
Cricket & Snail
Vzala do ruky housle a spočinula v předpiso-
vém virtuózním postavení jako na  koncertě 
vážné hudby. Očima sledovala, až jí on pokyne,  
aby společně, ve zvláštní souhře houslí  
a harmoniky, souzněli. Je to hudba rozmanitá, 
inspirovaná hudbou vážnou, francouzským 
kabaretem či hudbou keltskou, která vás  
nadchne a nepustí. Koncertní zážitek bude  
navíc umocněn atmosférou místa - nocturno 
se odehraje na molu u lodiček.

Mr. Stickman
Chapman stick je prapodivný nástroj, který spojuje výhody kytary a baskytary, ale způsobem hry  
a hudebním myšlením má nejblíže ke klavíru. Na Kocouří scéně ho představí tajemný multižánrový 
mág Mr. Stickman, který letos přijede s celou kapelou. Společně hrají hlavně známé jazzové, swingové, 
folkové a rockové skladby v akustickém provedení s nevšedními aranžemi.
Veget
Pražští Vegeťáci patří mezi ostřílené účastníky naše-
ho festivalu. Ale co to hrají? Je to bluegrass? Je to folk? 
Ne je to super… teda je to folkgrass! Veget se pyšní 
žánrovou nezařaditelností a jmenují se Veget, protože 
hrají na pohodu.
Krystyna
Talentovaná rodačka z Třince nehraje jen pohádky  
s divadlem Krasohled, ale umí to i s harmonikou  
a do toho navíc krásně zpívá. Česky, polsky, slovensky 
anebo v těšínském nářečí, jak se jí zrovna zlíbí. Svým 
vystupováním připomíná Radůzu ovšem s poetičnos-
tí převzatou z textů básní od Silvestra Lavríka, Barbo-
ry Baronové, Renaty Puzlacher anebo Ivana Martina 
Jirouse.
Szidi Tobias
Kdo jednou uslyšel herečku a vynikající šansoniérku 
Szidi Tobias, na její hlas rozhodně nezapomene. Její 
příjemný, velmi lidský projev, jakoby snad z jiné doby 
učaroval mnohým. Mimo jiné i autorské dvojici Hapka 
Horáček. Po Szidině loňském hostování na veleúspěš-
ném vzpomínkovém CD Miláček žen a vetešníků věnovaném právě nedávno zesnulému Petru Hapkovi 
člověka zamrzí, že pánbůh nedopřál těmto milým hudebníkům více společného času. Každopádně, 
šikovná zpěvačka nemá o zajímavé umělecké spolupráce nouzi. Důkazem budiž její prozatím poslední 
album Jolanka s impozantním výčtem zajímavých hudebních osobností. Něžná, milá, provokativní, 
často velmi osobní. Přesně takovou ji dneska uslyšíte.

Závody dračích lodí
Dračí lodě už jsou v Telči novodobou tradicí, i když na hladinu Štěpnického rybníka vyrážejí 

teprve potřetí. Dvacet osmnáctičlenných posádek se utká o titul amatérských mistrů Telče a široké-
ho okolí v „synchronizovaném“ pádlování, což může znít jednoduše, ale z vlastní zkušenosti víme,  
že ze dvou vypjatých plaveb může být člověk ztrhaný ještě celý druhý den. Všem zúčastněným držíme 
palce, aby se neztrhali.
Krasohled – O Malence
První pohádka letošních Prázdnin bude z pera Hanse Christiana Andersena. Příběh O Malence  
vypráví o malé holčičce narozené z květiny a její cestě ke štěstí. Divadlo Krasohled tvoří především 
Krystyna Skalická, která nejen půvabně hraje, ale zároveň si vyrábí všechny své roztodivné loutky.  
Ty v pohádce O Malence jsou například vyrobené z vlněných česanců. Za hezkého počasí se hraje pod 
vrbou v zámeckém parku.

Prázdniny jsou tady, to není žádnej žirafór
Včerejší velkolepé zahájení 34. ročníku Prázdnin v Telči 
probíhalo ve skvělé náladě v doprovodu podmanivých 
francouzských šansonů australské kapely Mzaza, dob-
rého jídla a pití, roztancovaných řádících dětí a žiraf 
– maskotů letošního festivalu. Překrásné žirafí „krky“  
v životní velikosti, které nám zapůjčilo divadlo TEJP, 
vyvolávaly především u našich nejmenších návštěvníků 
vykulený údiv, anebo naopak záchvaty smíchu. Vůbec 
šlo včera na náměstí potkat spousty rozesmátých lidí  
a byla tady skvělá prázdninová atmosféra.
Po zdárném odvedení žiraf do festivalových stájí jejich 
vrchním ošetřovatelem Kamilem Al Natekotníkem na-
stal čas na hlavní, letošní první koncert v podání nikoho 
menšího než Marie Rottrové a skupiny Neřež. Na zám-
ku zazněly všechny Maruščiny zásadní hity, korunova-
né písničkou Lásko, voníš deštěm, všechny zazpívané  
s lehkostí, grácií a precizně vyzpívaným hlasem, kte-
rý jí i dnes může závidět nejedna kolegyně z branže.  
Marie Rottrová nadchla telčské publikum a to ji na 
oplátku opakovaně odměnilo potleskem ve stoje.  
Následná autogramiáda pak byla příjemnou tečkou veli-
ce příjemného večera prvního Prázdninového dne.

PS: Přítomné dámy nechválily pouze zpě-
vaččin nestárnoucí vzhled, ale také její  
elegantní bílou tuniku. Souhlasím. V šatníku 
by mi určitě nepřekážela :) Sova
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ZÍTRADNES

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete opět po roce navštívit rukodělné dílny. Korálky, malování 
na sklo, malování na obličej, malování na náramky, uzlíkování, pletení z bužírek a tisk na trika.DÍLNY


