
Jedeme naplno! Každodenní sporty na různých místech po Telči se starají o zdravá těla velké části 
pořadatelů. Zažili jsme například lodičky, kdy se plulo kolem ostrova a Davise to tak zmohlo, že se 
dobrovolně vykoupal v rybníce, fotbal, frisbee, po kterém se strhla bitva o sprchy na intru, volej-
bal nebo kung-fu, na kterém měli účastníci možnost se naučit sebeobranu (nebo taky beztrestně 
zbít Pinďu). Ovšem základním pravidlem je zneškodnit a utéct. Dnes je na řadě florbal ve dvě v 
Sokolovně.

Dostal jsem vnuknutí od kytarových mágů
Pódium na zámku bylo 
včera zaplněné od kra-
je ke kraji. Na Ivana 
Hlase a Vladimíra Miší-
ka s partou kamarádů 
muzikantů převážně  
z Etc. přišli všichni hu-
dební gurmáni, kteří 
vědí, že tahle muzika 
nestárne, ale zraje. 
Pódium plné famóz-
ních hudebníků si ten 
závěrečný potlesk ve 
stoje zcela určitě vy-
sloužilo, především 
díky jejich dokonalé-
mu a léty odzkouše-
nému propojení nej-
různějších hudebních 
vlivů od bigbeatu, přes 
blues až po rock’n’roll. 
To vše proložené pe-
kelnými sóly na kytaru a další nástroje, které byly naprosto  
k neuvěření. Přestávám psát a jdu se učit hrát na kytaru Music for  
a found harmonium…

O kominíku Josífkovi
Pamatujete doby, kdy po městech chodívali kominíci? Děti, ba i dospělí, se rychle chytali za knoflíky  
a něco si přáli. Pro štěstí si sahali na kominický, od sazí umouněný oblek… Také naše pohádka vypráví 
příběh o štěstí kominíka Josífka, které se mu jednoho dne, aniž si to uvědomí, vytratí jako dým z ko-
mínu. Z malého městečka, kde ho mají všichni rádi, odchází pyšně do velkého města. Mezitím se ale 
začínají dít podivné věci a Andulka, Josífkova milá, se jednoho dne ztratí. Celé městečko ovládne zlý 
čaroděj Čoudimil. Vrátí se Josífek, aby Andulku i městečko zachránil? Najde své pravé štěstí? To se do-
zvíte v naší výpravné pohádce plné komínů, střech a poetických písniček, kterou hrají dva loutkoherci 
s loutkami zvanými manekýni.
Klára Šimková & Markéta Hávová
Mladá písničkářská generace se nám představí v podobě Kláry a Markéty. Z nedalekého Batelova 
nám přivezou čistý písničkářský folk, souznění hlasů, kytaru a flétnu. Chválíme je za příjemný přístup  
k muzice – podle slov Kláry hudba nejsou závody a tak hrají od srdce to, co je baví.
Zhasni
Pro pořadatele Ondru H., který si stěžuje na F. a Z., protože nezhasínají na štábních záchodech, zahraje 
na kocourech novoborská kapela Zhasni. Rozsvítí nám náměstí melodickým folk-popem a zamyšle-
nými i lehčími texty. Mezi smyčci, akustickou kytarou a zpěvem problikávají bicí a elektrická kytara. 
Připravit se na ně můžete, pokud si pustíte česká folková rádia, kde je s oblibou hrají. 
Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek
Pojďme si pohrát se slovy. Přijede k nám totiž písničkářské duo, které staví svojí muziku hlavně na 
propracovaných, originálních textech, ale i na profesionální hře na kytaru a klavír Ivo Cicvárka. Civil-
ní, lidský zpěv folkově-šansonové princezny Lady bývá proložen akordeonem nebo nasamplovanými 
zvuky, takže potěšíme i méně ortodoxní návštěvníky.

Jiří Holoubek Trio
Známý kytarista a nejmladší člen kapely Spirituál Kvin-
tet si nedávno založil vlastní hudební trio, které dále 
sestává z kontrabasisty Pavla Peroutky (dlouholetý 
člen doprovodné kapely Pavla Bobka a Pavlíny Jíšové)  
a všestranného klavíristy Tomáše Stehlíka (s Buddy Ho-
lly Show projel celou Evropu). V jejich programu zazní 
převážně autorské písně na pomezí popu, folku a blues, 
okořeněné několika známými instrumentálkami.
Bratři Ebenové
Kryštof, Marek a David Ebenové spolu s dalšími spolu-
hráči představují snad nejzvláštnější skupinu v historii 
české populární hudby. Nepatří do žádného hudebního 
proudu, přesto jsou jedineční. Spojení Markovy kytary, 
Kryštofova klavíru a Davidova klarinetu vytváří oje-
dinělý ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji.  
V jejich hudbě se proplétají vlivy klasiky, folku, rocku či 
jazzu. Samotné muzikantské vystoupení pak korunuje 
Marek Eben svými historkami zabijáky. Když byli Ebeni 
v Telči poprvé, byli jsme celí nervózní, jak to s takový-
mi hvězdami české hudební scény bude probíhat. Když 
jsme ale zažili, jakým způsobem si koncerty užívají, 
(kávovarem v zákulisí počínaje a pokoncertní pohodič-
kou na zámku konče), absolutně se nám ulevilo a od té 
doby bylo organizování všech jejich telčských koncertů  
naprosté blaho. 
DS NUM
Jihlavský divadelní spolek NUM zraje jako víno. Přijíždí 
do Telče potřetí a opět předvede něco naprosto jiného, 
než rok minulý. Poprvé to byla trhlá Myslivecká Ody-
ssea na Kocourech, poté o poznání vážnější a propra-
covanější kČaLmOeVnĚnKý a letos představí hru Davi-
da Drábka Švédský stůl. Převážně konverzační „drama  
o třech chodech“ rozesměje i dojme každým soustem, 
ať už se těšíte na zajímavý scénář, skvělé herecké výko-
ny nebo dlouhotrvající pohlazení po duši.

Vláďa Mišík se před koncertem na terase 
bavil společně s kapelou o ceně záchytek  

v Čechách. Pořadatel Vojta přihodil jihlavskou 
sazbu a vyšlo najevo, že v Praze není zas tak 
draze.
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Skupina HM... - KLUKOVINY
ISARA a LÁŽO PLÁŽO
Jan SPÁLENÝ a ASPM a JARRET
Skupina HM... 

3. SRPNA

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře  
Lidušky vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blíz-
ké. Pletení z pedigu, potisk triček, drhání, korál-
ky, šperky. K tomu hrají pro příjemnou atmosfé-
ru pohádky pro děti z gramofónu! 

Nabízíme ubytování na našem 
internátu, 150 Kč se spacákem, 200 Kč v povle-

čené posteli. V případě zájmu zavolejte naší  
pořadatelce Hance na 732 763 166

Aniččin obchůdek se zipovými taškami 
je pro vás otevřen u štábu každý den!
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