
Vážení přátelé prázdnin v Telči
Je čas na další recenzičku, nebo jak by se dalo nazvat to moje plácání o koncertech z předchá-
zejících dnů. Dnes velmi stručně, neboť moc pozitiv by tu ode mě bohužel nebylo. A já nemám 
v úmyslu nikomu kazit prožitky, pokud má pocit, že to bylo včera fajn. A když se vcítím do lidí, 
kteří sem přijeli jen na den, třeba právě jen na hlavní koncert na „zimáku“, tak je celkem přirozené 
(a nemusí se za to nikdo stydět), že si takový názor vsugerují.
 Tak tedy: začala kapela MMS, folkárna, velmi slušná, s podmanivými melodiemi a kvalitními 
muzikanty. Dále nastoupila Bílá vrána. Chcete pravdu? Já utekl. Nevím, zda se zpěvák zapomněl 
rozezpívat, či se nějak špatně domluvili se zvukařem, ale … řekněme, že jsem nutně potřeboval 
párek, chleba, hořčici, a to bylo k dostání až na náměstí Zachariáše z Hradce. 
 A očekávaný Vlastík Redl. První dojem? Mám pocit, že zahrál jen tři písničky, u kterých si pěkně 
zařádil a protahoval jejich konce do jakýchsi improvizací (nic proti improvizacím a jamu, ale když 
tu plnej stadion čeká, že si zanotuje …). Ale to jsem měl stejný názor i vloni. A tolik jsem čekal 
nějakou příjemnou změnu. Tolik jsem se těšil na moje oblíbené písně, že je už třeba letos uslyším. 

Ještě, že tam alespoň na konci byly ty Hus-
ličky a na začátku Vracaja sa dom. 
Dokonce názory, které posbírali ostatní 
pořadatelé Prázdnin v Telči, šly až k vráce-
ní vstupného, nebo dokonce „příště už asi 
nezvat“. 
Takže – jsem tomu opravdu smutný a vím, 
že Vlastík je Pan Muzikant, a tak budu dou-
fat, že zváží naše ohlasy. A jestli můžu pro-
sit, tak na příště prosím třeba Bečvu, nebo 
Co když.      Paranoid	Android
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VElkÝ inFORmáTOR
• Zvukař Luboš: “Já jsem chodil od sedmi 
po sklepě a neměl do čeho píchnout. Žádná 
se nenašla. A párátka jsem měl!”
• Madlenka na spodní bráně s rukama plný-
ma jídla: “Můžu mít prosbičku? Ať mi někdo 
zapne tu mikinu, ať není vidět ten pupek.”
• „Kam běžíš?” „Pro dvě padesátimetrový 
prodlužky, aby si moh’ Vlasta Redl uvařit čaj.“
• Honza poté, co slíbil článek o Vlastovi 
do Zpravodaje: „No já bych Ti to rád napsal, 
ale vidíš, že jsem dneska na roztrhání. Ale udě-
lám rozhovor a zítra bude dvojčíslo!“
• Honza dnes na poradě o včerejším koncertě: 
„Já sem byl v jedný hospodě tam za Maruškou 
a během těch tří hodin vyletěly třikrát pojistky 
a já vůbec nevím proč! A pak se to samý stalo 
na baru, mělo by se to prošetřit.“
• „A můžu být dneska u brány? Matěj je tam 
furt. On mi to všechno přebírá. Tomu nesta-
čí jedna. Musí mít všechny. Taky si pořídím 
havajskou košili“

diVAdlO BYlO, diVAdlO BudE!
Dnes to na Kocouří scéně vážně žilo a nezpů-
sobila to žádná slavná osobnost, profl áklá 
kapela nebo politický meeting, ale prosté dět-
ské divadlo, které vlastně nakonec nebylo ani 
tak prosté, jako spíš absolutně zábavné. Těžko 
se zážitek ukládá do slov a u tak skvělého diva-
dla to platí dvojnásob. Nebylo to jenom herci 
(loutky) a jejich uvaděčem, ale i lidmi a vůbec 
všemi zúčastněnými zvířaty. Prostě skvělá 
atmosféra a hodně smíchu. Tak takhle mají 
vypadat Prázdniny v Telči. Roman
Tak zase zítra odpoledne a večer!

glosa trochu zklamaná
Vlasta Redl a KDJ jsou bez pochyb skvě-
lí hudebníci, včera ale své orgie na můj vkus 
trochu přehnali. Vyznění jinak výborných 
písní vraždili sáhodlouhými mezihrami, kdy 
se z působivých skladeb, jako třeba Město 
měst, stávaly zbytečně rozvolněné kompozice 
a uhrančivost mizela. Takoví Mark Knopfl er 
a Dire Straits přesně vědí, kam s kterými tóny 
a jejich leckdy až symfonicky vystavěné son-
gy (třeba Brothers In Arms) nenudí ani vte-
řinu. Na zimáku to však včera občas nudilo, 
a soudě podle kolemsedících, nejen mě. Ale co. 
Muzikanti se dobře bavili a reptalové si mohou 
doma pustit desku. Cave
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ZÍTRA
Na náměstí od 10:00 hodin
BĚH TERRYHO FOXE

Pohádka na náměstí od 14:30 hodin
VÍťA mARčÍk

Kocouří scéna od 17:00 hodin 
FREEgRAss, nAspĚcH

Hlavní scéna na zámku od 19:30 hodin
dRiVE, dún An dORAs,

dRuHá TRáVA
Nocturno ve sklepě ve 22:30 hodin

iRisH dEw

Terry Fox
Tak jako každý rok, i letos se poběží Běh Terry-
ho Foxe na podporu léčby rakoviny. Takže dnes 
žádné ponocování a zítra v 10:00 ať se všichni 
potkáme čilí na náměstí před štábem! Přijďte 
se podívat na tradiční pořadatelskou rozcvičku 
s kužely o hodinu dříve, již v 9:00! Vojta

cO ZÍTRA?

dnEs nA nádVOřÍ dnEs u sklEpA
Výprodej lemury lepé
Členka divadla Sklep Lenka Vychodilová  
se představí s hudebním sdružením Lemu-
ra Lepá. Kabaretní vystoupení Vychodilové  
a hudebníků divadla Sklep, klávesisty Davida 
Nolla, kontrabasisty Vladimíra Vytisky a kyta-
risty Jiřího Podzimka nabízí sestřih ze sklepác-
kých besídek. Písně švarné i tklivé, rozverné 
básně i srdceryvné texty, scénky a šokující 
fakta ze života Lemury Lepé.
Lenka Vychodilová pokřtila v březnu v pražské 
Baráčnické rychtě desku Výprodej Lemury 
Lepé, obsahuje osmnáct písní ze stejnojmen-
ného pořadu. Vychodilová v něm vypráví  
o Lemuře, napůl fiktivní osobě, recituje její 
básně a zpívá písně. Jsou veselé i smutné, milé  
i trhlé, a hlavně vtipné. Podle Vychodilové 
míní, že písně mohou oslovit různorodé publi-
kum. „Děti, ale i starší dámy, intelektuály i lidi 
prostší. Ten rozptyl je velký a určitě i zarytý 
pankáč se chytí na některé kousky,“ popsala.
Vychodilová působila na konzervatoři Jaro-
slava Ježka a v rádiu Limonádový Joe. Hrála  
ve filmech Vrať se do hrobu, Báječná léta pod 
psa, Mazaný Filip či Kousek nebe. Cave
www.lemura.cz

Teátr Víti marčíka
Už poněkolikáté nám přijel do Telče zvednout 
náladu Víťa Marčík se svým jednočlenným 
divadlem. Dnes ve dvě se celé náměstí za bři-
cha popadalo, když hrál svojí verzi Šípkové 
Růženky. Na další představení se můžete přijít 
podívat zítra o půl třetí odpoledne. A kdo by to 
nestihl, tak může přijít ještě večer po koncertě 
o půl jedenácté na Robinsona Crusoe.      Vojta

Freegrass
Bluegrassová hudební skupina z Prahy, Par-
dubic a Chvaletic vznikla už v roce 1992. Její 
hnací motorkou je Lenka Krausová, kterou lze 
jinak vidět s malým robětem po boku kritika  
a redaktora FOLK.time Tomáše Hrubého.
Jak se jim líbilo loni  v Telči? „Výjimečně 
nepršelo, takže jsme se asi po čtyřech mokrých 
letech dostali konečně na pódium na náměstí. 
Sešli jsme se dřív, abychom nafotili nějaké 
fotečky na naši desku. Fotečky jsme sice nafo-
tili, ale vyčerpalo nás to natolik, že jsme byli na 
pódiu asi pěkně chcíplí. Alespoň takový jsem  
z toho měla pocit já, nějak jsem se pořád 
nemohla dostat do tempa. I když možná za to 
mohly ty dvě předchozí probdělé noci na prase-
ti, kdo ví,“ popsala zpěvačka Lenka Krausová.
Lenka Krausová - zpěv; Jarda Buksa - dobro, 
foukačky, zpěv; Standa Hanzl – kontrabas; 
Michal Horký - mandolína, zpěv; Tomáš Mora-
vec – banjo; Jindra Zindl - kytara, zpěv
freegrass.webpark .cz	 -www-,	Cave

naspěch
Folková skupina z Teplic. Hodně zkušená 
kapela se záběrem od swingu až k trampským 
tóninám, jejich hlasy ladí a příjemně zní i piá-
no. Technicky dokonalé, vybudovaný repertoár 
a sezpívané hlasy. Jaroslav Kuchař – kytara, 
zpěv; Danka Knapíková – klávesy, zpěv; Klára 
Smetanová – rytmika, zpěv; Luděk Smetana 
– sólová kytara, zpěv; Karel Ulip – baskytara, 
zpěv -www-
www.naspech.cz

Jarret
Novinky u Jarretu: špatná zpráva pro fanoušky 
– Hanka Skřivánková už je Slavíková a vypa-
dá to, že je vdaná šťastně. Kapela se pozvol-
na chystá na natáčení třetí desky. Ku pomoci 
jim má být Martin Ledvina, bývalý spoluhráč 
Roberta Křesťana, nyní Lenky Dusilové. Des-
ka se má míchat v USA a najdete na ní urči-

martina Trchová

Pražská písničkářka, kterou na příčnou flétnu 
a vokálem doprovází Karolína Skalníková.  
Na jaře dámy dotočily debutové album  
ve Vyšším Brodě, pomáhali jim například 
Mário Bihári, Jan-Matěj Rak, producent-
sky Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský. Deska  
se jmenuje Čerstvě natřeno a vydalo ji Indies 
Records. Pro Martinu jsou typické skladby  
v pomalejších tempech, většinou o lásce všech 
forem a odstínů. A pozor, kdo jste ji od loňska 
neviděl: je ostříhaná na krátko a hraje na elek-
trickou kytaru, ovšem stejně něžně jako před-
tím na akustiku. Cave
www.trchova.cz

lenka dusilová
Téměř po roce příprav nového alba a hraní 
akustických koncertů v zámoří vyráží Lenka 
Dusilová na letní festivaly s kapelou v sesta-

vě: Martin Ledvina - kytary, Štěpán Smetáček 
- bicí, perkuse a Honza Jakubec - baskytara, 
perkuse.
Už od listopadu probíhá nahrávání jejího nové-
ho studiového alba. Nahrávalo se v New Yorku, 
v San Franciscu a v červenci bude nahrávání 
pokračovat v Čechách. Deska vzniká v kopro-
dukci kalifornského producenta a klavíristy 
Ben Yonase, Lenčina kytaristy Martina Ledviny  
a Lenky samotné. Na nahrávání se dále podíle-
jí basista Jon Evans, bubeník Scott Amendola  
a kytarista Gawain Mathews a další.
Rockerka, která kdysi začínala v Bambini  
di Praga, zhudebňovala Wolkera i Rimbauda  
a  získala cenu hudební akademie zpěvačka 
roku 2000. -www-,	Cave
www.lenkad.com

tě skladby jako Bouřka nad Bílou, Zvěrokruh  
od Jakuba Nohy, takovou tu „Spustil se večer 
a já se cítím zas hrozně“ i „Slunce rozpaluje 
Jeruzalém / který je na dvě půlky rozdělen / 
město stínů / tak to je náš svět...“.
Podle basáka Marka má CD pracovní název 
Ahoj, kamarádi a téma? Jak se kluci rozchá-
zejí s holkama a jak holky opouští kluky. Bude  
to zjevně veselá deska. Vyjít by měla někdy  
v půli příštího roku, čímž kapela poruší svá 
pětiletá mezidobí mezi vydáváním alb. Cave
www.jarret.cz


