
Isara
Mladoboleslavským expertům v oboru folkové a roc-
kové balady z britských ostrovů a Irska se začátkem 
letošního roku zachvěla půda pod nohama, když kape-
lu nečekaně opustila zpěvačka Markéta Rýdlová. Isara 
naštěstí neztratila rovnováhu a přibrala novou posilu 
Kristýnu Tejnickou a tak v Telči vystoupí v plné síle  
a premiérově v nové sestavě.
Hana a Petr Ulrychovi
Legendární umělecké uskupení stojící na pevných 
základech sourozenecké dvojice Hanky a Petra  
Ulrychových je v Telči stálým hostem. Vzhledem k ne-
spočtu věrných fanoušků si to mohou snadno dovolit. 
Sourozenci Ulrychovi za poslední půlstoletí význam-
ně ovlivnili českou hudební scénu bezpočtem nato-
čených písní a úctyhodnou řádkou alb. Přestože nás  
ve spojení s Javory napadne především moravský 
folklór, cimbál, housle a samozřejmě tichý hlas Hanky, 
kapele to nikdy nestačilo a experimentuje i s drsnější 
polohou v odnoži Javory beat. Dnes ale budou hrát tra-
dičně, tak jak je všichni milujeme.
Midi Lidi
Elektropopoví kouzelníci Petr Marek, Prokop Holou-
bek a Tom Kelar se letos vrací do Telče se zbrusu no-
vým albem Give Masterpiece A Chance! Nová placka 
potvrzuje, co si myslím už dlouho, a sice že Midi Lidi 

jsou těmi nejupřímnějšími pokračovateli čes-
kého písničkářství, nadčasového a současné-
ho, navíc vyšperkovaného parádní elektroni-
kou a divokou rytmikou. Na české elektronické 
scéně rozhodně nenarazíte na nic tak inteli-
gentního a tanečního zároveň. Těšte se na sta-
ré hity a úplně nové písničky. Mě osobně nej-
víc zajímá, jak se Prokop Holoubek popasuje  
s šíleným klávesovým sólem ve skladbě Lux, 
které na album nahrál Roman Holý a nikdo  
jinej ho podle slov Midi Lidí zahrát neumí.

Divadlo Cylindr - Oheň na hoře
Divadlo původem z pražské Čertovky, přináší veleváženému publiku telčskému Cylindr plný 

pohádek. Dnešní pohádka pro děti od pěti let bude plná příběhů z daleké Etiopie za doprovodu bubín-
ků, chřestidel a didjeridoo. Komu se bude dnešní pohádka líbit, dostane od Cylindru přidáno už zítra. 
Kdyby pršelo, tak mokrá varianta pohádek je na Panském dvoře.
Handl
V bluegrassové kapele Handl nejen všichni na něco hrají, ale zároveň i všichni zpívají. Chlubí se  
1. místem na prestižním BG festivalu EOWB ve Voorthuizenu v Holandsku anebo 2. místem na nej-
větším evropském festivalu v La Roche ve Francii. Repertoár tvoří skladby nejen z oblasti bluegrassu  
a newgrassu, ale také swingu, folku, či gospelu. 

Přání je někdy potřeba pošťouchnout koštětem
Dračí lodě, první Kocouři, dvě výborné zpěvačky na hlavní scéně a všechny zahrádky nacpané k prask-
nutí. Včera se toho rozhodně v Telči nedělo málo. Pěkné počasí doslova vybízelo k plavbě a tak se 
závodů dračích lodí na Štěpnickém rybníce zúčastnilo téměř 400 lidí. Posádka pořadatelů Prázdnin  
v Telči obsadila reprezentativní první místo od konce. Musí totiž šetřit síly na dalších patnáct dní pl-
ných koncertů a hlavně večírků.
Na Kocourech se jako první zjevil Mr. Stickman s muzikou mezi swingem a bluegrassem. Zní to dras-
ticky, ale výsledek stál za to. Po nich nastoupila skupina Veget, které to opravdu šlape. Medvěd během 
koncertu hrdě pokřtil jejich nový hudební přírůstek a mě zase jednou zamrzelo, že se nám na zámek 
nevejde těch kapel víc.
Koncert na zámku pak stál opravdu za to. Harmonikářka Krystyna s kapelou se mistrně vypořádala  
s nekonečným vyzváněním telčských zvonů, klobouk dolů. Jen málo muzikantů by je dokázalo zakom-
ponovat do hudby tak jako ona. Nakonec vlétl na scénu opravdový živel v podobě Szidi Tobias a kdo se 
nechal tímto přírodním úkazem pohltit, dobře udělal. Vynikající zpěv společně se sehranou kapelou 
dělá své a výsledkem je hudba, která má duši i opravdový říz. Potlesk ve stoje byl v tomhle případě 
povinností, roztancované publikum nečekaný bonus.
A nakonec magické nocturno Cvrčka a Šneka spojené  
s vypouštěním svíček s přáními na hladinu Štěpnického 
rybníka. Tato každoroční tradice má atmosféru, která se 
prostě musí zažít. A kdo si neumazal ruce v trochu zele-
ném rybníce při vypouštění přáníčka a nezaposlouchal 
se do veselých i melancholických skladeb v podání čes-
ko-amerického dua Cricket and Snail, musí se o splnění 
svých přání postarat sám. Pro ty ostatní jsou tu milí lidé  
s koštětem, aby jejich přání postrčili do světa.

Katka Klečková je prý celá nesvá, protože poštolky, 
které chovala na balkoně, konečně vyletěly z hnízda.

Díky obětavým telčákům za brzkou včerejší kolaudaci baru 
na Panském dvoře. Našli bar o den dřív než většina pořada-
telů a to už je co říct!
„Tak Fando, co jsi dělal včera v noci?“ „To ti neřeknu, protože 
dobře vím, co bys s tou informací udělal.“

Rádi bychom měli naše Prázdniny ekologické, apelujeme tímto především na festivalové pijáky piva,  
aby používali nové žluté kontejnery a popsané pytle na plasty. Díky za každou Vaši cestu s kelímkem!
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Divadlo CYLINDR 
O vodníkovi z Čertovky

Tereza BALONOVÁ 
JAUVAJS a COISCÉIM  

ANTIKVARTET a Bratři EBENOVÉ  

SPOLEKTIV
1. SRPNA
PONDĚLÍ

ZÍTRA

DRBY

DNES

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


