
Telčí tančil vír v rytmu samby 
Vichřice, která se včera prohnala přes náměstí  
Zachariáše z Hradce, a proletěla zámeckou branou 
až na hlavní nádvoří, nebyla jen tak ledajaká. Byl 
to hurikán, který do Čech přiletěl až z Holandska, 
kde mu přezdívají Kladderadatsch. Třináctičlen-
ný divoký orchestr profičel přes Kocouří scénu  
a strhnul s sebou celý dav, který se pustil do tance. 
Pulzující směs muzikantů a diváků si pak protan-
čila cestu až na zámek, kde začal jeden z nejdi-
vočejších večerů letošních Prázdnin. Prvně se na 
scéně objevil Honza Hrubý s Kukulínem, jejichž 
písně inspirované Irskem, ovšem hrané s bigbea-

tem na mysli, udržely diváky ve varu. Když pak 
ticho zámeckého nádvoří prořízla dechová sekce 
orchestru a tepání obřího bubnu, vyskočila dobrá 
polovina diváků ze svých míst a protančila zbytek 
večera. O zklidnění noci se pak postarala Devítka. 
Její koncert pod rozsvíceným stromem na dvoře 
Masarykovy univerzity sice málem do Sklepa za-
hnaly zlověstně vyhlížející blesky a prudké poryvy 
větru, ale nakonec se ukázalo, že to byly jen po-
slední zbytky energie proudící Telčí po hlavním 
koncertě. Velké díky všem zúčastněným za další 
krásný festivalový den.

Passage
Kapela, tedy původně duo Passage, slaví 10 výročí. Letos v červnu se stala v kapele velká udá-
lost - basák Honza Klupka si vzal zpěvačku Markétu Šiffelovou, takže do Telče přijedou jako manželé 
Klupkovi. Kapela do Telče přiveze kompilační CD které vzniklo v rámci projektu Folk žije a na kterém 
má příspěvek i kapela Passage.

Tempo di vlak
Poprvé se Bruml, Viki, Ája a Cowboy potkali kon-
cem roku 1997 na jedné trampské akci-Dakotě, 
kde jako dvojice (manželské páry) střídavě zpívali 
známé i méně známé písničky. Tam si tak nějak 
padli do oka i do uší. Několikrát se potom sešli  
a zpívali jen tak pro radost. Nikoho z nich by ten-
krát ani nenapadlo, že by mohli vystupovat veřej-
ně a ne jen v lesích u ohňů. Po vítězství v mnoha 
soutěžích se stali uznávanou trampskou kapelou.

Velký Informátor upozornil u některých pořadatelů 
na jasné symptomy zvláštní nemoci - tzv. asociální-

ho workoholismu - místo toho, aby se jedinci s ostatními ra-
dovali večer na baru, jsou schopni si neustále vymýšlet nové 
činnosti a práce, jen aby barové pití co nejvíce oddálili. K po-
zorování dění si instalují webkamery a když už teda konečně 
jó dojdou na bar, tak jedině s notebookem.
Když prochází po náměstí Kladderadatsch, ptají se kluci  
z kapely Isara z pódia: „What would Vlasta Redl do?“
Když se vám poštěstí, tak můžete na štábu potkat výpravu 
cizinců - turistů, vedenou rustikálním průvodcem s pouta-
vým komentářem, ukazujícím zákulisí festivalu.
Kdyby prý O. a K. byli spolu, bylo by to OK.

DNES

Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité 
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení  
z provazů, šperky z filců a drátků,  
oplétání tužky

Jak chutná čaj slepým? To je jen jedna z věcí, které mů-
žete zjistit, pokud od dvou do šesti hodin přijdete do ča-
jovny. S šátkem přes oči si vyzkoušíte objednávání kávy 
či čaje po hmatu, psát na stroji braillovým písmem nebo 
společenské hry uzpůsobené lidem se zrakovým posti-
žením.

Nabízíme volná lůžka na naší turistické ubytovně alias Intru. Cena je 220 Kč za osobu na noc v povlečené posteli. 
Pro detaily volejte naší pořadatelce Hance: 732 763 166.

 Kočové divadlo Rózy Blechové

Dnes mezi 14:00 - 18:00 bude v Čajovně Kavárna potmě!

čtvrtek 8. srpna taneční

Divadlo ALDENTE 
HONZÍK, KLÁRKA A KOUZELNÁ SKŘÍŇKA

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ  

Symfonický orchestr ZUŠ Uničov 
NEZMAŘI

ZERO NUMBER ONE 9. SRPNA
PÁTEK

10 - 19h
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Midi lidi
Midi lidi jsou bujónem našeho festivalu. Mezi fol-
kovými, countryovými a jinými kapelami se minu-
lý rok vynořila pořádná elektropopová alternativa 
a mejdan století byl na světě. Letos si to zopaku-
jeme, od táborákového ohně na nádvoří se přesu-
neme rovnou do sklepa nabitého elektronickými 
decibely, kde poletují světla a skákají pořadatelé, 
kde nezůstává na kameni kámen a v potu cákají-
cím z návštěvníků by se skoro dalo koupat.

Samson a jeho parta
V pořadatelské kuchyni se dneska bude vařit  
v otřískaném kotlíku, hudebně se ale posuneme ji-
nam. Kdo by čekal ortodoxně trampskou muziku, 
byl by překvapen (stejně jako publicistická sekce 
redakce). Muziku i texty, vycházející ze zalesněné-
ho srdce členů kapely, hrají s bicími i klávesami, 
schováváme tedy sirky a sklízíme ohniště, protože 
i trampi můžou někdy hrát jinak, než u táboráku.


