
Šanson jak zvon
Přemýšlela jsem o tom dlouho, ale prostě nikdy na to nebyl 
čas. Práce v redakci není jednoduchá, ale včera se mi koneč-
ně poštěstilo a ano, mohu vřele doporučit. O čem že to píšu?  
No přece o poslechu koncertů na Kocouří scéně ze zázemí  
čajovny, sídlící hned nad naší otevřenou scénou! A jaké to 
bylo? Masala neměla chybu, nicméně vás nepochybně zajímá 
koncert. Mně se líbil a lidem na náměstí, soudě dle spoko-
jených úsměvů na tvářích malých i velkých, taky. Mrakoplaš 
nastolil tu pravou folkařskou náladu, po nich hrající Isara  
s konečnou platností dokázala, že jejich pondělní vystoupení 
v rámci hlavního programu na zámku určitě nebyla (i když 
vlastně byla) náhoda. Večerní scéna připravila divákům pří-
jemné překvapení v podobě revivalu Simon and Garfunkel. 
Zprvu nesmělé přijetí rychle vystřídal nadšený potlesk. Ještě-
že pánové měli co přidávat! Dalším překvapením byla Szidi To-
bias v blankytných šatech, kterými si udělala radost u jednoho  
z našich krásných stánků na náměstí. Také ona uvázla v dobře 
nalíčených pastech místních silničářů, ale naštěstí vyrazila už 
o den dříve, takže včerejší koncert, také zásluhou Medvěda, 
který hrdinně přispěchal dámě v nesnázích na pomoc, nebyl 
ohrožen. Jaký byl? Krásný, plný emocí, zapadajícího slunce  
a šansonu, na který se pokaždé tolik těšíme.

Divadlo Harmonika – Kouzelný hrnec
Další pohádkou pro nejmenší, se kterou se představí Divadlo Harmonika, bude Kouzelný 

hrnec, ve kterém se podíváme na podivuhodné osudy chudého hrnčíře Jíry. Pohádka je to zábavná,  
ale záležet bude taky na vás, neboť budete zapojeni i vy, diváci. Pod vrbou v zámeckém parku vás  
Marek Vojtěch naučí kreslit, zpívat, počítat a dokonce i vařit. 

Flow Track
Kapela hrající mainstreamový folk vznikla spojením hudebníků ze soběslavských The Fingers  

a Pavla Jarčevského z Jen tak tak na přelomu let 2016 a 2017. Sympatická trojice – dva muži, jedna 
žena – má za sebou několik studiových nahrávek. No a o tom, jak to s nimi bude dál, nakonec rozhodne 
i vaše dnešní přijetí na Kocourech. Věříme, že bude kladné!

Jen tak tak
Jindřichohradecké muzikanty, hrající folk inspirovaný nejrůznějšími světovými zákoutími a zá-

roveň naše pravidelné účinkující na Kocouří scéně, letos potrápily zdravotní problémy. Na chvilku 
dokonce pozastavili koncertování! Naštěstí pro nás telčské vystoupení v ohrožení není, takže fanoušci 
Pavla, Nely a Ondřeje, obsaďte lavičky na kocourech a užijte si začátek hudebního odpoledne.

Michal Prokop a Framus Five
Hlavní scéna dnes přepne do rytmu blues, rock 
and soul v podání oblíbeného muzikanta, býva-
lého politika, ale hlavně ceněného všestranného 
umělce, Michala Prokopa a jeho kapely Framus 
Five, s níž minulý rok oslavil půlstoletí existence. 
A protože coby dvaasedmdesátiletá legenda si už 
můžete vybírat, kde zahrajete, o to víc nás těší,  
že Telč k tomuto výběru stále patří. Prokopovy 
koncerty, stejně jako jeho další známé projekty 
– za všechny zmiňme televizní talk show Krásný 
ztráty – vynikají pohodovou atmosférou, umělec-
kým zážitkem a časem prověřenými hity. Ty nej-
známější, které jistě nebudou chybět ani dnešní 
večer, zahrnují Bitvu o Karlův most, Kolej Yester-
day, Blues o spolykaných slovech anebo V baru 
jménem Krásný ztráty. Michal Prokop v minulosti 
úzce spolupracoval s klávesistou Petrem Skouma-

lem, básníkem Pavlem Šrutem anebo s houslistou Honzou Hrubým, kterého jsme mohli slyšet na hlav-
ní scéně Prázdnin před dvěma dny. Díky facebookovým fanouškům se podařilo dopátrat přes čtyřicet 
hudebníků, kteří s Prokopem ve Framus Five od jejího počátku po současnost spolupracovali. Na loň-
ském vánočním koncertě v pražském Foru Karlín, slavnostním vyvrcholení celoročních oslav, Prokop 
připomněl debutní album Blues in Soul. Co si přichystal pro naši letní scénu, zjistíme dnes večer.
Atarés
Na Panském dvoře se vám už poněkolikáté předsta-
ví netradiční skupina z Česka… Nebo Kuby, či snad 
dokonce Afriky? Těžko říct, najdete tam od každé-
ho trochu. Zakladatelem je havanský rodák, Frank 
Hernandéz, který své kubánské kořeny rozhodně 
nezapře. Ještě aby jo, když si na Kubě vybudoval po-
věst hvězdného muzikanta mezi tamějšími přední-
mi umělci, a až následně se dal dohromady s českou 
bandou, kterou máte možnost vidět večer na noctur-
nu. Můžete se těšit na směs latinskoamerické hudby, 
reggae, jazzu, no prostě všeho, co byste čekali při  
tanečním kubánském večírku v klubu.

Íránský rave
Promítání vidělo včera kromě pořadatelů 

také 15 filmuchtivých diváků! Dnes se můžete těšit  
v 17.30 v Univezitním centru Telč na film Íránský rave 
o dvou klucích, kteří chtějí dělat v Íránu rave music, 
ale v jejich zemi to není možné. A my se můžeme  
těšit, zda bude divácký rekord opět pokořen.

Na dvorku telčské ZUŠ, přímo za výče-
pem Kozla, najdete tvůrčí dílny, odkud si 

můžou dospělí i děti odnést krásné vlastnoruč-
ně vyrobené dárky. Dnes můžete zkusit třeba 
výrobu panenek, malování na sklo, mozai-
kovou dílnu, kolovrátkování, malování pol-
štářů, korálkování a mnoho dalších dílen.

Osvětlovač Jindra učil na baru pít Milana z kapely Szidi Tobias 
naši oblíbenou bobkovici. A šlo mu to dobře, Milanovi bobko-

vice tak zachutnala, že si s sebou odvezl celou lahev.

Prázdniny u H*****ů se začínají rozjíždět. Tomáš B. spal u Elišky H.  
a ráno při odchodu narazil na zamčená vrata, naštěstí ho vypustila 
mamka H. a Eliška mu k tomu prý napsala jen zprávu „Ty moulo“.  
Tomáš vůbec prožívá perné chvíle, dal si totiž včera půlmetrovou 
pizzu s feferonkama a pálila ho dneska i napodruhé.

Šali včera na poradě: „Nojo, dneska je třetí den festivalu a ty bývají pře-
ce krizový.“ Toníno: „Tak to musíš mít velkou krizi, protože už je čtvrtej 
den!“ Šali tímto potvrzuje 100% úspěšnost v drbech Zpravodaje.
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