
Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band
Zesílená akustická kapela Jamieho Marshalla 
nám dnes večer ukáže, jak se dělá folkrock- 
blues. Vedle Jamieho zasedne zkušený kytari-
sta Radek Hlávka, kontrabasistka Svatka Ště-
pánková a perkusista Martin Petrásek. Jamieho 
muzika je textově citlivá a zamyšlená, hudebně 
odsýpá a je srozumitelná, takže se nemusíte 
bát, že byste k poslechu potřebovali česko- 
anglický slovník.

Vladimír Mišík & Etc.
Vladimír Mišík a Etc. jsou představitelé české 
rockové a muzikantské špičky. Jejich legen-
dární písničky během těžkých dob rozjasňo-
valy dny statisícům lidí a svou melancholicky  
pozitivní náladou dávají posluchačům energii 
a optimismus i dnes. I přes to, že hrají již více 
než čtyřicet let, mají jejich vystoupení stále 
neuvěřitelný elán. Když k tomu připočtete to,  
že všichni členové Etc. neustále hudebně ros-
tou, kapela vyprodává koncertní haly a má 
stále širší základnu fanoušků, dojde vám s čím 
máte tu čest. Vladimír Mišík a Etc. totiž zrají 
jako Rolling Stones.
Kieslowski
Vznik modernistického dua Kieslowski,  
jež tvoří pianistka a zpěvačka Marie Kieslowski 
společně s kytaristou, zpěvákem a textařem 
Davidem Pomahačem, znamená pro českou 
hudební scénu obrovské tematické rozšíření, 
napsal mimo jiné v profilu kapely hudební 
kritik Pavel Turek. Kieslowski zpívají o vzta-
zích, jaké opravdu jsou. Nemají v repertoáru 
dojemné popové písně o nenaplněné touze,  
ale zpívají o lásce každodenní, plné krizí, hádek  
a rozchodů. Ukazují, že zpívat o vztazích lze  
i bez patosu, zbytečných metafor a střízlivě.

Pruhované panenky – O červené Karkulce
Známá pohádka netradičně vsazená do prostředí staré půdy a vůně bylin. Malý chlapec Vítek 

vypráví dětem o své babičce, o její zahrádce, zvířátkách a také o staré půdě, kde je velký proutěný koš 
plný polštářů, které vyprávějí pohádky. Vítek usíná, polštáře ožívají a sehrávají pohádku O Červené 
Karkulce. V interaktivní dílně se děti naučí písničky, vytváří lesní sbor a putují na palouček, kde je čeká 
narozeninová oslava. Pohádka pro menší i větší děti, počítejte s příjemnou třičtvrtě hodinkou.
X-tet
Je vokální skupina vedená milovníkem tet, Štěpánem Štruplem. Je to ten mladší pán v Antikvartetu, 
dalším vokálním sdružení, které jste mohli okoštovat v rámci včerejšího večerního menu. Historie 
X-tetu sahá do roku 2006. I když, jistý nejmenovaný velmi slavný kytarista jisté velmi slavné nejme-
nované skupiny onehdá řekl, že dokud spolu nejste 10 let nejste skupina. Takže X-tete, mám pro vás 
dobrou zprávu. Už jste skupina. X-tet zpívá především černošské spirituály a naživo si je dneska může-
te poslechnout zcela zdarma. No, neberte to!

Pondělí! Muzikanti do práce!
Včerejší počasí jakoby vědělo, jak dobrý 
program nás čeká a ochotně ukázalo svoji 
přívětivou tvář. Prvním zářivým okamži-
kem pondělního programu bylo vystou-
pení písničkářky Terezy Balonové, která 
je rok od roku lepší a myslím si, že o téhle 
slečně ještě v budoucnu uslyšíme. Kape-
la Jauvajs na sluncem zalitém náměstí 
pokřtila s Medvědem svojí novou desku 
Bezva kšeft. Koncert pak stál doopravdy 
za to. Scéna se nečekaně zaplnila dětský-
mi tanečníky, kteří, inspirováni profesio-
nály z Coisceím zkoušeli tancovat tradiční 
irské tance.
Také koncert na zámku snad ani ne-
mohl dopadnout lépe. Vokální čtveřice Antikvartet pod vedením Dušana Vančury diváky příjemně 
naladila a po jedné společné písni s Ebeny na závěr, jim předala vládu nad probíhajícím koncertem. 
Přestože si Marek Eben posteskl, že mu chybí tradiční „zapařené“ publikum v pláštěnkách, my jsme 
tedy rozhodně pro „suchou variantu“. Koncert byl parádní, s novými i starými písněmi a historka-

mi, a ani tentokrát Ebenové neochudili své 
příznivce o možnost osobního setkání a auto-
gramiádu. Už druhým dnem pořádáme noctur-
na v krásných nových prostorách Panského  
dvora. Po loňském velmi úspěšném koncertu si 
je vyzkoušela kapela Spolektiv, jejichž nadšení 
ze hry a dobrá nálada byla vysloveně nakažli-
vá. Během vystoupení jsme mimo jiné zjistili, 
že nám hrají čeští rekordmané. Jsme zvědaví, 
komu se podaří prodlevu 18 let mezi vydáním 
dvou desek překonat. Vzhledem k nesporným 
kvalitám Spolektivu doufáme, že další existenč-
ní pauzu neplánují.

Anežka, Kájina a Dílnička včera skočily neznámému 
baliči na špek. A že prý by s ním chtěly jít dnes  

na lodičku. O dalším průběhu vás budeme informovat.
Kájina se prý navíc pro velkou únavu dnes omluvila  
ze společného sprchování s Dílničkou a Šalim.
Enchzin radil včera Šalimu občas v Telči překvapit játra 
vodou. Dotyčný nešťastník uposlechl, usnul na pět hodin  
v redakci a děsivě u toho chrápal. Tohle doma nezkoušejte!

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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Pruhované panenky 
O švadlence Madlence

JEN TAK TAK  

SERGENT PÉPÈRE 
Bára HRZÁNOVÁ a CONDURANGO  

FUNKY SHIP 
3. SRPNA

STŘEDA

ZÍTRA DRBY

DNES

Denně na dvorku Lidušky - korálky, malování na sklo, na obličej, na náramky, uzlíkování, pletení z bužírek, 
tisk na trika, výroba panenek, česání ovčího rouna, grafické dílny, vyrábění prstýnků z korálků.DÍLNY


