
Colombo rozjíždí kocovinovou dílnu. Na příští 
rok by si prý přál utopeneckou dílnu v mod-

rém stolitrovém sudu.
Z redakce: „Vždyť jsi na to nešáhl!“ „Nebo jsi na to šáhl  
a já jsem si nevšimla?“
Bráchové Adam s Davidem ze Států jsou unešení  
z místní zmrzliny, takovou prý doma nemají. Včera 
snědli na posezení pět kornoutů za sebou.

Marek Vojtěch - Kouzelný hrnec
„Ve staré chalupě nad řekou Metují žil hrnčíř Jíra. Vyráběl hrnečky, hrnky a hrnce a jeho žena 

Marjánka je prodávala na trhu.“ Toliko na úvod další z milých pohádek Marka Vojtěcha, které letos  
v Telči uvádíme. Kouzelný hrnec zaujme především menší děti a pod vrbou v parku můžete strávit 
příjemných pětačtyřicet minut.

Bran
Dnešní večer bude zasvěcen písničkám Bretaně 
a Francie. Bran, kapela vycházející z bretoňské 
lidové hudby, prošla za svoji šestnáctiletou exis-
tenci bouřlivými proměnami, jejichž výsled-
kem je více členů bývalých nežli současných. 
Skupina dokonce zvládla ustát i odchod svého  
zakladatele a frontmana Dewiho Pajota do Kana-
dy. Klíčová otázka je tedy nabíledni: jak to, že Bran 
stále ještě fungují? Odpověď hledejme ve svěžím  
a neotřelém repertoáru a obdivuhodné adaptač-
ní schopnosti kapely, jejichž výsledkem zůstává 
věrné a stále početnější publikum.

Dlouhý je den, krátká je noc
Včerejší slunce na bezmračném nebi přineslo po-
slední čtvrtině festivalu vylepšení v podobě spr-
chy a modrého nafukovacího bazénku. Přestože 
byl velikostně určen primárně dětem, zapálení po-
řadatelé si chvílemi uzurpovali chladivé zklidnění 
během sebraných bigbandových pecek. Kdo se do 
horkého koncertu bál, nemusí smutnit, Sebran-
ka vystoupí dnes v Nocturnu. Na pár odpoled-
ních momentů se štábem opět mihl Víťa Marčík,  
ale to jen proto, aby nám ze dvou pořadatelů udě-
lal na pár hodin účastníky křesťanského festivalu  
v Kostelním Vydří. Během běžícího odpoledne 
návštěvníci netrpělivě stepovali a čekali na večer, 
jestli se na ten skoro vyprodaný koncert Karla Plí-
hala dostanou, jestli budou jejich ratolesti na dvě  
a půl hodiny žít bez rodičů a jestli si nakonec vů-
bec sednou ke komorní atmosféře onoho večera. 
Karel Plíhal svou poetičností nezklamal a na pó-
diu samojediný udržel pozornost diváků na celých 
135 minut. Vše proběhlo hladce a klidně, právě 
tak, aby to bylo doplněno energickým Nocturnem. 
Do Telče se po devíti dlouhých letech vráti-
ly Květy a my naprosto nechápeme, jak jsme 
to bez nich tak dlouho mohli vydržet. Takové 
Nocturno jsme potřebovali jako sůl, koncert 
Květů je totiž neuvěřitelná studnice energie. 
Na pódiu předvedli jak naprosté soustředě-
ní a hudební preciznost, tak obrovské nadšení  
z hraní a krásný vztah k fanouškům (kolik jiných 
kapel vám dá na výběr, jaký chcete přídavek?).  
Navíc hudba Květů není jen muzika, je to medita-
ce o všem a nad vším, kde jsou texty a někdy psy-
chedelická, jindy rockově tvrdá hudba mantrou, 
kterou si budeme v hlavě opakovat do nekonečna. 
Krátký je den, dlouhá je noc, krátký je den, dlouhá 

je noc, krátký je den, dlouhá je noc...

čtvrtek 6. srpna no to snad neni možný 14 / 2015

=E=EZPRAVODAJ

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete stále navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, plac-
ky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Objevte v sobě tvořivé já!

Dálach
Dálach je brněnská pětičlenná kapela fungující šestým rokem. Své poslání hráčů ITM neboli irské tra-
diční hudby rozhodně neberou na lehkou váhu. Zkostnatělost je pro ně neslušné slovo. Svou hud-
bu naopak rádi okořeňují improvizací, věří v neomezené hranice fantazie, kterou rádi proplétají  
s tóny píšťal, kytar, houslí anebo zvuku mocného bubnu bodránu. Zpěvačka Michaela Riedlová před-
vede zpěv ve stylu sean-nós, vyznačující se vysokou zdobností bez potřeby doprovodu. Nečekejte  
rozhodně žádnou nudu. Rytmické sety akčních reelů a jigů – to je kapela Dálach.

DFM - Zelené prasátko

Klára Šimková a Markéta Hávová 
Parta starýho Hrouze  
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Capitaine Etc.
Francouzské námořnické písně s příměsí blues 
a jazzu. Tak se podle jednoho z nadšených kri-
tiků dá ve zkratce shrnout repertoár neotřelého 
ženevského seskupení Capitaine Etc. Zvlášt-
ní důraz pak kladou na texty, které dokonce 
upřednostňují před hudbou. Inspiraci nachá-
zejí v lyrice, ve slavných básnících, umělcích.  
Za svoji pětiletou existenci kapela stoupá strmě 
vzhůru, objevila se kupříkladu na prestižním 
švýcarském hudebním kanále Radio Télévision 
Suisse (RTS), hostovala na několik větších let-
ních festivalech. V roce 2014 vydávají Capitaine 
Etc. první album L‘appel du Large a unešená 
kritika připomíná jméno slavného francouz-
ského šansoniéra, Jacquese Brela. Capitaine Etc. 
zavítají do Telče v rámci jejich českého turné  
s kapelou Bran.
Sebranka
Jazzový miniorchestr soustředěný kolem mladé 
Ivany Moravcové vnadil návštěvníky Prázdnin  
v Telči už včera na Kocouří scéně. Pokud jste Se-
branku nestihli anebo byste ji naopak chtěli sly-
šet ještě jednou, dnešní noc je ta pravá.


