
IYASA
“Za světlem Jitřenky”. Jeden z mož-
ných překladů exotického názvu 
umělecké školy z afrického Zim-
babwe. Jejich představení vynikají 
úžasnou rytmikou, tancem, tradič-
ním zpěvem a nakažlivým optimis-
mem. IYASA vystupuje po celém 
světě a na Prázdninách je uvidíte 
už počtvrté. Jestliže vás chytnou 
tak jako nás, zveme vás na večer-
ní nocturno, které bude celé jejich 
a v krásném prostředí Panského 
dvora, kde máme navíc bohatě  
zásobený bar.
Kon Sira
Specialisté na hudbu Balkánu, východního Středomoří a písně sefardských Židů. Většinu původně jed-
nohlasých skladeb upravují do vícehlasů a obohacují ne zcela tradičním instrumentálním doprovo-

dem. Srdcem kapely je zpěvačka Kateřina García. Mezi 
další členy projektu patří Katčina sestra Bára, fenome-
nální multiinstrumentalista a spoluzakladatel Druhé 
trávy Luboš Malina a nefalšovaný balkánec Predrag 
Duronjič.
Druhá tráva
Legendární bluegrassová kapela, která letos slaví  
25 let své existence. K narozeninám si nadělila nové 
CD a vůbec první DVD nesoucí název In concert.  
Pokud ještě neumíte jejich hitovky nazpaměť,  
naleznete je ve zbrusu novém zpěvníku. Nejenom díky 
přirozenému charisma všech členů, textařskému umu  
a nezaměnitelnému hlasovému projevu Roberta Křes-
ťana patří Druhá tráva mezi absolutní špičku české 
hudební scény.
Charlie McCoy
Když se prý americký hráč na foukací harmoniku 
Charlie McCoy dozvěděl termín koncertu Druhé trávy 
v Telči, hned si šel bookovat letenku, aby si tu s nimi 
mohl zahrát. Charlie je opravdová legenda, která spo-
lupracovala s jinými legendami, s Elvisem Presleym, 
Simonem a Garfunkelem, Johnnym Cashem, Bobem 
Dylanem, anebo Royem Robinsonem.

Sergent, Bára, tjádadý táda
Včera bylo tak příjemné počasí, že se 
dalo celý den i noc strávit venku na 
divadlech, koncertech a zpíváních  
a hraních v podloubí. Na Kocouří 
scéně rozehrála příjemné odpoledne 
kapela Jen tak tak a stihli jen tak tak 
skončit, než jim do toho vlétli divocí 
Sergent Pépère, kteří to čekání na 
nádvoří nevydrželi a vyrazili divo-
čit do ulic. Cestou je stopovaly dvě 
žirafy, které návštěvníkům ukusova-
ly párky v rohlíku, upíjely jim pivo  
a strčili krk skrz mříže do zámku bez 
placení. Poté co jsme ustájili rozehřá-
té Seržanty, mohl konečně začít kon-
cert, který parádně odstartovala Bára 

Hrzánová a Condurango. Kdo na jejich koncerty chodí jednou za 
rok v Telči, určitě se podivil nad neuvěřitelným vzrůstem mlad-
ší části kapely, ale nebyl překvapen elánem Báry ani sebeironic-
kým humorem stáleho hosta Maria Biháriho. Několik přídavků 
a dlouhé ovace ve stoje asi nejlépe popisují, jak koncert dopadl.
Pak se už v celé své vyšnořené parádě opět objevili Seržanti. 
Hledejte, kde chcete, ale nenajdete kapelu, která by hrála tak 
divoce a přitom jemně, brala se tak vážně a přitom si z toho 
všeho dělala legraci. Sergent Pépère totiž do návštěvníků perou 
neuvěřitelný příval superbrutalmultižánrové muziky a humoru, 
kterému rozumíte i přes jazykové bariéry. Jejich vystoupení pak 
vyvrcholilo mezi diváky na lavičkách, kde se hudba plná dechů 
a harmoniky rozlévala do všech stran nádvoří. Pro ty, co měli 
největší výdrž, pak do Nocturna připlula místní kapela Funky 
Ship, která to rozjela neuvěřitelným způsobem, roztancovala 
celou stodolu v Panském dvoře a ukázala, že návštěvníci Prázd-
nin nejsou živi jenom folkem a rádi si zatancují na něco rychlej-
šího. I když nás to stálo hodně sil, stálo to za to!

Divadlo Víťi Marčíka – Popelka
Už při pouhém vyslovení jeho jména pravidelní návštěvníci Prázdnin v Telči pookřejí. Pohád-

kový mág, skvělý člověk a neuvěřitelný vypravěč Víťa Marčík letos v Telči uvede svá kouzelná před-
stavení celkem čtyřikrát. První na seznamu pohádek je Popelka a Víťa o ní vypráví, že když v původní 
verzi od bratří Grimmů dojde na závěrečnou scénu, v níž holoubci vyklovávají sestrám a maceše oči, 
rozhodl se pro vlastní invenci, která prý způsobuje divákům větší trauma než původní konec slavných 
bratří. Ale nebojte se, rozhodně to není žádná rakvičkárna.
Parta Starýho Hrouze
Bluegrassová a country kapela Parta Starýho Hrouze vystoupila na Kocourech poprvé loni, ale jsou 
to samí zkušení muzikanti. Sdružili se kolem Mildy Vokáče, spoluzakladatele Jen tak taku, který je 
dlouholetým kamarádem Prázdnin a přivezl nám i kapelu ze Zimbabwe, která vystoupí hned po nich.

Dlouholetá fanynka frontmana a harmonikáře 
kapely Sergent Pépère, která se do něj už před 

lety platonicky zamilovala a jednou v Náměsti jí prý  
i po večírku na nádvoří zpíval do ouška písničku  
o beránkovi, byla včera na koncertě docela smutná,  
když zjistila, že se z dotyčného stala žena.
Anička a Šali mají komplex z velikosti Fandova banánu, 
a i přesto, že i s malým kašpárkem se dá zahrát velké di-
vadlo, Šaliho nevzali na DAMU, takže je jisté, že on žádné 
divadlo hrát neumí. S Bárou Hrzánovou to teda ale umí.
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Kejklířské divadlo 
Ať žije Kocourkov

BONSAI Č. 3 a PASSAGE  

Standa KAHUDA a NEZMAŘI 
Komorní sdružení rozhlasových symfoniků  

SHILPA RAY
5. SRPNA

PÁTEK

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


