
Tommy Emmanuel
Jeden z nejlepších žijících kytaristů na této plane-
tě, skromný muzikant s šarmem filmové hvězdy  
a showman, který do každého svého koncertu 
dává veškerou svou energii, protože je v hloubi 
duše přesvědčený, že se pro koncertování narodil. 
Takový je Tommy Emmanuel, kytarový virtuóz, 
který se na svém turné po světě zastaví v Telči.
Životní příběh Tommyho Emmanuela vypadá, 
jako kdyby si ho vymyslel spisovatel s bujnou fan-
tazií. Ve čtyřech letech dostal první kytaru a v šes-
ti už se sourozenci jezdil křížem krážem Austrálií  
a živil hraním celou rodinu. Později jako náctile-
tý odjel hrát do Sydney a také do Spojených států, 
kde se setkal se svým idolem Chetem Atkinsem, 
mistrem kytary z Tennessee.
V roce 1985 se Emmanuel přidal ke skupině Dragon, jedné z nejslavnějších australských rockových 
kapel té doby, se kterou natočil platinovou desku a vyrazil na turné s Tinou Turner. Během jeho ná-
sledující sólové kariéry pak hrál ještě s mnoha vynikajícími hudebníky jako byli John Denver anebo 
Erik Clapton. Vedle nominací na Grammy se Tomymu dostalo pocty v podobě vystoupení na zakončení 
Letních olympijských her v Sydney, kde jeho virtuózní hru na kytaru mohlo sledovat přes dvě miliardy 
diváků.
Přes všechny své celoživotní úspěchy je Tommy Emmanuel velice skromný a vždy vstřícný k fanouš-
kům. Před každým svým koncertem si vyhrazuje pokaždé alespoň půl hodiny na setkání s návštěvníky 
koncertu, kteří mají zájem o společnou fotku, či o to, aby Tommy ozkoušel jejich kytaru a podepsal se 
na ni. I přes to, že Emmanuel je na turné v podstatě celý svůj život, nikdy nepřestává rozdávat úsměvy 
a na pódiu pak ze sebe vydá naprosto vše. Můžeme si být jistí, že jeho vystoupení v Telči bude neza-
pomenutelný zážitek.

Čajovnice-králice Šmudlinka ruší v čajovně spící 
pořadatele hlasitým pitím. Spící Kavi na redakci 

se zase nejlíp budí vrženou lžičkou.
Dneska jedu do Telče na Tommyho Emmanuela Honza Redl
Nejdelší noční turnaj ve florbálku s neuvěřitelnou účas-
tí devíti převážně smíšených dvojic a superdlouhou  
základní částí skončil vítězstvím Kájiny a Dejva. Nápad-
ným maskováním a nenápadným stylem hry se prokou-
sali k ohromnému náskoku i na jasné favority turnaje. 
Finálového pavouka už jsme vypustili a turnaj zakončil 
exhibiční zápas Terky+Kaviho a Terky+Krýši, přerušený  
až pořadatelskou službou, která utnula sportování zha-
sínáním světel na stadioně.
A v kuchyni se objevil Luďa, tentokrát už na delší dobu!

Divadlo Aldente – Honzík a Klárka hlídají miminko
Série veselých pohybových etud na způsob černobílé televizní grotesky, protkané vizuálními 

obrazy využívajících kombinaci živých herců a videoprojekce. Bojová pohádka o těhotenství, porodu  
a péči o miminko. Honzík o nich ví úplně všechno. Třeba to, jak přicházejí na svět. Jak by ne, když se mu 
má narodit brácha! Přece jenom si ale na hlídání miminka přizve kamarádku Klárku: vždyť dítě křičí, 
čmárá po stěně, hází jídlem a čurá na koberec! Snad by to s Klárkou zvládli, kdyby nepřišel podivný 
kluk Frantík… Podaří se dětem odvrátit hrozící nebezpečí? 
Svítání
V autorských skladbách kapely Svítání se snoubí elektrické a akustické kytary, violoncello, akordeon, 
baskytara, výrazný pětihlasý vokál i sólové zpěvy. Na některé koncerty si Svítání zve hostující cimba-
listku, bubeníka, či harfenistku. Kapela koncertovala kupříkladu se Spirituál kvintetem, Věrou Marti-
novou, Štěpánem Rakem či Filharmonií Hradec Králové. Do Telče se vrací po 10 letech a bude rozdávat 
písničky i čtyřpísňová CD zdarma.
Norbi, Adib, Standa
Tommy Emmanuelovi předskočí trojice vynikajících kytaristů. Prvním je Norbi Kovács, který prošel 
mnoha kapelami jako Stará cesta, Red Wine, či Plazma, a spolupracoval s řadou slavných interpretů, 
zejména s písničkářkou Radůzou. Kytarové duo Standa Barek & Adib Ghali začínalo svoji spoluprá-
ci na klasických ragtimech, později začali bluesové a ragtimové skladby upravovat ve stylu finger- 
picking. Vzniklo tak například album Beatlemania Rag, které obsahuje úpravy třiadvaceti písní  
skupiny Beatles.

Aj na tom telčském hradišti
Na světě jsou kapely, které jednou zazáří, pohasnou a upad-
nou v zapomnění. A pak jsou kapely, které zrají jako víno. 
Hradišťan byl v Telči už nespočetněkrát a s každým rokem, 
kdy na nádvoří zámku vystoupí, jsou lepší a lepší. Jejich pís-
ně neztrácejí na kráse a naopak v nových hravých aranžích 
jsou čím dál poutavější. Jsou to opravdoví muzikanti tělem 
i duší, kteří umějí diváky vytrhnout z každodenních strastí. 
Už teď se těšíme na příští rok, kdy nás Hradišťan opět na-
bije energií a naplní optimismem. Ve Sklepě se pak se svým 
kavárenským kusem představilo divadlo Aldente a po nich 
večírek odstartovali zTřeštění králové rock’n’rollu Indie-
nami se svou hordou fanynek jak vystřižených z koncertu 
legendárních Beatles.

středa 31. července sršící energií

Víťa Marčík - BAJAJA
KOČIČÍ HRA
SLIOTAR, J. EOIN a BRAN
EPY de MYE

1. SRPNA
ČTVRTEK

Krasohledy, malování na sklo, od 10:00  
tisk na trička 
Mozaika, brože a šperky,  od 11:00 
kožené náramky, šperky z korálků,  
fima a ovčího rouna,  
Pletení z pedigu, zipové tašky od 12:00

Hledáme brigádníky na odklízení větví po bouřce 
v zámeckém parku. Sraz v 7:45 před štábem!
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Divadlo Aldente – Manon Lescaut
Manon je mladá naivní dívka. Rytíř des Grieux se do ní vášnivě zamiluje. Takto prostě náš příběh  
ovšem pouze začíná. Divadelní hra Vítězslava Nezvala podle novely Abbé Prévosta se točí okolo mla-
dých milenců. Zažívají mnohé strasti i období krásné lásky, zradu ze řad svých blízkých a jiné rozličné 
rány osudu. Křehký, ale hluboký cit z herců čiší na všechny strany a my se už podruhé necháme herci 
z Divadla Aldente vést do tajů lidského srdce.


