
Hot Chickens - bombastická zpráva!
Na poslední chvíli se do Telče podařilo sehnat špičkovou rock’n’rollo-
vou trojku z Francie, která vystupuje pod názvem Hot Chickens. Mezi 
koncerty po Evropě právě tráví pár volných dnů v Čechách, a protože 
je začali při cestě kolem Telče svrbět prsty, zahrají i na našich Prázd-
ninách. Hot Chickens bez nadsázky patří ke špičce francouzského i 
evropského rock’n’rollu. Navazují na legendy žánru, jakými byli Carl 
Perkins, Johnny Burnett, Little Richard a samozřejmě Elvis Presley. 
Jejich vystoupení je jedna velká energií přetékající show, při které pro 
vás bude opravdu těžké jen tak stát a koukat. U Hot Chickens se bude 
tančit!
Epy De Mye
Tak jako každý rok nás opět v Telči bude otravovat Epy De Mye. I když to tak možná podle první věty nezní, moc 
se na Lucku s Honzou a Dušanem těšíme, protože pokaždé přivezou vedle inovativní muziky a chytrých textů také 
dobrou náladu. Letos si navíc do Telče poprvé přivezou svého nového perkusionistu Mirka Vlasáka, který s nimi 
již pravidelně hraje na cajon. Minulý měsíc to roztočili na Beat Festivalu v Kolíně takovým způsobem, že vyhráli 
soutěžní část festivalu. A hned po něm to roztočili ještě víc a ve studiu Coolniczka natočili nějaké dvě nové hudební 
kousky, tak se snad v nejbližší můžeme těšit na novou desku.

Tomáš Klus
Po loňském úspěchu jsme nemohli Tomáše nepozvat znovu. Jeho kon-
cert je totiž úspěch pro všechny. Pro něj, protože ho baví před publi-
kem demonstrovat svoje muzikantské a komediální dovednostmi. Pro 
publikum, které ho doopravdy žere a jeho koncerty si nikdy nenechá 
ujít. A pro nás, mladé pořadatele, je věkové a genderové složení Tomá-
šova publika taky značným úspěchem :) Ale teď vážně. Tomáš Klus už 
několik let září na českém písničkářském nebi a jeho sláva rozhodně 
neupadá. Jako člen nové písničkářské generace rozhodně ví, jak pub-
likum zaujmout. Nejen že je výborný hudebník, ale nebojí se ze svých 
koncertů udělat show a sem tam rýpnout do nějakého společensky 
citlivějšího tématu. 
Kolik má Tomáš nadšených fanoušků, tolik má také zarytých odpůrců. 
Ale i ty pobaví jeho inovativní akustické alegorie na hip-hop, techno  
a jiné hudební styly.

Vladimír Václavek
Vladimír Václavek vloni v Telči chyběl a byla to škoda, proto se tahle 
chyba nemůže opakovat. Po Pavlu Fajtovi tak ve Sklepě vystoupí další 
ze skupiny tzv. brněnské alternativy, vynikající hudebník a kytaro-
vý kouzelník. Sám, jen s elektrickou kytarou, zní Václavek jako celý 
orchestr. Jeho jednoduché kompozice se vrství na sebe, až vznikne 
propracované a komplexní dílo, jehož genezi jsou posluchači na místě 
svědky. Václavkův koncert prostě bývá jedním z hudebních vrcholů 
Prázdnin a letos to rozhodně nebude jinak.

Dnešní Víťova pohádka – Bajaja
Král mezi komedianty, Víťa Marčík, už za poslední 
dva dny stihnul probudit Šípkovou Růženku a včera 

dokonce jako Jiřík přemohl draka Ohniváka a získal za 
odměnu Zlatovlásku. Dnes se od 14:30 na náměstí pro-
mění v Bajaju, který na tříkolce vyrazí do světa. S pomocí 
všech diváků, dětí i dospělých, přemůže již druhého dra-
ka a vše snad zdárně skončí další svatební hostinou! 
Klára a Markéta, Post Scriptum, X-Tet, Benebend

Klára a Markéta mají letos stejný úkol jako vloni. To-
tiž připravit Telč na Tomáše Kluse, který večer po 

nich vystoupí na nádvoří. Jsou to dlouholeté kamarádky, 
skoro sousedky, a hrají spolu už bezmála jedno desetiletí. 
Letos ale nepřijedou samy, ale s novou jindřichohradec-
kou kapelou Post Scriptum. Jindřichohradecký atak na 
Telč doplní ještě vokální skupina X-tet, která začínala s 
černošskými spirituály, dnes ale již její členové zpívají 
většinu písní ve vlastních aranžích a sami sebe řadí do 
žánrů, příbuzných folku. A hudbu příbuznou folku hraje 
i Benebend, i když jejich příbuzenství jde přes strýčka, 
který raději než spirituály poslouchal rock. 

Karty ve tři na baru, přivedou vás do varu!  
Redakční povaleči Vojta s Kawim přišli v brzkých raních hodi-

nách na bar, kde si to rozdali s Lidkou a Kájou. Aby toho nebylo málo, 
poté co se zmíněnými slečnami skončili, ještě si na baru dali Deli.
Zvukař Jiří M. používá na balení osvědčenou melodii z filmu Titanik. 

Telč plná překvapení
Včerejšek na Prázdninách v Telči byl den plný překvape-
ní. Začalo to neuvěřitelným představením Víti Marčíka. 
Kdyby se na tohle divadlo prodávaly vstupenky, mohli 
bychom říct, že jsme vyprodali náměstí, a byla by to jen 
mírná nadsázka. Na rozdíl od pondělního představení 
Víťa nezmokl, a tak si mohlo jeho pohádku publikum 
opravdu užít, tak jak si to Víťa představuje. Na Kocouří 
scéně už to bylo ale jiný kafe. Teda ne jiný, ale Hořký. Dva 
výborní bluesmani, Honza Rejhon a Petr Babec, nám 
přivezli jedno z překvapení včerejšího dne, totiž Žofku 
Kabelkovou, která si s nimi zazpívala několik písniček. 
Prý, aby to nebylo pořád dokola, a že se k těm smutným 
písničkám její hlas hodí víc. Překvapení to bylo rozhodně 

příjemné a překvapení byli jistě i muzikanti z Hořkého kafete, když jim 
Medvěd oznámil, že až se vyblbnou na kocouří scéně, mají přijít ještě 
krátce zahrát na nádvoří. Mezitím ještě na kocourech řádila Radimova 
kapela Karel se svým přísným a trefným bluesrockem, ve kterém jsme 
mohli slyšet i titulní melodii z filmu Pulp Fiction.
Na hlavní scéně opět po dvou letech excelovala Káťa García se svou ka-
pelou. Jejich svérázné a neokoukané podání irských lidovek je rok od 
roku lepší. Ať už kapela hraje balady nebo irské reely, ať už Katka zpí-
vá s kapelou, anebo sama, je to vždycky perfektní, umělecky dotažené 
do dokonalosti. Když pak na pódium vkročil Robert Křesťan, muzikanti 
se vystřídali jen částečně, protože jich velká část hraje v obou uskupe-
ních. Nuda to ale rozhodně nebyla, protože všichni jsou skvělí hudebníci  
a poslouchat je celý večer byla radost. Druhá tráva s lehkostí a bravurou 
sobě už léta vlastní předvedla své písně, coververze amerických písní  
i písničky Boba Dylana. A jako vždy tomu všemu Robertův nezaměnitel-
ný hlas tomu dodal tu správnou modrou barvu Druhé trávy. V nacpaném 
Nocturnu uzavřel celý večer harmonikář Václav Koubek se svojí one 
man show, nezapomenutelnými příběhy a písněmi, které jdou dooprav-
dy od srdce. Hovok
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Nová generace pořadatelů Prázdnin
už je na světě. Zde nástupce 

zvukaře Honzy Friedla.

Stánkař Tomáš Dufek shání jednoho 
spolucestovatele na třítýdenní výpravu 

na Island! Odjezd 21. srpna, více info  
na 737 972 090, nebo přímo na stánku  

s didgeridoo v dolní bráně.


