
Pohádky pro malé i velké, chlupaté i oholené, veselé i smutné...
Blíží se víkend a s ním i divadla nejen pro malé, ale i pro velké. Tento víkend budeme 

valit voči na největšího českého žongléra Vojtu Vrtka a jeho divadlo z Doudleb. Letos jezdí po světě  
se zbrusu novými Pohádkami z budky! Navazují v nich na tradici jarmarečních divadelníků a kejklířů 
a plně využívají jejich výrazových prostředků. Spojují loutkoherectví s činohrou, různě kejklují, 
metají kotrmelce a hrají k tomu živě na akustické nástroje. 

Krajní meze
Přijďte se podívat na obrázky z jiného světa. Hnutí Brontosaurus vás srdečně zve na 

promítání o dobrovolnické práci v Indickém Ladakhu. V sobotu 1.8. ve 14.00 se můžete ze síně 
městského úřadu v Telči jako zázrakem přesunout do himalájských průsmyků, nad kterými vysoko 
až v oblacích ční kláštery v nichž žijí usměvaví Tibeťané. Přijďte se dozvědět, jak žijí v tomto nehos-
tinném kraji místní lidé a jak jim mladí lidé z Čech a Moravy pomáhají. Už dnes můžete v čajovně na 
štábu k tomuto dobrovolnickému projektu zhlédnout zajímavou výstavu.

Nezmařitelná lehkost bytí!
Utýct z města. Z toho uspěchanýho světa narvanýho lidma. Do klidu. Do přírody. Do lesa! 
A schrupnout si! Takové krásné myšlenky mě přepadaly, když jsem se včera čím dál tím víc zapo-
slouchával do večerního koncertu. Celý den se mi klížily víčka, protože jsem kvůli pořádání festivalu 
ponocoval, a takových dvacet minut pod obrovskou košatící se korunou stromu se mi v tu chvíli 
jevilo tak nemožných, jako cesta na Měsíc. Jako první mi na této duševní trampské cestě z města 
zahrála kapela Tempo di vlak. Kapela, která jako první věc evokuje pomalé „tudum tudum, tudum 
tudum“ - klokotání vláčku po svařených kolejích. I když jejich hudba byla tvořivá, svěží i svižná, 
začala mě za chvíli obklopovat mlha jako za brzkého rána. Ani jsem to nepostřehl a na pódiu už stáli 
Nezmaři a zpívali první písničku. Byla to taková krása a já se cítil jako bych opravdu vešel do lesa,  
pod nohama mi chřoupaly šišky a čerstvý vánek mi ovíval tvář. Otevřel jsem oči a pochopil jsem,  
že onen vánek je vzduch vyrážený z jedné reprobedny. Odlepil jsem od něj tvář a usoudil, že jestli si 
okamžitě nelehnu, udělá to moje tělo za mě a já u toho nebudu. Když jsem se naposledy rozhlédl oko-
lo sebe, zjistil jsem, že v tom nejsem sám. Asi deset dalších lidí mělo na tváři podobný výraz člověka 
hledajícího měkkou zem. Plácnul jsem se co nejrychleji vedle Tondy Hlaváče, aby mi to luxusní místo 
někdo nezalehnul, a s blaženým úsměvem na tváři jsem usnul. Dámy a pánové, zní to hloupě, ale byl 
to ten nejlepší koncert letošních prázdnin. Pod hlavou mi duněl jeden z odposlechů  

a já tak mohl slyšet na plné pecky 
krásný Jimův zpěv a jakmile 
přenechal prostor Zajdovi, Šárce, 
anebo Tondovi, byl jsem v sed-
mém nebi. Jediným vytržením 
z poklidného „naslouchání“ 
byl příchod trampské legendy, 
autora mnoha slavných písniček, 
zasloužilého umělce a kamaráda 
Mikiho Ryvoly. Po několika 
písničkách jsem chtěl vstát  
a poděkovat Mikimu za krásný 
večer, ale vysílením jsem se od-
kulil a přepadl do hluboké rokle 
na konci pódia. Dokutálel jsem 
se zničeně do redakce a tam vysí-
lením padám na klávesniciiii...

Energie pulsující písní
Loňské vystoupení Vladimíra Václavka a Miloše dvořáčka bylo pro mě každopádně 

vrcholným hudebním zážitkem minulých Prázdnin. Poslech jejich energií přetékající hudby pro mě 
byl jako objevení nového světa. Pro těch několik málo diváků, kteří se mnou tuto cestu do neznáma 
absolvovali, to musel být stejně nezapomenutelný zážitek. Jednoduché a přitom geniální Václavkovy 
kompozice jsou založené především na živém nahrávání, skládání a vrstvení jednotlivých kytarových 
a zpěvových sekvencí.  Tak jako mistrně ovládají svoje hudební nástroje, tak dokáží s grácií pracovat 
i se sekvenční technikou. Ve dvou tak dokáží vytvořit zvuk jako několikanásobně početnější kapela. 
Jejich vystoupení bude pastva nejen pro uši, ale i pro duši.

Od čeho je asi slovo Rozjařit?
Tato kapela je mezi námi již bezmála dvacet let a od příleži-
tostného muzicírování přešla ve stálé hosty festivalu. Na Prázd-
ninách v Telči jsou jako doma. Kromě skvělých muzikantů jsou 
to i okouzlující lidé se smyslem pro humor a kteří jsou vždy pro 
hraní, povídání a konzumaci dobrých nápojů až do rána. Jejich 
hudba je takovým cross-overem, míchají dohromady folk, rock 
a koření to spoustou dalších žánrů. Inspirují se u takových lidí 
jako je Bob Dylan, Neil Young, Alanis Morissette nebo Sheryl 
Crow. Jejich texty jsou takové, jako samotní členové kapely – 
přiměřeně vtipné, náramně chytré a maskovaně melancholické. 
Občas je to záležitost až pohádková. Donutí vás zamyslet se nad 
sebou a nad světem, ale rozhodně ve vás nenechají pocit,  
že je všechno špatně a že svět je už definitivně v ... Vždyť kolem 
je spousta krásných věcí. A hudba Jarretu je jednou z nich.

Akusticky Gramotný flek
Skupina AG Flek má za sebou více než 
třicetiletou historii, vyplněnou spoluprací  
s mnoha známými muzikanty. Spolupra-
covali s Wabi Daňkem na albu Rosa na 
kolejích, svého času s nimi hrál Vlasta Redl 
anebo Radek Pastrňák, Richard Kroczek 
ml. a Milan Nytra (zakládající členové 
skupiny Buty). Od počátku století kapela 
hrála jen sporadicky, protože se její členové 
více soustředili na vlastní projekty. Karel 
Markytán vydal album Konec sladkostí, Ivo 
Viktorin zase Vlnu za vlnou. V roce 2008 
nahráli album s jednadvaceti písničkami, 

včetně těch největších hitů z celé dlouhé historie kapely. AG Flek jistě zaujme i ty mladší z nás. Jejich 
folkrock je energický i hloubavě melancholický, taneční a zároveň kolíbající.

Letos už jsme si zahráli golf, rugby i in-line hokej. Ovšem zatím ani jeden  
ze sportů se neodehrával ve vodním živlu (pokud nepočítáme oslavné kašnové 

a rybníkové koupele), proto se dnes konají lodičkové závody na Štěpnickém rybníku. Zpočátku to zas 
až tak vodní sport nebude, ale na konci zůstane málokdo suchý. Pojďte do toho s námi! Můžete nám 
dokázat, že pořadatelé jsou suchozemská másla. 

Na dílnách dnes naposledy pletení košíků z pedigu. V kotli nad ohněm se vaří vegetariánský segedýn!
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Vodácké historky z podsvětí
Alexe, vodáckou legendu, postrach všech abstinenčních příznaků, jsem do 

včerejšího večera neznal. Chyba. Tenhle nesmělý dlouhovlasý jinoch s krásným zeleným renoltem 
jedna dvojkou je totiž hlavním hrdinou vodácké trilogie Pán vodáků. Komediálního melodramatu  
o tom, jak to dopadá, když se někdo na vodě opije tak, že nemůže plavat, pádlovat, ani mluvit.  
Colombo, teta Hanka a Kelly sklidili takový úspěch, že snad budeme muset uspořádat další čtení. 
Kapitoly z plavby si každopádně zopakujeme už dnes v 14:00 na lodičkách při závodě na ostrov,  
na vodě pak sehrají posádky Piráty z Klokibiku a na závěr se můžete těšit na Colombův tobogán. 
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