
Přelet nad královstvím folku
Včerejšek by se dal charakterizovat jako den “ode všeho trochu”. 
Večer zahájila na kocouří scéně harmonikářka Krystyna a její 
přátelé. Celé to znělo tak trochu alternativně, především ve chví-
lích, kdy byl na scéně vedle Krystyny a kamarádky houslistky ještě 
třetí kamarád, který ozvláštňoval písničky svým zpěvem.
Večer na nádvoří pak byl ve znamení známých, osvědčených  
a oblíbených kapel. Přelet M.S. jsme už několikrát viděli. Předloni 
zpívaly na Kocourech a vloni už i na hlavní scéně. Pavel Lohonka 
Žalman je již na našem pódiu takříkajíc stálicí. Obě dvě hudební 
skupiny předvedly, že si naši přízeň zaslouží i do budoucna. Paní 
učitelky, které si říkají “Přeletky”, nás nepřestávají udivovat svými 
hlasy a neochabujícím optimismem, který z nich včera doslova 
sálal. Pavel Žalman a jeho spol byli opět plní humoru, který jim 
vydržel i dlouho po skončení koncertu, kdy se svým fanklubem 
užívali noci u nás v Říši divů.
Zlatým hřebem večera pak byla Anička Duchaňová s příběhem  
o Emě, která zabloudila do Říše květin. Problémy jí dělal zlý bod-
lák a úmorná byrokracie květinového království, ale nakonec,  
jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo. Ema nemu-
sela zůstat uvězněná v podzemí, vrátila se k tatínkovi a bodlák 
snědla nenasytná housenka. Aničky divadlo se všem moc líbilo. 
Krásně zkombinovala divadlo herců a divadlo loutek a udělala to  
s takovým umem, že divák občas mohl být na vážkách, kdo je lout-
ka a kdo ne. Vždyť sám Michal Němec, který Aničce na “jevišti” 
na terase zámku asistoval, občas plnil roli technického vybavení. 
Třeba když dělal Emě kolotoč nebo rozhlednu.

Redakční povaleč Kawi si bůhvíproč zasedl na zvukaře Tomáše. Proto mu 
prý fotí samé pěkné fotky. Jako třeba tu vpravo. Tomáš se nechal slyšet, že 

z Kawiho bude brzo Kiwi, a že to ještě bude mít dobrý. Kawi včera vyzval redakční 
tým na partičku pokru slovy: “Si vás dám, vy másla.” Kawi včera při partičce pokru 
prohrál kilo. Kawi se ráno nedostavil do redakce. Dluží redakci kilo. Kawimu bude 
dnes i přes nepěkné počasí pěkně horko.

Dnes v Lidušce na dílnách: pletení košíků z pedigu, malování na tělo, 
vaření zeleninové polévky v kotli na ohni, tiskařská dílna, lapače snů, 

korálkové náramky a sádrové masky. Přijďte zažít!
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Vašek Koubek Postavička jako z Hrabalovy knížky. Vašek Koubek je takový strýček Pepin, 
který umí od všeho trochu (anebo hodně). Hraje divadlo, režíruje, cestuje, vypráví vtipy a historky  
ze života, píše, ale ze všeho nejvíc hraje na harmoniku, zpívá a vyrobí úsměv na rtech 
všem okolo. Vaška Koubka alespoň jednou za rok, to je ten pravý lék na splín.

VČERA

DRBY

Hobit z českého Kraje
Jan Hrubý je srdcem rocker, duší Kelt a vzezřením 
tak trochu hobit. Vynikající houslista, který  
už hrál s mnoha význačnými osobnostmi české 
hudební scény. Je nepostradatelnou součástí Etc..., 
v osmdesátých letech se přidal k Framusu 5  
a hrával také v Čundergroundu. Podílel se  
i na vzniku alb královny českého šansonu Hany 
Hegerové, bluesmana Jana Spáleného a leg-
endární skupiny Marsyas. Hrubého počátkem 
devadesátých let očarovala tradiční hudba 
britských ostrovů a proto založil skupinu Kukulín, 
která jako jedna z prvních přinesla na českou 
scénu irské rockem zabarvené písně. Tvorba 
Hrubého je podnícena folklórem irským, ale  
i západočeským a moravským. Velkou inspirací 
Jana Hrubého je zaručeně svět J. R. R. Tolkiena, 
podle jehož námětů vytvořil album Sillmarillion.

DNES NÁDVOŘÍ

Irská víla v našich luzích a hájích
Hlas jaký má Katka García je u nás nevídaný a pro mnohé nezapomenutelný! Katka stála u zrodu 
mnoha význačných kapel interpretujících tradiční irské písně a velkou měrou se podílela na tom jak 
je v dnešní době u nás irská hudba vnímána. Zpívala se skupinou Dún an Doras, jako host  
se několikrát účastnila koncertů Roberta Křesťana s Druhou Trávou a Pavla Bobka s Malinabandem. 
Kapela Garcia, kterou tvoří převážně členové výše zmíněných skupin, od svého založení vydala zatím 
jen jedno album s názvem Woven Ways. To bylo dokonce nominováno na Anděla v kategorii world 
music. Hudba Garcii je ceněna především pro tanečně dynamické kompozice a posun klasického 
pojetí irské tradice k chytrému, příjemnému a srozumitelnému popu. Klasickou sestavu někdy  
na koncertech doplňuje Jan Hrubý a právě v takové podobě vystoupí i na Prázdninách v Telči.

Divadlo Království

Devítka
Poprvé spatřila světlo světa už téměř před dvaceti lety a tak je z ní dnes už “dospělá”, originální a své-
bytná kapela. Její současná sestava se od té počáteční jen nepatrně liší. Kapelníkem, autorem písní, 
zakládajícím členem, srdcem a duší Devítky je Honza Brož, po jehož boku vždycky stála a „dokud je 
smrt nerozdělí“ i bude stát sličná zpěvačka Jindřiška. Roku 2005, kdy odešli bratři Hofrichterové, 
se k Devítce přidal Petr Havrda a tak vznikla podivná matematická funkce, která říká, že 2+1=9, 
což logika osvětluje tím, že muzikantsky vydají každý za tři. Během svojí existence získala Devítka 
několik ocenění, ale největší cenou je pro ně stejně přízeň věrných fanoušků. Ani nejzasloužilejší ze 
současných pořadatelů Prázdnin si nepamatují, že by Devítka v Telči někdy nehrála. Jak by 
taky mohla chybět, když patří k základním kamenům českého folku.

Pokud sháníte ubytování, můžete přespat u nás na intru. Jedna noc spaní ve spacáku 
(svém vlastním, ne že se k někomu nasáčkujete) vás přijde na 100 Kč.

Jedna noc v posteli i s peřinou stojí 200 Kč. 
Pro více informací volejte pořadatelce Hance - 732 763 166

Honza Brož

DNES !!!POZOR POZOR!!!

NOCTURNO

Festivalové SPORTY Konečně se v Telči objevila dlouho očekávaná oranžová hvězda festivalu. 
Maratonský běžec, zlatý hokejista z Nagana, několikanásobný mistr světa 

v mnoha sportech - Pepa Klokan Panuška. Díky jeho inspirujícímu vlivu můžeme konečně rozjet 
sportovní dílny. Kdo by měl zájem tak dnes od 14:00 na fotbalovém hřišti si dáme na rozcvičení kon-
centrace první lekce golfu. Kdo by si raději čutnul, musí doufat, že seženeme nějaký míč.


