
Bára Hrzánová a Condurango
Od Conduranga můžeme čekat cokoli. Mezi latinskoameric-
kými rytmy se najednou vytasí s rockem, aby za chvíli přešli  
k pomalému folku. Vše ale zvládají naprosto precizně, čiší  
z nich láska k lidem a k muzice, elán a prostě TO, co je v dobré 
kapele nepostradatelné. Texty z valné většiny obstarává Bára 
Hrzánová, muziku a aranžmá tvoří celá kapela, jak zrovna 
koho co napadne.
Bachtale Apsa
Po předvádivé divadelní předehře přijde na scénu hudba  
s opravdu hlubokými kořeny. Bachtale Apsa, v čele s Máriem 
Bihárim, doplňují seznam zemí, které si po cestě ze středu 
světa projdeme, o Rusko, Maďarsko, Španělsko a vůbec všech-
ny země, kterými si Romové v Evropě prošli. Virtuózní hu-
dební výkony, nezaměnitelné vokály a typické rytmy ve vás 
probudí touhu po svobodě, lásce a životě na cestě.

Lajky
Ve Sklepě nás čeká další temperamentní kapela. Lajky sice přijedou z nedaleké Třeště, časově ale ura-
zili pořádnou štreku, skládající se ze zkoušek na chatě, hledání bubeníka, půjčování kombíček a hraní 
v garážích. Na této cestě se naučili hrát, zpívat a vydávat si vlastní cédéčka. Hrají osobitý, alternativní 
rock, který si nelibuje v klasickém stylu sloka – refrén – sloka ani v banálních textech o ničem. Při jejich 
písních se zamyslíte nad životem, vesmírem a vůbec a ani si neuvědomíte, že vás Lajky zvedly ze židle 
a dotáhly tancovat před pódium.

Kolotoč pohádek divadla Já to jsem
Nad Kocouří scénou nám visí padák a je tam tudíž stín a atmosféra jako stvořená pro pohádku. 
Hned několik jich zahraje divadlo Já to jsem ve svém pohádkovém kolotoči. Nebudou chybět loutky, 
písničky a milý humor, který potěší nejen děti, ale i maminky, tatínky a všechny, kteří se přijdou po-
dívat.
Jen Tak Tak
Jindřichohradecká skupina Jen Tak Tak patří mezi štamgasty Prázdnin v Telči. Letos se ke kytaristovi 
Pavlovi Jarčevskému a zpěvačce, saxofonistce a flétnistce Nelce Mládkové přidal Ondra Vácha, který 
svým akordeonem okořenil folkové ladění trochou hospodské romantiky.
Lada Šimíčková
Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek se seznámili na Textové dílně Slávka Janouška a od roku 2007 tvoří 
brněnskou písničkářskou dvojici, která o sobě říká, že interpretuje vlastní tvorbu. Jejich písně jsou za-
loženy na Ladiných poetických textech a civilním pěveckém projevu a žánrově se dají pravděpodobně 
označit za šanson-folk. Základem hudebního doprovodu je klavír a kytara Ivo Cicvárka, postupně se 
však doprovod rozrůstá také o akordeon a samply. 

Vojta dostal padáka, může tedy být s námi 
tady v Telči. Padáku to nad Kocouří scénou  

moc sluší, hlavně večer dělá skvělou atmosféru!
Když dostala Škrkafka poslední pozvání na rande  
a zjistila, že dotyčný má příjmení Kolář, tak setkání 
z nevysvětlitelných a nejspíš podprahových důvodů 
odmítla. Tímto se dotyčnému omlouváme!
Majda si stáhla do mobilu internet, takže ho začíná-
me mít na štábu málo. Ještěže se jí tam celej nevejde.
Redakce včera adoptovala na pár hodin psí kama-
rádku, která brzy našla místo na matracích a poho-
dlně tak přečkala dobu, než ji majitelky vypátraly.

Kočičí hlavy ve svitu hvězd
Kosmonauti startující na náměstí, nejjasnější 
hvězda souhvězdí Labutě na nádvoří a hudební 
energie sálající do zářícího nebe. Takový byl vče-
rejší soumrak, který se vyloupnul z dalšího parné-
ho dne. V posledních slunečních paprscích se na 
náměstí představil písničkář z jiného světa Martin 
Rous a po něm odstartovali výborní Nevermore  
& Kosmonaut, kteří svým moderním folkem  
nasměrovali večer ke hvězdám na nádvoří. 
Konkrétně k balkánsko-jazzové kapele Deneb,  
pojmenované podle jedné z nejjasnějších hvězd 
na nebi. Stejně jasný pak byl úsměv šansoniérky 
Szidi Tobias, která spolu se svou kapelou dostala 
publikum do takových hudebních výšin, za což 
si po poslední písni Hotel v Olomouci zasloužila  
neuvěřitelně dlouhý potlesk ve stoje. Můžeme si 
přát jen víc takových večerů, kdy nás hudba zastaví  
v každodenním spěchu a připomene nám, že hvěz-
dy nad námi stále jasně svítí.
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Divadlo KOŇMO 
Jak šlo vejce na vandr
VEGET a X-TET  
Jitka ŠURANSKÁ a HRADIŠŤAN  
Divadlo ALDENTE - EVA A ADAMOVÉ 
INDIENAMI

ÚTERÝ 30. ČERVENCE

Denně od 13.00 do 18.00 hodin na dvoře Lidušky (za výčepem Kozla) probíhají výtvarné dílny. 
Malování na sklo, patchworkové přívěšky, kožené náramky, šperky z korálků a ovčího  
rouna, pletení košíků z pedigu a výroba krasohledů. Přijďte si zavyrábět! DÍLNY V LIDUŠCE

ZÍTRADRBY

DNES

Tiskneme 
díky firmě


