
Cirkus LeGrando
Mobilní cirkus pro děti, mládež i dospělé. V malém cirkusovém šapitó realizují projekty  

pro děti a mládež, jejichž vyvrcholením jsou představení pro jejich rodiče, kamarády a někdy  
i představení veřejná. Výčet cirkusáckých kousků, které vyškolení artisti a žongléři umí je dlouhý  
a obsahuje snad všechno, co vás napadne v souvislosti s cirkusem. Chůze po laně, klauni, kouzelníci 
a šarlatáni, akrobacie všeho druhu, visutá hrazda, žonglování a umění balancu na všem možném. 
Smyslem cirkusu LeGrando je přivést pozapomenuté kouzlo cirkusu zpět mezi širokou veřejnost.

Šworc
Kapela Šworc z nedaleké Brtnice vznikla, tak jako většina kapel, v hospodě u piva. Motivací pro 
partu kamarádů bylo na začátku blížící se primární kolo Porty Vysočina. Nakoupili tedy kvalitní 
nástroje, čímž si vysloužili svoje jméno, neboť je to uvrhlo do značné finanční tísně. Šworc hrají, 
podle svých slov, tramp-folk-rock, takže něco, co začíná šiškou a končí kamenem. Kapela, která na 
svých plakátech pro dnešní den překřtila naši kocouří scénu na kočičí letos získala Diváckou Portu 
Vysočiny.
Kočičí hra
Na podzim jsme opět měnili sestavu, odešli nám bubeník a basák a nový bubeník nastoupil, takže 
aktuální sestava je Mišák - kytara, zpěv, Iluška Kirchnerová - zpěv, Honza Křeček - klarinet, akordeon, 
klávesy a Tomáš Procházka - djembe, perkuse. Natočili jsme demíčko O lásce a jiných běsech a bude 
tu i k mání přímo u nás, třeba budeme i křtít, když bude nálada, dosud to neproběhlo, nějak se to 
zakecalo... nechceš se stát Medvěde kmotrem? Těšíme se. Mišák&kol.

Hradišťan bez jediného Fleku a Xindl? Hluboké nedorozumění!
Na kocouří scéně včera hrábli do strun tři ze čtyř 

členů kapely Hluboké nedorozumění, aby publiku naložili 
první várku hudby před vystoupením Hradišťanu a AG Fleku, 
zatím nejnabitějším koncertu Prázdnin. Lidově mistrovská 
hudba Hradišťanu přirozeně plula nádvořím, z jednoho konce 
na druhý a vstřebávala se rovnou do krve. Rozverná a veselá 
nálada tancovačky u lidovek se přirozeně proměňovala  
ve virtuózní vystoupení precizně vážné hudby. S AG Flekem  
se na pódium přivalila úplně jiná, bigbeatová vlna. Aneb 
namísto do cimbálu se začalo řezat do bicích a houslová sóla 
byla vystřídána sóly kytarovými. Rozdílná povaha kapel  
ale ani v nejmenším nebránila tomu, aby vytvořily na jevišti 
jedno velké hudební těleso. Rockový AG Flek tak dostal 
příležitost zahrát si po vzoru slavných kapel, s orchestrem, 
aneb Královskou moravskou cimbálovou filharmonií, za zády.
Po koncertě následovali vytrvalci cestu světla, která je však 
zavedla do prostoru temnějšího než je černá duše Ondry Ládka 
aka Xindla X, který vystoupil v industriálně klubovém prostoru 
staré továrny Lira. Na zdech oprýskané graffitti, beton drolící 
se na prach a prach usazující se na reprobednách. Prostě místo pro takový koncert jako stvořené. 
Xindl byl jako vždycky svůj, neoblomný a tvrdý ve svých názorech. Trpělivost je podle všeho velkou 
Ondrovou devizou, protože dokázal třičtvrtě hodiny solidárně čekat s publikem, až Xindl nastoupí  
na koncert. Ku cti mu budiž to, že když na několik okamžiků uprostřed písně vypadla elektřina,  
bez problému hrál deplugged. Ty Xindle, folkaři jsou taky lidi a některá slova měla zůstat nevyřčená.

Klárka včera prozradila trik jak na to, když chcete v kontejnerech  
v Olomouci najít dost bodů na soutěž o tři Kuky medvídky. Nejlepší 

je sbírat v noci tajně dvoubodové zelené čaje z plného a nebo pozvat 
správce popelnice (bezdomovce) za sbírání na pivo.
Z redakce: Cože? A tys jako nikdy nezavíral záložku prostředním kolečkem?
V Telči včera vypadl proud na celou noc, čímž se sice zdržela veškerá redakční práce, ale zase se tím 
otevřel prostor krásného frisbee hřiště “Zhasnuté náměstí” k hrátkám se svítícím létajícím talířem.  
A přeházet náměstí tam a zpátky, nebo vylézt na strom u morového sloupu pro talíř je opravdový 
výkon.
Oldřiška i přes tmu na baru dobře ví, kam má šáhnout. Filip zval všechny na panáky Lemondu, Peťa 
zase všechny líbala, na oběd prý máme přijít aspoň o půl hodiny později. Mach ztratil cestou brýle  
a ty se bez brýlí, jak je známo, špatně hledají. (viz 1. díl Macha a Šebestové) Za pomoci Kellyho impro-
vizované lampičky z notebooku jsme je společnými silami našli, ale sluchátko nám Mach nepůjčil. 
Kdo je Velký Informátor všichni, snad kromě Deli, 
víme. Kdo je ale Velká Informátorka?

Malá večerní snítka (terasa zámku 22:30)
Anička a letadýlko je autorské divadlo, 

využívající především možností divadla jednoho 
herce, který si bere na pomoc loutky a další  
(ne)divadelní předměty. Malá večerní snítka  
je surrealistická pohádka s kubistickým koncem: 
maminka se dneska zdržela v práci, malá Anička  
se bojí usnout, a tak si zpívá, hraje... a dělá svinčík.

Žofie Kabelková
Smutnoveselá písničkářka z Jihlavy vloni hrála na 
hlavní scéně jako překvapení, letos už přijede jako 
plnohodnotný člen programu, aby nám zabrnkala 
pár svých písniček o tom všedním, komplikovaném 
a přece tak krásném životě. Žofka zůstává v každé 
situaci optimistická a takové jsou i její písničky.
Jarret
Jarret skloňujeme v Telči každý rok skoro stejně 
často a skoro stejně rádi jako slovo Metaxa. Jak 
malí kluci a holky se těšíme každý rok na tenhle 
koncert, kde se pořádně vyřádíme. V létě v zimě 
to totiž tahle indie-folk-rocková kapela z Liberce 
umí pořádně rozbalit. Zase se můžeme těšit na 
Haniččin krásný hlas, který nemá na světě obdoby, 
roztančenou basu, křenící se kytáry a švihlé rumba 
koule. K Prázdninám prostě už neodmyslitelně 
patří a všem je jasné, že když přijede Jarret, bude 
do časných ranních hodin o zábavu postaráno.
Traband
Letos o velikonocích vydal Traband po třech letech 
nové CD Domasa, na kterém se po klidnějším 
Přiteli člověka vrací k rock’n’rollovějším rytmům. 
Takže i jejich dnešní koncert bude ještě rytmičtější, 
ještě veselejší a ještě roztančenější než ten loňský. 
Opět nás čekají typicky trabandí více či méně ob-
vyklé lidské příběhy, pohádky a rozjímání.
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Anička DUCHAŇOVÁ:  
Příběh dědka Všudefouse 
Krystyna SKALICKÁ  

Martina TRCHOVÁ, Zdeněk BÍNA  
a JABLKOŇ

The MASK

ZÍTRA

DRBY Zítra fotbal od 13:00
Deskové hry od 11:00
V neděli běh!
Liduška žije! SPORTY

DÍLNY &


