
VEGET a POUTA
Vloni přijela už profláknutá gastronomická sekce kape-
ly Veget do Telče o den dřív, aby si mohli pořádně užít 
místních specialit. A že by si to u nás nepochvalovali, to 
se nedá říct! Vysočina má viditelně téhle pražské kapele 
co nabídnout. A oni nám taky. Jejich folkgrass, směs fol-
ku a bluegrassu, dává tomu, co se chápe jako folk, nový 
rozměr. Ale hlavně je důležitý klid, pohoda, prostě ve-
get! Stejně jako Veget, i folková Pouta už do Telče nějaký 
čas jezdí, protože se jim tady líbí, a oni se zas líbí nám.

Luboš BEŇA a Matěj PTASZEK
V únoru vyšlo bluesovému duu Beňa & Ptaszek nové 
CD, na kterém se ponořili ještě hlouběji do bavlníkových 
plantáží kolem řeky Mississipi. Nezazní na něm ani jed-
na klasická bluesová dvanáctka, Beňa & Ptaszek hledají 
inspiraci u domorodých gospelových country zpěváků v 
Alabamě nebo u autentických bluegrassových muzikantů 
z Apalačských hor. Používají některé, dnes již skoro zapo-
menuté techniky hry na harmoniku, kromě rezofonické 
kytary využívají i akustickou kytaru a speciální nástroj, 
vyrobený z kanystru od benzínu. Tohle je dřevní blues, 
jak má být!

MARIEN
Pardubická 

vlna nastupujícího folk a country se řítí na Telč. Skupina Marien se opět 
vrací a letos dokonce rovnou na zámek. Marien jsou miláčkové naší 
pořadatelky Markytky, která v zákulisí plní muzikantům všechna jejich 
přání a teď když se Víťa Troníček a spol. dostali na hlavní scénu, bude 
asi Markytka v sedmém nebi. Právě z dílny Víti Troníčka je většina re-
pertoáru skupiny, která stojí na souhře několika kytar a vícehlasém 
zpěvu, rovnaném basou a okořeněném foukací harmonikou. 

Miki RYVOLA a přátelé
Miki je pravým tatínkem všech trampů a legendou českého písničkář-
ského nebe. Během společného působení se svým bratrem Wabim, slo-
žil a nazpíval ty největší pecky, které se pořád hrají u táboráků. Přece 
jenom, kdo by neznal Bednu vod whisky. V současnosti vystupuje buď 
sám, anebo s Jimem a Zajícem z Nezmarů. 

TRABAND
Za album Domasa získal Traband vloni Anděla. Je vidět, 
že to Trabandu pořád parádně šlape. Po dlouhé době se 
konečně zase dočkáme Trabandu ve Sklepě, což je jistě 
dobrá zpráva pro ty, kteří si na jejich muziku rádi zatan-
cují. Navíc se na svém loňském CD Traband trochu vrátil 
ke svým kořenům a album je tak trochu tvrdší a roken-
rolovější než předchozí Přítel člověka. Textům Jardy Svo-
body ale ani na nové desce nechybí myšlenka, poselství, 
anebo životní moudro.

Divadlo Krasohled - TŘI PŘÁNÍ
Loutkové divadlo Krasohled vychází z autorské divadelní tvorby a kombinuje loutkové, předmětové a činoherní 
herectví. Základem je živá hudba na jevišti. Je hledáním cesty od různých materiálů - vlny, drátů, korálů, proutí - 

k pohádce a k divákům. V souboru účinkují tři zpěvačky a výtvarnice Krystyna Skalická, Romana Balcarová a Silvie 
Gajdošíková. Společně nám tyto tři grácie zahrají pohádku Tři přání. Pohádku o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce, 
kterou můžeme znát například z legendárního podání Jana Wericha. Loutky vystupující v představení jsou pletené 
z pedigu a v rukách hereček ožívají do pohádkové krásy.

V našich dílnách na dvoře Lidušky za výčepem Kozla si můžete každý den od 13:00 zkusit něco hezkého 
vyrobit za pomoci našich „dílnovedoucích“. Zítra budou probíhat tyto dílny: Výroba šperků z korálků, potisk 
triček, výroba mozaiek a mozaikových zrcadel, dílna deskových her, výroba košíků z pedigu a výroba náramků. 
Pro děti i dospělé je také připravena dílna malování a kuchtíci mohou pomoci uvařit na ohni polévku v kotlíku.

Pořadatel Alex včera večer ve Sklepě po celo-
denní námaze usnul a chrápal, až se hory ze-

lenaly. Vzbudit ho nedokázal ani Jára šťouchancem do 
žeber, Alex se probral, až když Vladimír Václavek vytáhl 
svou „krávu v krabičce.“ Později se přiznal, že se leknul, 
že už zase v ZOO, kde pracuje, nezavřel nějaká vrátka. 
Celej bar už to ví, ale Luďovy játra včera pochválil  
i sám Tomáš Klus!

Elvis‘s not dead
„Are you ready for f*in‘ rock‘n‘roll?!“ křičel vče-
ra vpodvečer na náměstí francouzský Elvis ze 
skupiny Hot Chicken na bandu děti, hopsajících 
před pódiem. Oproti klidné produkci písničká-
řek Kláry a Markéty, one-man kapely jménem 
Post Scriptum i vokálního kvintetu X-tet, kteří 
vystupovali na kocouří scéně dřív, to byl docela 
nářez. Ale rozhodně to byl zážitek, na jaký jen tak 
nezapomeneme. Parta chlápků z francie, která 
se k nám dostala víceméně náhodou (poděkujte 
tomu pánovi, co na zámku při koncertě prodává 
CDčka), to na náměstí opravdu pořádně rozbali-
la. Rockabilly ve stylu Elvise a Buddyho Hollyho 
mělo šťávu a energii, jako v letech padesátých. 
Basák vyhazoval svůj nástroj nad hlavu, válel se 

s ním po pódiu ve stylu nejdivočejších rockových kytaristů  
a zpíval jako Elvis sám. Kytarová sóla v běsnícím rytmu, pros-
té, ale výkonné bicí. A hlavně velká show! Třešničkou na dortu 
byly tanečnice, náhodně vytažené z publika a sličná basistka  
a naše pořadatelka Hanča.
V běsu na náměstí už ale byl v plném proudu i koncert na zám-
ku. První zahrála do všech stran se šířící Epy De Mye. Letos jí 
hlavně plně podlehl cajonista a zpěvák Mirek, kterého tahle 
nakažlivá nemoc pohltila do té míry, že už ji také šíří. Lucka  
s Honzou a Dušanem se po roce opět posunuli o kousek jinam 
a i jejich starší písničky zní díky tomu svěže a plné života.

Všem nám bylo líto, že Epy De Mye nehrála déle a podle plá-
nu od 19:30, ale bohužel jsme museli vyhovět Tomášovi, kte-
rý potřeboval nutně brzy po koncertě odjet. Jinak vystoupení 
Tomáše Kluse a Jirky Kučerovského bylo praštěné jako vždy  
a plné hudebních i společenských narážek. Vrcholem byl pří-
chod překvapivého třetího člena jejich formace, tanečníka  
a performera, který vystupuje pod jménem Luky Tyty. Show 
dopadla tak jako loni obrovskými ovacemi a nekonečnou au-
togramiádou. Závěr večera ve Sklepě patřil kytarovému mágovi 
a milému hostu, Vladimíru Václavkovi. Staré i nové písně ča-
roval ze své kytary a elektronických hejblátek u svých nohou  
a člověku nezbylo než nevěřícně zírat, jak to dělá, a jestli vážně 
nemá za pódiem schovaný orchestr.
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