
Groovey – Simon a Garfunkel revival
Před čtyřmi lety vystupoval Adam s Pavlem před vystoupením Szidi Tobias. “Tss, revival, to jako váž-
ně?” ohrnovali jste nos, moc dobře jsem to viděla! No a nakonec jste je vůbec nechtěli pustit ze zámku, 
jak byli dobří. Takže i letos společně zavzpomínáme na legendární balady legendární dvojice, které 
dodnes zaznívají u všech správných táboráků.
Žalman a spol.
Výtečný muzikant, folková legenda a také skvělý 
člověk. Bez koncertů Pavla Žalmana Lohonky si 
naše Prázdniny nedokážeme představit a hřeje nás 
u srdce, že se k nám Pavel s radostí každoročně,  
někdy i dvakrát, vrací. Není to ani rok co vydali nové 
album Všechno je teď a je tu album další. My vyhnaní 
z ráje je sbírkou písní z rozsáhlé Žalmanovy tvorby, 
které mají fanoušci nejraději. Jsou na něm ty nej-
známější, ale i pozapomenuté a milované skladby, 
které jsou roztroušené na starších albech, třeba Pí-
seň o Berenice. Album nese podtitul 22 písniček, kte-
ré máte nejraději a v podobném duchu a kouzelné atmosféře se každoročně odehrává i koncert v Telči.
Funkin‘ Your Soul
Po úspěšném debutu v jihlavské Mikulce a víceleté klubové kariéře ověří pánové Jan Pácha, Predrag 
Duronjić, Roman Grunt a Aleš Buček Vaše taneční schopnosti na scéně na Panském dvoře. Přijďte se 
nechat rozvlnit v rytmu blues i soulu a dobře se naladit na hlavní hvězdy večera.

J.A.R.
Funkoví věrozvěsti. Akademičtí rappeři. Nesmyslná 
skupina lidí, která tvoří smysluplnou hudbu. Prostě 
něco mezi U2 a Nerezem. To všechno se říká o legen-
dárních J.A.R., kapele která po třiceti letech na scéně 
neztrácí ani trošku energie a s každou novou deskou 
ukazuje neskutečnou sílu svojí hudební tvořivos-
ti. Každý muzikant v desetičlenném kolosu J.A.R.,  
od Romana Holého, přes Otu Klempíře až po Dana 
Bártu, je výraznou osobností sám o sobě a je neuvěři-
telné, že tahle směs drží tak dobře při sobě a pravidel-
ně vydává nálož neskutečně energické muziky. Letos  
J.A.R. obřím koncertem v Lucerně skončili s érou  
Eskalace dobra, desky, za kterou si odnesli tři Anděly, 

a nastupují s érou novou, protože právě teď finišují v kreativní bouři zbrusu nové album. Těšíme se!
Funky Ship
Vydechněte, skočte si na záchod a pak rychle zpátky. Po J.A.R. buseme pokračovat na divoké vlně 
funku. Písničky Funky Ship v čele s naším kamarádem, kytaristou a zpěvákem Tomášem Bartuškem,  
si broukáme už řadu let a vzhledem k tomu, že mají na koncertech vždycky narváno, nedovedeme 
si představit nikoho lepšího, kdo by na rozjetý večírek důstojně navázal. Čeká vás divoká prvotřídní 
show, originální písničky se skvělými texty a hlavně spoustu zábavy.

Zatím jako nejtěžší věc z telčského Binga se zdá políčko 36 hodin 
nepít alkohol. Aby dal Medvěd džambáro je proti tomu slabotka.

Rychlostní rekord na festivalové koloběžce byl včera 31,4 Km/h.
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Divadlo Kampa 
Jmenuji se Orel

Jen tak tak a The Ladybirds

The Ladybirds, Jarret 
a Epydemye
Korben Dallas a Billy Barman
Bad Karma Boy
Malá hudba 6.
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DNES Putovní pátrací výstava
Po Telči a okolí můžete hledat čtyřicet domečků s fotkou  
a QR kódem, který vás nasměruje na stránku s popisem mís-
ta, události nebo pojmu, spojeného s festivalem. Budeme rádi, 
když si stránku a další fotky v galerii prohlédnete a připíše-
te Vaši vzpomínku nebo komentář. Každý panel má na sobě 
také písmenko do šifry. Pokud ji vyluštíte a pošlete tajenku   
na medved@ji.cz, vyhrajete pěkné festivalové ceny!

Objevte scénu s buskery u lodiček!
Víťa Marčík - O holčičce, která se ještě nenarodila

Poslední možnost letošního festivalu spatřit Víťu Marčíka na vlastní oči a zažít neopakovatelnou 
atmosféru jeho živých představení. Dnešní pohádka bude o touze dědečka po vnučce, o oslu Abraha-
movi, koníku Apačovi a o Stromu života, co mluvil o světě viditelném a neviditelném a taky o nebi. 
Pohádka vhodná pro všechny, kteří se nebáli narodit a teď mají strach z umírání.

Nahoře
Jihočeská hudební skupina Nahoře, která čerpá ve své tvorbě inspiraci z klasického folku, lidové hud-
by i jazzu, cizokrajných lidovek i šansonu. Současných sedm členů spojilo leccos - prozpívané noci, 
budějcké muzikálové zákulisí, hry Dračího doupěte v dětství i společné kocoviny o něco později. Část 
z těch příběhů uslyšíte během dnešního odpoledne.

Rajtaraj
Protože jednou a dost je v tomhle případě málo, máte je tu po včerejším nocturnu znovu. Balkánská 
dechovka, písně inspirované všemi kouty světa, kde se lidé umí smát, hrát a tancovat.

V Telči poznáš přítele
Čeho je moc, toho je příliš. Středu jsem si s vámi užila na dvěstě procent, jeden z těch dnů, který bych 
si nejradši zopakovala. Jenže když jsem po půlnoci dorazila k Roštejnu na zpívání s kamarády, už to  
z mojí strany vypadalo jen na čajíček s kapesníčkem a ráno nebylo o nic lepší. Tahle vedra mi nedělají 
dobře a dvě ledové kávy se zmrzlinou si nemilosrdně vybraly svoji daň. Ale proč vám to říkám, ten-
hle festival je totiž kromě hudby taky hodně o kamarádství. Je vážně fajn, když vám Tonínova Lenka 
ráno pošle kávu s čokoládou. Když vás nechají v klidu prospat a první věta po probuzení je od kluků  
v redakci, že máte v kastrůlkách oběd. Jsou to maličkosti, ale v podobných momentech jsou k neza-
placení. Prázdniny v Telči v tomhle ohledu fungují a vidíte to na každém kroku. Každou chvíli jsme 
tady svědky shledání starých dobrých přátel, ať už těch na pódiích nebo mimo ně. Všímám si, jak se 
tu náhodně potkáváte a vidím tu radost z někdy plánovaných a jindy úplně náhodných setkání. Vidím  
zamilované páry, jak si potají tisknou ruce, když poslouchají koncerty, vidím všeobjímající pohodu  
a klid, tedy něco, co není v poslední době vůbec samozřejmostí. Lidé se tady smějí, tancují na ulicích 
nebo na mole u rybníka, zrovna jako ta maminka s dceruškou, na které se teď dívám. 
Náročné horké dny zatím zvládáme. Festivalové 
odpoledne po Víťově pohádce jsme zahájil slav-
nostním otevřením znovuzprovozněné kašny na 
náměstí Zachariáše z Hradce. Pořadatelé se při té 
příležitosti pořádně zlili a někteří – třeba Vojta, kte-
rý oslavil další narozeniny – se v kašně i vykoupali. 
Máme ten luxus, že můžeme podle situace scény 
různě přesouvat, a tak jste si včera Kocoury po-
slechli v pohodě na Panském dvoře, ušetřeni spa-
lujícího vedra, sálajícího z kočičích hlav na náměstí. 
Možná jste ale upřednostnili Dou NaBoso u rybní-
ka, kde holky s popěvkem Nám je tu dobře potvrzo-
valy vše, co tady píšu. Popíjím k tomu jasmínový čaj,  
už je mi líp a za chvíli zase honem na zámek.
Kateřina a Dalibor Štruncovi se svým Cimbal Classic zahájili s úsměvem večerní program. Vzpomínalo 
se, jak jinak - vždyť se v Telči poprvé objevili před 29 lety. Na veselé letní melodie navázali se svým 
charakteristickým hudebním rukopisem Bratři Ebenové a potěšili nás několika novými písničkami  
z připravované desky. Z jisté letargie mě probudila slova poslední písničky “Kdyby od zítřka už jen hus-
tě lilo, stejně vám řeknu, moc hezké to bylo” a nemůžu než s tím souhlasit. Ale abychom nekončili tak 
vážně. Rajtaraj na Panském dvoře navodil atmosféru velké tlusté řecké svatby a poté, co byl nemilosrd-
ně odpojen od elektriky, hrál do pozdních nočních hodin akusticky, což jsme samozřejmě s povděkem 
kvitovali. Repete si dají dnes na Kocourech! Sova

19.00 Panský dvůr 19.30 nádvoří zámku


