
Saturday Night Live!
Kapely na sobotní Kocouří scéně byly blahem 
bez sebe, ale zároveň i dost nervózní. Víkend  
v kombinaci s jedním z nejzvučnějších jmen le-
tošních Prázdnin – Anety Langerové – přilákal 
na telčské náměstí tisíce lidí. Nečekaný úspěch 
sklidil především zahajující Žalozpěv, který 
publikum bavil především osobitým zvukem  
a divotvornými texty. Důkazem budiž poptávka 
hned několika lidí po CD, což v době uloz.to – 
řekněme si to upřímně – nebývá zvykem. Při 
přípravě koncertu Anety Langerové se tým po-
řadatelů pěkně zapotil. Ono to totiž není jen tak 
vpustit si mezi ty Nezmary, Javory a Ebeny sleč-
nu patřící na pódia o poznání větší. Vzhledem  
k enormnímu zájmu o vstupenky bylo naší 

hlavní starostí 
především po-
hodlné usazení 
všech návštěv-
níků, což se povedlo bez jakýchkoliv potíží a ještě by se nás tam i pár 
vešlo. Samotný koncert Anety pak byl příjemně poetický, místy až ta-
neční a v našem programu příjemně osvěžující. Ovace ve stoje jsou 
letos na telčském nádvoří na denním pořádku a vystoupení Anety  
nedopadlo jinak. Téměř tisícihlavý dav si vytleskal několik přídavků. 
Po koncertu se pak Aneta ráda potkala s fanoušky, fotila se s nimi, po-
depisovala desky a rozdávala usměvy. Na Panském dvoře už ale starto-
valo jedno z nejroztančenějších nocturen letošních Prázdnin, kterému 
chyběla k dokonalosti snad jen návštěva Oldřicha Nového. Swingový 
orchestr The Mole´s Wing Orchestra roztančil zprvu nesmělé publi-
kum a na parketě brzy nebylo k hnutí. Lidé na konci koncertu stále 
nepřestávali tleskat a tančit se přestalo terpve až když se vyčerpala 
kapela. Muzikanti byli tak nadšení z vřelého přijetí, že z následného 
večírku se vzpamatovali až dnes odpoledne! 

Divadlo Harmonika - Pohádka o písničce
Pokud vás zajímá, jestli dokáže princ Jaromír zachránit princeznu Písničku a navrátit jí třikrát 

lidskou podobu, nezbude vám nic jiného, než se dnes vypravit na pohádku do zámeckého parku. Vese-
lé pohádkové putování přes tři muzikantská království pobaví malé i velké zpěváky od 3 let.
4zdi
Čtyři pelhřimovští muzikanti, společně vystupující od roku 2003. Na kontě mají jednu desku a jeden 
videoklip. Kapela láká na tradičně pojatý folk, jehož hlavním rysem je melodická linka osazená texty 
ze života, nástrojově rytmický projev a vícehlasý zpěv. Jedninečný hlas a hudební projev zpěvačky 
Zuzany Holubové přispívá významnou měrou k úspěchům celé kapely.
Strunovrat
Východočeská kapela, kterou si dost možná pamatujete z loňského roku, kdy na Kocourech zabojovala 
o vaši přízeň během dvojkoncertu s ďábelským Králem Doubkem. Existují od roku 2011, hrají ve slo-
žení jednoho manželského páru, Petra a Jitky Šottových, který kromě společné lásky spojuje také ZUŠ 
na které oba dva učí. Kvarteto doplňuje zpěvačka Zita Petříčková a baskytarista Saša Frei. Slibují folk 
klasického střihu, písničky snadné k zapamatování, vybízející ke zpěvu.

Přelet M.S.
Dvě Romany a jedna Jana. Dohromady tři dámy pů-
sobící ve školství, které rády hrají a zpívají, a kte-
rým to společně ladí už přes 11 let. Za dobu svojí 
existence se zúčastnily řady soutěží a mnohé z nich 
vyhrály. Nejnovější deska nese slibný název Parád-
ní medicína. Podle nás parádní začátek dnešního 
hlavního programu na zámku.
Žalman a spol.
Prázdniny v Telči představují ve světě každoden-
ního chaosu ostrůvek jistoty. Jistoty, že bude větši-
nou hezky, že vám bude hezky a jistoty, že uslyšíte 
množství báječných muzikantů. Existuje ale jenom 
jeden, kterého si Prázdniny (anebo on je?) hýčka-
jí každoročně od svého založení - Pavel “Žalman”  
Lohonka, slavící tento rok neuvěřitelné 70. naroze-
niny. Možná je to ale jenom reklamní trik. Ukažte 
mi sedmdesátníka, kterému to takhle zpívá, který 
stále vydává nové a přitom dobré desky a svým ne-
stárnoucím vzhledem motá hlavu o poznání mlad-
ším holkám. Marná sláva, Žalman je jen jeden (po-
kud nesouhlasíte, osobně si to vyříkáme v redakci). 
Nestoru českého folku, zakladateli Minnesengrů, 
autorovi stovek dnes již bezpečně zlidovělých pís-
ní, poslednímu ze skutečných romantiků, můžete 
osobně pogratulovat na dnešním hlavním koncertě 
na zámeckém nádvoří. Oplátkou za vaši přízeň bu-
diž nové CD Cestující muž, pokřtěné během Žalma-

nova narozeninového koncertu v pražské Lucerně anebo knížka/zpěvník 70 Jar, písniček a povídání, 
která vám opět dopomůže k lepšímu poznání žalmaní duše.
Květy
Výkvět české alternativy. To je s nadsázkou kapela Květy, která již od svého vzniku mísí hudební žánry 
a nejrůznějších muzikantské vlivy do efektní a přitom poetické kombinace. Květy jsou jedinečné a to 
nejen díky své hudbě, ale i díky trefným a inspiru-
jícím textům frontmana Martina E. Kyšperského. 
Jejich předposlední deska Miláček slunce sklidi-
la obrovskou chválu od kritiků a získala letos na 
jaře sošku Anděla za nejlepší alternativní album. 
Letos navíc Květy stihly natočit album Copak 
můžu mojí milý mámě říct, které je hudebním 
holdem kapele Psí Vojáci a v tuto chvíli je bezna-
dějně vyprodané. Podle recenzí se totiž Květům 
podařilo vytvořit nejen pouhé album coververzí, 
ale svébytné umělecké dílo. Uvidíme, jestli nám  
z něj něco zahrají i v Telči.

Nejmenovaný ušatý pořadatel chyběl na 
společném focení včera ve dvanáct, protože 

zaspal v parku s nejmenovanou vílou.
Colombo předevčírem složil se Shilpou Ray písnič-
ku o Oldřišce, které prý nestačí obyčejní kluci.
Přijel Mach s dobrou náladou, další verze drbů 
vám na potkání rád přezpívá.
Pinďo, ty jseš tak hubenej, že zezadu vypadáš úplně 
jako Luďa!
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Divadlo Víti MARČÍKA 
Sněhurka a sedm trpaslíků

Lada ŠIMÍČKOVÁ  

Ivan HLAS trio a Michal PROKOP trio  

Víťa MARČÍK - Robinson Crusoe 
8. SRPNA
PONDĚLÍ
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