
Hm… Klukoviny
Každej ví, že motejly pijou z kytek koktejly! A pokud ne, zajděte se zeptat kapely Hm…, která na náměs-
tí zahraje písničky ze svého alba pro děti. Texty zamyšlenější i úplně šílené probudí dítě i v tatíncích  
a maminkách. Jejich trhlé hudební aranžmá se vám zaryje do paměti na hodně dlouho a zároveň  
je jejich odpolední představení ochutnávka na Nocturno, kde budou Hm… hrát hlavně pro dospělé.
Isara
Isara plave hudebními žánry jako v řece Jizeře, podle které se jmenuje. Jednou zahrají irskou, anglic-
kou nebo skotskou baladu a podruhé zase rockovou verzi české lidovky nebo klasický folk – záleží na 
tom, jak daleko proti proudu času doplavou. Všechny písně ale překypují energií a láskou 
k muzice, kterou máme na kapelách rádi. 
Lážo plážo
Skupina Lážo plážo hraje ryzí, čistý folk už od roku 2005. Od té doby se složení členů a ná-
strojů porůznu měnilo a ustálilo se na čtyřech. Hrají na flétnu, kytaru, harmoniky, perkuse  
a baskytaru. Hrají lážo plážo, v pohodě a dobré náladě.

Již brzy! Nové 
pořadatelské 
přírustky!

Včerejší akce u kašny. Sledujte nás na facebooku!

 14.30 náměstí pro děti 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 zámecká konírna

Kolem Telče na kole za vodou 
Arnika, Hnutí Brontosaurus a pořadatelé Prázdnin v Telči zvou 
všechny milovníky přírody na akci Kolmo za vodou, pohodový vý-
let na kole, doplněný koupáním a několika zastávkami s povídáním  
o koloběhu vody v krajině. Účastníci se podívají do míst, která 
chrání cenné vodní ekosystémy, dozví se, jak v minulosti lidé hos-
podařili s vodou a jaké chyby děláme dnes. Start v sobotu 4. srpna 
ve 14.00 v Lipkách, památné aleji naproti zadní brance do zámec-
ké zahrady. Délka výletu bude přibližně 15 kilometrů a jeho trasa 
vede po málo frekventovaných silnicích, polních cestách a lesem. 
S sebou si hlavně nezapomeňte vzít kola, plavky a dobrou náladu.

Jan Spálený a ASPM
Amatérské sdružení profesionálních muzikan-
tů je přesný a výstižný název kapely, která ob-
klopuje Jana Spáleného, kterému se přezdívá 
„tatínek jedné z živých podob českého blues“. 
Žánrově zvuk na pomezí jazzu, blues a vážné 
hudby.
Jarret
Folkrocková kapela Jarret prý přivádí svou 
originální hudební tvorbou kritiky k šílenství. 
Přitom jde jen o pouhý respekt k textu a zpě-
vu, kombinovaný s absencí strachu použít při 
aranžování jakékoliv prostředky. Jejich zvuk je 
místy pořádný bigbeat, především díky bicím 
Tomáše Pialy a base Marka Štulíra, ovšem ni-
kdy to není na úkor zpěvu Hanky Skřivánkové a 
nápaditých textů, kterými se Jarret může pyšnit 
díky Bohoušovi Vašákovi. Do Telče za námi až  
z dalekého Liberce jezdí už tak dlouho, že po-
malu, ale jistě dohání Žalmana. Letos spolu  
s třicetiletými Prázdninami v Telči na nádvoří 
oslaví dvacet let své existence. „V Telči to bude 
super koncert se všema, co prošli kapelou  
a bude se vzpomínat, objímat. Telč má naro-
zeniny, Medvěd má narozeniny, Jarret má na-
rozeniny a všechno je to kulatý,“ okomentovali 
Jarreti svůj koncert.

Hm… 
I přes svůj nemluvný název má kapela Hm... co říct 
téměř každému. Nápadité autorské texty i hravě 
zhudebněné básně českých klasiků jsou zabaleny do 
alternativního folk-beat-jazzového hávu a omotány 
vtipem a nadsázkou. Působivé rozpětí hudebních ná-
strojů, na které členové uskupení hrají, dohromady 
se zajímavými zpěvy vytváří osobitý styl s občasnými 
žánrovými úlety a hudebními vtípky. Celkově se ka-
pela nebere moc vážně a během celého koncertu se 
výborně baví, spolu s publikem.

Aby nám nebesa nespadla na hlavu!
Bratři Ebenové jsou jako Trubadix. Však víte, ten bard 
z komiksu Asterix a Obelix, na kterého vždycky, když 
hrábne do strun, začne lít jako z konve. Ebeni totiž ani 
letos v Telči nezklamali, a přestože bylo celý den krásně 
a sluníčko pálilo tak, že se na mixpultu daly dělat vol-
ská oka, tak ve chvíli, kdy Ebeni vstupovali na pódium, 
se zlověstně zvednul vítr a po prvním akordu se lidé 
začali balit do pláštěnek. Ebenovský večírek probíhal 
v tradiční režii ostříleného barda Marka Ebena, jenž 
nezapomenutelné šlágry tohoto uskupení plné skvě-
lých muzikantů prokládal historkami a průpovídkami  
o vynikající pohybové choreografii kapely. Ráno jsme se 
probudili a zjistili jsme, že za sebou máme zas o koncert 
víc a s klidem si můžeme udělat další zářez do táboro-
vé kytary za splněného bobříka pořádání. Obrovskou 
měrou se o to také zasloužil celý technický tým Ebenů  
v čele se zvukařem Tomákem. Díky moc za krásný večer.
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Každý den od 10.00 si můžete na dvoře  
Lidušky vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. 
Pletení z pedigu, potisk triček, drhání, korálky, 
šperky. K tomu hrají pro příjemnou atmosféru 
pohádky pro děti z gramofónu! Sobotní sportovní  
dílna golfu sraz 12:45 před štábem!

Nabízíme ubytování na našem intru, 
150 Kč se spacákem, 200 Kč v povleče-
né posteli. V případě zájmu zavolejte 
pořadatelce Hance na 732 763 166
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Pojďte si hrát!
DOBRÁ POLOHA  
SLIOTAR, STREET WINGS, 
EPY de MYE  
EPY de MYE 

4. SRPNA
SOBOTA

DRBY


