téměř 
neprůstřelní, hráči běhali a kombinovali, radost pohledět!
Když místo Drby nazvete rubriku Extra, tak ji nikdo nečte.

Dnes od 14:00 pořádá SPOLU proti samotě v parku piknik na podporu pospolitosti a jako oslavu 
Mezinárodního dne přátelství. Předsevzali si vrátit přirozenou lidskou pospolitost tam, kde se vytra-
tila a rozvíjet ji. Zkrátka podporovat pozitivní přátelské, sousedské a rodinné vztahy ve svém okolí. 
Přijďte si posedět s dekou a svačinou k pohádkové vrbě!

DRBY

PIKNIK


