
Asonance
Folková skupina nekompromisně zaměřená na skot-
skou a irskou lidovou hudbu. Přestože svoji úspěš-
nou kariéru odstartovali už v sedmdesátých letech 
minulého tisíciletí, žádné starce, minimálně srdcem, 
rozhodně nečekejte! Díky chytlavému repertoáru,  
písničkám zpívaným v češtině a příslovečnému černé-
mu humoru čítá jejich obecenstvo posluchače všech 
věkových skupin a noví stále přibývají. Pro pánské 
obdivovatele nejmladší členky kapely, dcery zaklá-
dajících manželů Lašťovičkových, Kláry, máme špat-
nou zprávu. Mladá zpěvačka a výborná flétnistka  

se letos provdala, a tak ji dnes večer poprvé poznáme coby Kláru McMahon. My z Prázdnin v Telči jí, 
nicméně, k tomuto významnému životnímu kroku srdečně gratulujeme! A teď k těm špatným zprávám. 
Asonance na svém webu kapela avizuje brzké nahrávání nové desky, a proto lze očekávat, že mnohé  
z připravovaných novinek uslyšíme už dnes večer na nádvoří telčského zámku.
Sliotar
Žezlo sobotního hlavního koncertu převezmou v jeho přibližné půlce irští Sliotar. Sedmnáct let hraní, zářez pěti 
alb na kapelní pažbě včetně soundtracku k filmu Walking Ned, a přes dva tisíce koncertů na půdě celého starého 
kontinentu – to je působivá bilance trojice pánů Raye McCormaca, Des Gorevana a J.P. Kallia. O své hudbě prohlašují,  
že jejich posluchačům pomáhá prožít přítomný okamžik a oprostit se od jejich každodenních starostí. Ačkoliv písně 
Sliotaru vycházejí z irské tradiční hudby, mají silný autorský rukopis. Jejich největší předností je ale nevyčerpatel-
ná zásoba energie. Po hlavním koncertě se s nimi tak po krátké pauze můžete znovu setkat na našem baru, anebo  
v některé z přilehlých hospod, kde budou hrát, co jim budou síly stačit.
Thom Artway
Vzhledem k bezvadné angličtině těžko uvěřit, že in-
terpret, jemuž bude patřit večerní klubová scéna  
na Panském dvoře, je rodilý Čech. Čtyřiadvacetiletý 
Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Maček, si v roce 
2016 odnesl dvě sošky z udílení hudebních cen Anděl, 
a to za Objev a Zpěváka roku. Tomáš pochází z morav-
ských Vlachovic, svoji angličtinu si, společně s částí  
repertoáru, přivezl z několika zahraničních zkušeností. 
Jeho písnička Towards the Sun zazněla ve filmu Karin 
Babinské Kouzlo Vánoc, singl I Have No Inspiration 
(2015) Thoma proslavil na mezinárodní úrovni. Neje-
nom s písničkami z debutového CD Hedgehog (2016) 
Thom nyní  koncertuje po českých a moravských měs-
tech. Občas ho ale můžete potkat i na pražské Kampě  
u Lennonovy zdi, kam si rád odskakuje „zabuskovat“.

Zítra v půl dvanácté sraz u štábu a vyrazíme 
na letošní první sportovní dílnu. Jdeme hrát 

fotbálek, hráči i fanoušci vítáni, hřiště s krásným paži-
tem nás volá!

Pruhované panenky – Kryštůfek a lesní bytosti
Jestliže se vám včerejší pohádka od Pruhovaných panenek líbila, dnes pro vás chystají další! 

O čem že bude? Kryštůfek se ztratil v lese!!! Protože má dobré srdce, bytosti lesa mu pomohou najít 
tatínka a dojít poznání. Těšte se na hudebně-výtvarnou podívanou, kde herci využívají ojedinělého 
principu látkových vitráží za doprovodu autorské hudby. Vhodné pro děti od 3 do 99 let!
Jauvajs a Coiscém
Krásné a roztančené odpoledne v rytmu irských písní a tanců! No řekněte sami, kdo by odolal? Kapela 
Jauvajs, která letos slaví neuvěřitelných 22 let svojí existence, patří mezi tradiční hosty prázdninové 
Kocouří scény a jejich chytlavé písničky s ozvěnou zelených irských plání, chytře ozvláštněné šikov-
nými tanečnicemi a tanečníky z Coiscém, pražské školy irského tance, rozhodně patří k „vrcholům“ 
našeho Prázdninového kocouřího pódia.

Muzikant na měsíci
Do konce července bude pršet, čekejte podzimní 
teploty! Tahle strašlivá předpověď nejmenova-
ného, o hodně čtenějšího konkurenčního „zpra-
vodaje“ možná platí jinde, ale tady v Telči nemá 
šanci. Důkazem budiž včerejšek, kdy nám slunce 
vyšlo doslova ukázkově vstříc. Odpolední Kocou-
ry parádně zahájil první nováček letošního pět-
atřicátého ročníku, kapela MeziMěsto. Příjemné, 
pěkně zahrané písničky s umně napsanými texty 
se vkusným a vtipným komentářem – co víc si 
přát. Osobně mě potěšil zpěv zastupující Marké-
ty Konvičkové, jejíž barva hlasu mi připomněla 
slavnější Ewu Farnou, a k písničkám MeziMěsta 

výborně ladila. Vegeti nejsou žádní zelenáči, i když, nepřeslechnutelný zvuk bendža mi místy ty sku-
tečné Zelenáče slušně evokoval. Posluchači jejich výkon po právu ocenili velkým potleskem. Přestože 
večerní koncerty normálně začínají v půl osmé, Vlasta Redl zvolil rebélii, když vyhlásil začátek na za 
osm 8 (to aby stihnul přijet klávesista Borek, který narychlo přejížděl z jiné štace). Na nás si ovšem ni-
kdo nepřijde! My totiž máme tátu festivalu Medvěda, který využil prostor v programu ke krátkému za-
vzpomínání na začátky festivalu. A pak to přišlo. Kostelní zvony. A že ty telčské jsou obzvlášť vytrvalé. 
Vlastovo několikaminutové čekání na jejich odzvonění prokládané jen několika poznámkami připomí-
nalo mistrné gagy Andyho Kaufmana. Večer však nebyl jenom jedna velká komedie, ale i prvotřídní hu-
dební zážitek. Redlův charakteristický hlasový projev ve spojení poetiky, nostalgie a romantiky otiskl 
další nezaměnitelnou stopu do naší Prázdninové 
hudební cesty. Komu se nechtělo spát, měl dvě 
možnosti – buď se zaposlouchat do grandiózního 
koncertu žab v tůňkách vypuštěného Štěpnického 
rybníka (každý den po setmění zdarma, koncert 
se koná za každého počasí) anebo popojít o kou-
sek dál, do Panského dvora, na náladové nokturno 
v režii Tomáše Bočka. Tento nepříliš známý, ale již 
světem protřelý mladý muzikant, disponuje chari-
smatem salonního lva, skromností budhistického 
mnicha a výborným hlasem, který předvedl pře-
vážně v angličtině za doprovodu své kytary. Večer 
ale rozhodně neskončil posledním potleskem, ky-
tary hrály dál, a zpívalo se až do prvních sluneč-
ních paprsků.

Pozor, prý se nám tady objevil takový nešvar - sami-
zdatový Zpravodaj, který přepisuje originální vydání!

Šali když spí, tak chrápe tolik, že ho Sova slyší i s fakt dobrej-
ma špuntama do uší.
Dorazil nám Jáchym Glas a ceny a kvalita toustů na baru nej-
spíš nezůstanou beze změny!
Colombo se prý bude ženit a tentokrát to myslí vážně?
Táborová parta, která je v Telči mírně utržená ze řetězu, šla po 
Midi Lidech ještě na párty do klubu Mexx. A koho tam Matěj K. 
nepotká k ránu na baru? Mamču Kamču!
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Divadlo Víti MARČÍKA 
Sněhurka a sedm trpaslíků

JEN TAK TAK a KRTEK UTEK

Jamie MARSHALL & the Amplified Acoustic Band 
Bratři EBENOVÉ

Víťa MARČÍK 
Labyrint světa a ráj srdce
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