
Běh za kaší Telčí naší
Kaše byla v Telči odedávna symbolem pro solidaritu s chudými a nemohoucími. Štědří zámečtí 

páni v čele s urozenou paní Kateřinou z Valdštejna prý každoročně rozdávali jídlo každému potřebné-
mu. Odtud snad vznikla pověst o tom, že paní rozdává bílou kaši. Pojďme dnes oživit tradici rozdávání 
kaše: uvědomit si, jací jsme štědří páni, že se můžeme uskromnit, obdarovat potřebné a přispět na 
dobrou věc. Na náměstí bude módní přehlídka, středověká hudba a tance, soutěž o nejlahodnější kaši 
a vařba kaše na místě v pohádkovém kotli!
Teátr Víti Marčíka - Popelka
Komu se zatím nepovedlo stihnout včerejší pohádky, nemusí si zoufat. Ve tři hodiny na náměstí oba 
Vítkové Marčíci hrají Popelku. V té se povětšinou drží syrové předlohy od bratří Grimmů, která sice  
v jejich podání trochu ztrácí na ukrutnosti, ale hodně získává na legraci a díky tradičním Marčíkov-
ským průpovídkám také na poučnosti. Určitě přijďte, vám i vašim dětem se to bude v životě hodit.
Veget
Je to bluegrass? Nebo folk? Folkgrass? Veget pokračuje v sérii kapel, které moří redakci svojí žánrovou 
nezařaditelností (na které si, zdá se, zakládají). Jejich název nemá nic společného s jejich způsobem 
stravování, maso mají prý velice rádi, ale spíše s tím, že hrají pohodově a pro lidi. Na jejich strán-
kách můžete najít i informace o gastronomické sekci kapely, pokud tedy máte nějaký zajímavý recept,  
neváhejte ho uvařit a přinést!

Od pohádky k pohádce
Vzduch nad Kocouří scénou se teplem vlní, limonády se rosí stejně jako ti, kdo je pijí a pódium je 
sluncem rozpálené tak, že by se na něm dala smažit vajíčka. Přesto na něj bosí jako šamani vstupují 
dva herci, otec a syn Marčíkovi, aby nám zahráli pohádku o Třech zlatých vlasech děda Vševěda. Všich-
ni rázem zapomínají na počasí a chladí se v moři, které Plaváček s převozníkem překonávají, z piv  
a limonád se stává živá voda a ze zmrzlin jablka mládí (ale kdo by je potřeboval, když se i z dospělých 
při pohádkách stávají nadšené děti). Pak jen rychle přestavět pódium a z pohádkového světa se pře-
sunujeme do jiného světa, kde Keltové na britských ostrovech místo fidlovaček hrají bigbeat. Kapela 
Isara i přes včerejší večírek hraje za dvě, diváky rozpaluje více než slunce, které se naštěstí umoudřilo  
a nakonec nám nechává tak tak čas se najíst a vyrazit na koncert. Zcela zaplněné nádvoří se prvně 
zaposlouchalo do líbezné hudby česko-amerického dua Cricket & Snail, které v souhře harmoniky  
a houslí propojuje různé hudební světy. Hlavními hvězdami večera pak byli Hana a Petr Ulrychovi, kte-
ří přijeli s celými Javory i v beatové sestavě. Diváci si jejich vystoupení užívali s písněmi na rtech a celý 
večer pak vyvrcholil ovacemi ve stoje a několika přídavky. A dokonce sám pan zámecký kastelán, kte-
rý má Javory ze srdce rád, šel předat květinu Haně  
Ulrychové. █  Svíčky osvětlují průchod   na nádvoříčko 
před sálem Nocturna, kde je pod širým nebem připra-
ven amfiteátr z židlí a laviček. Děti si lehají na polštáře  
a koberce, dospělí se usazují a Víťa Marčík v roztr-
haných kalhotech s odřeným kufrem v ruce vypráví 
příběh o Robinsonovi, ve kterém se z naplavených 
prken stávají rekvizity, z pódia se stává ostrov  
a z diváků herci. Mořským vzduchem zde létají sym-
boly a metafory, které divákům naznačují, že mezi 
salvami smíchu, vyvolanými přirozeně plynoucím 
humorem, bychom se nad sebou měli zamyslet.  
Pohádka totiž není vždycky jenom pohádka a děj 
není důležitější než prožitek. Představení je totiž 
jenom záminka, aby nám Víťa mohl říct něco o svo-
bodě. Kdo dobře poslouchal, tak po představení věděl, že nejdůležitější je položit si otázku: Kam jdeš? Děkujeme z celého srdce za Prázdniny  

v Telči! Je to něco neuvěřitelnýho, oprav-
dovýho a neopakovatelnýho! Jste machři! Atmosfé-
ra, kterou prostě jinde nejde zažít! Užívají si tam 
všichni - i naše dvě dcery, moc díky, ať se daří, ať se 
líhnou nápady a zase za rok AHOJ! Dvořákovi
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Hned první večer potom, co Ondra H. doporučil 
své mladší sestry jako pořadatelky, skončili  

u holek doma v posteli Šali s Vojtou. A ráno smažili  
v trenýrkách Ondrovi vajíčka k snídani.
Matěj se rozhodl, že socializace kluků z redakce pro-
běhla již v dostatečné míře, proto začal zadělávat okna 
do redakce nástěnkami s fotkami. Redakce hlásí 80% 
zapařenost. Hlavně, když Kawi místo dělání kartiček 
hraje Hearthstone.
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Pokud hledáte, kde hlavu složit,  
tak se můžete ubytovat v našem 

internátě na Masarykově ulici. Volejte 
pořadatelce Hance na 605 447 390.

Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce. Přijďte 
si zkusit třeba plstění, linoryty, předení vlny, 

drhání, pohádkové víly z ovčí vlny, přáníčka, šití 
panenek nebo barevné placky - brože a tašky.
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Malina Brothers
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva),  
kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Josef (Cop), 
se společně na pódiu sejdou s Pavlem Peroutkou (Spi-
rituál kvintet) pod názvem Malina Brothers. Známé  
i méně známé písničky si v jejich podání určitě užijeme. 
Víme totiž, že každý z nich s sebou nosí arzenál nástro-
jů, který by vystačil na celou kapelu, a hlavně že na ně 
válí jak málokdo jiný.
Bratři Ebenové
Tolik bratrů, jako dnes, snad na nádvoří ještě nehrálo. 
Bratři Kryštof, Marek a David Ebenové se odnepamě-

ti řídí heslem: 
Pokud vám ne-
vyhovuje žádný 
žánr, vytvořte 
si vlastní. Kom-
binace klavíru, kytary a klarinetu vytváří pro ně typický zvuk, 
který využívají na kostře složené mimo jiné z klasiky, folku, 
jazzu nebo rocku. Tu doplňují texty překypující inteligentním 
humorem a dětskou (někdy dědskou) hravostí. Korunou kon-
certu jsou samozřejmě vražedné ebenovské fórky a historky.  
Za zmínku stojí i jejich slavní zvukaři, kteří svými neuvěřitel-
nými post-koncertními výkony vzbuzují respekt i mezi nejotr-
lejšími pořadateli.
Cricket and Snail
Cricket and Snail se evidentně snaží dohnat skóre kapely  
Jak chceš v počtu odehraných koncertů za jeden ročník fes-
tivalu. Po včerejší ochutnávce na Nádvoří a další na Kocouří 
scéně nás konečně čeká jejich plnohodnotný koncert. Na molu 
Štěpnického rybníka (když počasí dovolí) se opět sejdeme  
u vypouštění světel s přáními. Atmosferický obraz rozsvíce-
ného rybníka stejně jako loni nádherně doplní melodie, které 
jakoby již proplula světem - francouzskými kavárnami, irskými 
puby i oslavou židovského svátku Jom Kipur.


