
Folk je nakažlivý!
Nebo alespoň v podání Epy de Mye a Neřež. Jak by taky 
nebyl, když bylo během celého večera vidět, že si kapely 
koncert vyloženě užívají. První vypukla Epy de Mye, kte-
rá si svým typickým přístupem k muzice, vyznačujícím 
se chytrými texty a živelným prožíváním svých vystou-
pení, nakonec vysloužila potlesk vestoje. Basačka Lucka 
(je to Basačka s velkým B, to proto, abyste si to nespletli 
s P) se jim za to odměnila květinou, kterou dostala za 
svůj vynikající výkon. Po nich už na pódium nastoupi-
la kapela Neřež v čele se Zdeňkem Vřeštálem. Telčské 
zámecké ná-
dvoří z nějaké-
ho tajemného 

důvodu ve vystupujících vždy vyvolává to nejlepší a nejinak 
tomu bylo i na tomto koncertě. Díky jejich muzikantskému 
výkonu a vynikajícímu repertoáru, ve kterém se objevovaly  
i legendární písně Nerezu jako například Já s tebou žít nebu-
du, si publikum koncert stoprocentně užilo a v mnoha přípa-
dech zpívalo spolu se zpěvačkou Katkou Koščovou.
V zámecké Konírně se pak rozsvítila barevná světla a na sku-
pinu těch nejvytrvalejších diváků čekal další muzikantský  
a estetický zážitek. Na pódium potichu vystoupily sestry Káťa 

a Bára Garcia  
a s nevídaným 
citem začaly a capella zpívat sefardské písně. Když se 
navíc přidali Predrag Duronjić se svojí kytarou a bal-
kánskými melodiemi, Luboš Malina se svojí obvyklou 
sbírkou hudebních nástrojů, která by vystačila na dvě 
střední folkové kapely a Tomáš Liška, který táhne celou 
kapelu svojí basou, nebylo co víc si od Nocturna přát. 
Střet židovské, španělské a balkánské hudby poskytnul 
všem zúčastněným obrovský prostor k předvedení je-
jich muzikantského umu. Příště se jich snad dočkáme 
na velké scéně, kde budou jejich exoticky znějící melo-
die ještě lépe rezonovat mezi zámeckými arkádami.

Divadlo CYLINDR 
DVA KVAMARÁDI

JAUVAJS a AISLING  

F.T.PRIM a ŽALMAN a spol.  

Divadlo CYLINDR 
ŠKOLA MALÉHO STROMU 

Noční kytaristi mají tvrdý směnný provoz. 
Colombo má teď po odsloužených nocích 

dva večery volno, struny nyní ladí a do kytar buší 
Bury, Wáchýn, Honza Přeslička nebo Jáchym.
Šali byl na výletě v Praze vyzvednout Enchzina  
na letišti, tím pádem mu tady v Telči ujel vlak  
a teď se mu bude těžko naskakovat. Dotyčného 
navíc do Telče nedovezl, takže to vypadá, že půjde 
po Ebenech za trest ke Kamilově partě nebo  
k Turkovi.
Kamil před odjezdem z Telče ztratil svoji pořada-
telskou kartičku. Kdo ji najde, získává pod sebe 
celou jeho partu! Pokud ji nikdo nenajde, vážně 
hrozí jemnovláda Alexe a tím pádem jisté uvolně-
ní, následované snížením výkonnosti teamu.
Luďa není jenom skvělý kuchař, navíc ovládá 
kouzlo nekonečného objevování a vypíjení lahví 
šampusu na baru.
Nejmenovaná pořadaterka většinou z pisoáru nic 
nevyndavá, teď ale chodí po Telči a nabízí všem 
ochotně k ochutnání mejdlíčko.

Jen tak tak a Karel na nákupech
Kapela Jen tak tak z Jindřichova Hradce je stálice 
jak folkové, tak Kocouří scény. Hrají neotřelý mo-
derní folk s trochu hospodskou poetikou ve slože-
ní kytara, akordeon a flétny. Jako další by se měl 
na pódiu objevit Karel na nákupech, pravděpo-
dobně ho ale najdeme v samoobsluze vedle štábu,  
je tedy možné, že se koncert folkově-rockově-po-
pové kapely z Jihlavy přesune tam. Pro zajímavost 
dodáváme, že zpěvák a kytarista Radek Tulis si 
jako vedlejší práci přibral i tiskové mluvčení na 
jihlavské radnici.

Karel Plíhal
Jednou za čas se prostě povede zorganizovat kon-
cert, na který se všichni těší jako na Vánoce. Nebo 
víc, protože Vánoce jsou každý rok, ale Karel Plíhal 
na Prázdninách v Telči hrál naposled před čtyřmi 
lety. My se těšíme na texty přetékající poetikou  
i osobitým absurdním humorem, fórky občas leh-
ce nevhodné pro děti do dvanácti let, ale nikdy to-
lik, aby to vadilo. Všichni si stejně nakonec užijeme 
písně, které se díky své zpěvnosti už od začátku ob-
jevují v repertoáru většiny večírkujících kytaristů  
a z koncertu budeme odcházet s úsměvem od 
ucha k uchu.

Martina Trchová
O tom, co a proč hraje Martina Trchová nejlépe 
vypovídá úryvek z její internetové stránky: Ales-
poň jednou do roka. Ve svobodě. Nechceme tlačit 
na pilu. Máme ty melodie a texty, stejnou měrou 
hravé jako hluboké, čím dal raději. A k Zuzce úctu. 
Držíme, snad skromně, malou čestnou stráž nad 
písněmi, které podle nás znějí méně, než by měly. 
Proto je hrajeme. A pro radost, kterou přináší. 
Nám i všem, co se jim po Zuzce Navarové stýská.
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce 
(za výčepem Kozla) můžete navštívit 

rukodělné dílny. Přijďte si zkusit plstění, 
potisky triček a šatů, linoryty, drhání, 

přáníčka, šití panenek nebo   
malované lapače zlých snů  

Vyrobte si svůj originální dárek z festivalu!
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Divadlo Harmonika - Sněžibába a čert
Marek Vojtěch je pražský komediant, muzi-
kant a výtvarník, jehož hlavní profesí je dět-
ské autorské Divadlo Harmonika. Dnes nám 
zahraje pohádku Sněžibába a čert, aneb dvě 
zimní pohádky. Vypráví se v nich o tom, jak 
to bylo s Jeníčkem a Mařenkou v zimě a jak 
chytrý pocestný Matěj vyzrál na čerta. Vše se 
dozvíme, jen co se nám podaří uspat med-
věda Barnabáše. Včera jsme mírně zmokli - 
vhodné tudíž pro otužilé obecenstvo od 3 let.


