
Mám ráda kapely, které drží slovo
Nejenom, že mi do dohodnuté čtvrteční je-
denácté přišel slíbený příspěvek do Zpra-
vodaje, ale Ve čtvrtek v pět skutečně na Ko-
courech vystoupili na čas, aby s kapelním 
názvem nevyzněli na prázdno. Kdo je včera 
slyšel samozřejmě ví, že něco takového se 
v případě téhle nadané pětice stát nemůže. 
Naladili nás výtečně a se ztrátou kytičky 
neodešlo ani nadějné duo Laky Mari, které 
výtečně zahrálo a zazpívalo za doprovodu 
svých akustických kytar.
Čtvrteční večer patřil hvězdám a to doslo-
va. Jasná obloha slibovala nádhernou podívanou v podobě padajících perseid, ale na zámku, tam se to 
hvězdami hemžilo už od půl osmé. Vzpomínkový koncert Traperů – první skupiny skladatele, zpěváka 
a banjisty Roberta Křesťana, následovaný staronovými Poutníky, další ze skupin pevně spjatých s Ro-
bertovým jménem, která letos slaví 50. let existence, jste si nenechali ujít. Písničky, co s časem vůbec 
neztrácejí na kvalitě a které mnozí z nás milionkrát hráli u táboráku a stejně nás pořád baví – právě 
takové hudební menu si pro nás páni muzikanti včera přichystali. Bez ohledu na to, jestli patříte mezi 
pamětníky anebo úplné hudební zelenáče, na své si přišel každý, kdo tento jedinečný koncert navštívil.

Nokturno s Mírou Ošancem příjemně vyplnilo hodinku, 
která nás dělila od slíbené nebeské podívané. Vkusné 
zpracování písní Boba Dylana, Beatles a mnoha dalších 
legendárních muzikantů podtrhnul zpěv Lenky Bláhové, 
důvěrně známé z teplického Čtyřlístku. Bylo to příjem-
né čekání. Naší pořadatelce Lence se obzvlášť vyplatilo 
– padající hvězdy viděla hned tři. Co si v tu chvíli přála 
sice nevím, ale moje přání je jasné – abychom společně 
právě takhle krásně dojeli až do letošního prázdninové-
ho finiše. Blíží se to, tak si to tady ještě pořádně užijte! 
 Sova

Klokan včera postavil na baru puttovací golfovou dílničku a trefit jamku po pár drincích nebylo vůbec 
jednoduché. Ale zase ten pocit, když to tam konečně spadlo, byl opravdu euforický. Toníno na čtyři rány!

Klokan včera nenápadně vyčmajzl z kuchyně Sovinu buchtu se vzkazem „Zatím nejezte!“. Vyřízl vnitřek plechu 
přesně podle rozměru papíru se vzkazem a schoval ho o kousek dál. Buchtová kauza nesla s sebou řadu falešných 
stop a obvinění, ale pachatel se dnes sám přiznal a Sova sama ocenila jeho humorný kousek!
Šimon vymyslel mazané pojmenování Ondrových štítků se jmény  
na kelímky, jsou to nicknejmky!
Ahoj, jsem Ronja, bydlím v Telči a moc se mi líbí festival, který zde 
probíhá. Na Prázdninách v Telči se mi líbí dílničky a divadla. Moc se  
mi líbí nadšení pořadatelů a úsměvy návštěvníků. Nápad k napsání 
článku vznikl na příměstském táboře Spolku Na větvi díky setkání  
s Vojtou Kolářem a Medvědem. Jsem ráda, že jsem tu mohla být  
a těším se na příští ročník. Pokud pojedete kolem, určitě se zastavte! 
 Ronja Zilvarová, 9 let

Divadlo Basta-fidli 
Ptačí cirkus

Hmlisto a Větrno

Teepee 
Tata Bojs

Hrabě Monte Crazy

Divadlo Basta-fidli – O námořníku Čepičkovi
Hledá se princezna Alénka!!! Jen odvážný námořníček Čepička beze strachu vyráží na dob-

rodružnou plavbu za princeznou! Hrooozný pirát Sakradrát, zlatovlasá mořská panna a obří had!!! 
To všechno uvidíte na vlastní vykulené oči. Ale žádný strach! I batolata mají z našich loutek legraci  
a konec cesty námořníka Čepičky by měl být podle hvězdopravců šťastný.

Vlna 
Lubomír „Vlna“ Vaněk, jedna z vedoucích osobností olomoucké folkové Kofe@Vlny, se vám dnes, díky 
kapelní umělecké pauze, představí coby sólový muzikant a zpěvák. Úspěšná Kofe@Vlna, která se do-
čkala řady ocenění či spolupráce s Tomášem Klusem, disponuje řadou výtečných písniček a právě  
ty nám dneska Vlna zahraje. 

Irshai
Rocková čtyřčlenná kapela z Brna vznikla z jara roku 2018 kolem autorské dvojice Walter – Studený. 
Vznik byl netradiční tím, že nejdřív vzniklo album Sběrná surovina, a teprve potom kapela. Deska,  
na které spolupracovala řada ostřílených hudebníků, slavila úspěch a tak ji na sklonku roku 2019  
následoval nový sourozenec, pojmenovaný Uzavřená společnost. Momentálně kapela pracuje na třetím 
albu, ale ruku na srdce – živému hraní se nevyrovná nic a o tom to dnes na Kocourech bude!

Jarret
Znáte to, vyhodíte je dveřmi a vrátí se vám oknem. 
Něco takového bychom mohli s nadsázkou konstato-
vat o jedné z našich nejvěrnějších kapel, libereckých 
Jarretech. Temperamentní zpěvačka Hanka Skřiván-
ková vládne folkrockové kapele, v současné době do-
končující šesté studiové album. Kdo snad tuhle kapelu  
neznáte, k hudebnímu dovzdělání vám dnes chybí je-
nom krůček – pořídit si vstupenku na Panský dvůr a za-
brat příhodná místa na měkkém trávníku nebo na lavič-
ce. Jarreti přináší českým posluchačům dávku poctivé 
autorské hudby, líbivých a přitom kvalitních písniček  
v originálním rukopise pětice muzikantů, které ještě stále hraní neomrzelo. Co horšího, pořád je  
to baví a na pódiu je to po zásluze znát. Jejich živá vystoupení i zajímavý dokument v minulosti odvysí-
lala Česká televize, v Praze kapela s oblibou hrává v proslulé Balbínově poetické hospůdce.
Mňága & Žďorp

Legendární česká hudební skupina v čele s Petrem 
Fialou, hrající nezaměnitelný alternativní rock s ne-
zapomenutelnými texty. Kapela vznikla pozvolnou 
transformací skupiny Slepé střevo, založené v roce 
1983 skupinkou gymnazistů z Valašského Meziříčí. 
Do obecného povědomí se kapela dostala především 
hitem Hodinový hotel z úspěšného debutového alba 
Made in Valmez. Netrvalo dlouho a následovaly další, 
díky kterým je dnes Mňága proslavená nejen u nás, 
ale i ve světě. V době pandemie Mňága rozhodně ne-
zaspala. Odehráli několik unikátních online koncertů  
s výjimečnými hosty, vyrazila hrát na Vltavu a pomoh-
la s Koncertem pro Moravu trhnout rekord benefice 
během jednoho tv pořadu. Zkrátka těmhle věčně mla-
dým klukům optimismus a energie rozhodně nechybí.

Atarés
Skupina Atarés se zaměřuje na interpretaci zejména kubánské a latinskoamerické hudby. Většina  
skladeb pochází z Kuby, ale také z dalších zemí latinské ameriky – Mexika, Brazílie, Peru, Bolívie  
či Argentiny. Skupina má v repertoáru jak skladby převzaté, tak vlastní kompozice z autorského týmu 
členů Atarés. Páteří repertoáru jsou skladby z projektu Buena Vista Social Club, dále taneční styly 
(cha-cha, mambo, bolero, son, guajira), ale také songy ovlivněné jazzem, funky a reggae. Téměř v každé 
písni má své místo improvizace. Takže každý koncert Atarés, který navštívíte, bude pro vás neopako-
vatelným zážitkem!
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 Panský dvůr 22.30 Nocturno

DRBYDNES

SOBOTA 14. SRPNA

ZÍTRA

Malba na výrobky z bavlny, panenkování s Editou – Vivianou na liáně, Bobešova bludišťová dílna, korálky, 
sklíčka, skládání modelů, malování na kamínky a další. Přijďte si na dvorek Lidušky vyrobit hezký dárek!DÍLNY


