
Hluboké nedorozumění
S touto kapelou si moc rozumíme, proto u nás nehrají poprvé, ani naposledy. Jejich styl je různorodý  
a záleží na tom, kterého z autorů zrovna líbá můza. Někdy jsou to trampíci, někdy folkaři a občas se 
blíží až k rocku. Sami o sobě říkají, že nejsou kapela, která by udivovala brilantními muzikantskými 
výkony (to jim nevěříme), ale že chtějí hlavně rozdávat pohodu a dobrou náladu (a to jim věříme).
Hudbanda
Poměrně mladá kapela Hudbanda prošla několika změnami počtu i složení, posbírala členy v různých 
uskupeních a nakonec nám zahraje ve čtyřech. Jejich v podstatě komorní folk s akustickou kytarou  
a s výrazným hlasem Romany „Rejky“ Balcarové hrají rockově, s bicími a sólovou elektrikou, baskyta-
rou nebo klavírem.

Denně od 10.00 si můžete na dvoře Lidušky vy-
robit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. Pletení 
z pedigu, potisk triček, drhání, korálky, šperky. 
Sportovní dílna dnes v noci fotbal proti čajovně, 
v sobotu v 13.00 letní hokej na zimáku.

Cimbal Classic 
Kapela Cimbal Classic je pevně spjatá s Prázdnina-
mi v Telči, kde se před lety její členové dali znovu 
dohromady. I když to tak podle názvu nevypadá, 
není to klasická cimbálovka. Nehrají nastrojeně, 
jako mnoho krojovaných lidových souborů, ale 
velice lidsky a příjemně, energicky a zároveň pro-
cítěně. Můžeme od nich slyšet české lidovky, irský 
folk nebo ragtime, autorské písně i renesanční mu-
ziku. Celý koncert z nich prostě čicháme člověčinu  
a dobrou náladu.
Spirituál kvintet
Padesát dva let. Padesát dva let už posloucháme 
Spirituál kvintet a pořád nás to baví. I když by si 
to člověk mohl myslet, kapela nestagnuje na sta-
rých provařených hitovkách, i když si je s nimi rádi 
zazpíváme, ale vytváří nové a nové písně. Jejich 
typické pojetí starých černošských i nově, umě-
le vytvořených spirituálů, precizní vokály i skvěle 
zvládnutá hra na nástroje zaručuje, že nás Spirituál 
kvintet všechny přežije.

Jak jsem se ženil na Nezmarech

Celý den jsme strávili přípravami, sháněli kyt-
ku, běhali pro prstýnky, upravovali si účes  
a leštili boty. Ve stresu jsme zapomněli na ka-
pely, ale nakonec se nám povedlo sehnat i chla-
píka s kytarou, co se jmenuje Michal Leicht 
a jakousi potulnou bandu jménem Nezmaři. 
Vše dopadlo dobře, z Michala se vyklubal per-
fektní kytarista, vypravěč a šoumen. Nezmaři, 
oproti všem našim předpokladům, hráli skvěle, 
rozesmívali nás jak to umí jen oni a chovali se 
slušně. Předpokládám, že hráli písně, vykrade-
né nějaké slavné folkové kapele – svatebčané 
zpívali s nimi a vypadali, jako kdyby úplně za-
pomněli, že přišli na moji svatbu. Při svatební 
noci nám hráli a zpívali COPáci spolu s jejich 
neuvěřitelným fanklubem.

Divadlo Krasohled 
PŘÍHODY PEJSKA KUBÍKA

BONSAI Č.3 a KRYSTYNA a přátelé

Dagmar ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ  
Vlasta REDL a jeho NOVÁ KAPELA
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Tomáš Dvořák - Floex
Klarinetista a skladatel Tomáš Dvořák, alias 
Floex, je jedním z největších hudebních objevů 
posledních let. Dokazuje to i fakt, že loni byl za 
své album Zorya oceněn dvěma žánrovými ce-
nami Anděl (alternativní scéna a elektronická 
hudba). Tomáš pracuje na nejrůznějších hudeb-
ních projektech, například dělá spolu s Jirkou  
Libánským živé soundtracky k němým filmům,  
a na svém kontě má i hudební podkres ke známé 
české počítačové hře Machinarium. Floex může 
klidně vystupovat i sólově, ale v Telči se představí 
s celou kapelou, takže se bude i tančit. Bude to 
určitě jeden z nejinspirativnějších koncertů letoš-
ních Prázdnin, tak si ho nenechte ujít! 

Sledujeme zlato Báry Špotákové!DRBY


