
Člověk je tvor věčně nespokojený
Na Prázdninách v Telči většinou úzkostlivě sledujeme počasí, abychom se případně stihli připravit  
na „mokrou variantu“ venkovních koncertů. Slunce má u nás jednoznačně zelenou, ale to vedro  
a dusno by si mohlo odpustit! Dobře, raději to necháme a stručně zhodnotíme včerejší dění na našem 
festivalu. V první části koncertu na Kocourech se z kapely Jen tak tak objevil na pódiu pouze har-
monikář Ondřej Vácha. Umí! Příjemná hodinka chytlavých melodií doprovázejících Ondřejův zvučný 
hlas nezůstala bez kladné odezvy přítomných diváků. Flow Track nám vlili do žil doznívající dávku 
folkových songů z pondělka. Večer nicméně patřil nekompromisně Michalu Prokopovi, který za dopro-
vodu famózních Framus Five předvedl živelnou hudební show, zcela v rozporu s papírově uvedeným 
věkem protagonisty, o houslistovi nemluvě. Nadšení neskrývali dospělí, ale ani jejich malé ratoles-
ti. Prokopovy notorické hity ozvláštnily perfektní zvukové aranže, nástrojová sóla nenudila, naopak  
v nás patřičně rozproudila už tak horkou krev. Nelze nezmínit tradičně skvělou práci zvukařů, díky níž 
se u nás v Telči často ze skvělého stává nezapomenutelné.

Víťa Marčík – Šípková Růženka
Jako každý rok se můžete těšit na pohádky v podání Víti Marčíka. Letos otevírá Šípková 

Růženka. Vtipný a osobitý projev zanechá v úžasu nejen děti, ale i dospělé, kteří se často popadají 
smíchy za břicho více než děti. Těšte se na poutavý příběh, krásně zpracované loutky, originální hu-
dební doprovod a v neposlední řadě na rozzářené obličeje svých ratolestí. Podtrženo, sečteno, Šípková  
Růženka je sázka na jistotu, kterou si rozhodně nemůžete nechat ujít.

Blondýna
Říkali jí tak bedňáci, tak si tak začala říkat taky. Co se inteligence týče, žádné reference nemáme, 

ale texty a hudba originalitu a vtip určitě nepostrádají. Speciálně ženy ocení její písničku Gynekolog, 
která vyvolává víc otázek než dává odpovědí. Pohodová písničkářka, která si na nic nehraje. Kromě 
svojí kytary, pochopitelně. Dnes výjimečně kvůli teplu a dusnu na Panském dvoře!

Ateliér
V Telči nejsou žádní nováčkové, rádi se k nám vracejí – letos počtvrté – a my je zase rádi poslou-

cháme. Jejich Půlcédé z roku 2015 zatím zůstává pouhým Půlcédé, ale třeba nás letos překvapí nějaký-
mi nečekanými novinkami. Co o nich víme? Je jich pět, jsou z Brna a hrají na pomezí žánrů rock, folk, 
world music. Kapelníkem zůstává sympaťák Matěj Štrunc. Není bez zajímavosti, že hned tři členové 
kapely studují brněnskou konzervatoř.

Karel Plíhal
Dnešní večerní program bude ve znamení velkých 
osobností, kultivovaného i méně kultivovaného hu-
moru, v případě Karla Plíhala také množství říkanek 
taktních, méně taktních i zcela netaktních. Populární 
písničkář, mistr slova, jehož tvorba pohladí po duši, 
dojme, ale i rozesměje. Plíhala provázely minulý rok 
zdravotní problémy, tím spíš máme radost, že je dnes-
ka tady! Devětapadesátiletý rodák z Přerova působí 
na české hudební scéně pětatřicet let, během kterých 
dokázal oslovit fanoušky několika generací a vzhledem  
k neutuchající popularitě jeho písní lze předpokládat, 
že další budou rozhodně následovat. Jeho koncerty bý-

vají tradičně vyprodané, plné dobré nálady a smíchu. Kromě živého koncertování se Plíhal věnuje také 
hudební režii, scénické hudbě a v neposlední řadě má na svém kontě i zhudebnění několika básní Jose-
fa Kainara. Filmoví fanoušci pak mají Karla Plíhala spojeného s filmem Petra Zelenky Rok ďábla. S Telčí 
je Plíhal spojen nejen díky opakovaným koncertům v rámci našeho festivalu, ale také prostřednictvím 
DVD Karel Plíhal v Telči, záznamu ze srpnového koncertu z roku 2004. 
Bratři Ebenové
Rodinný hudební podnik tří bratří Ebenů, disponující repertoárem, z něhož si vybere každý. I zavle-
čenec. Pokud nevíte, o co či koho se jedná, máte o důvod víc na dnešní koncert zavítat! Díky příjemné, 
do jazzu laděné hudbě, chytrým, často vtipným textům, ale i laskavému a originálnímu humoru Marka 
Ebena si tahle sestava, konkrétně Kryštof, Marek a David, právem vydobyla vaši i naši přízeň. Bratři 
Ebenové mají na svém kontě 5 studiových alb, z nichž tím nej-
novějším zůstává i pro letošek Čas holin. S Vladimírem Mišíkem 
si Ebeni „půjčují“ vynikající muzikanty, bubeníka Jirku „Zelí“ 
Zelenku, kytaristy Jirku Veselého a Pavla Skálu. Sedmým sta-
tečným je pak jazzový kontrabasista Jaromír Honzák. Můžeme 
garantovat, že nás čeká zatraceně příjemný večer. Šťastný každý, 
kdo na dnešek sehnal lupen.
Žamboši
Po dlouhé době k nám na festival zavítá nezapomenutelné duo 
Stanislavy a Jana Žambochových, doprovázené bubny Jiřího 
Nedavaška. Vystoupení se opírá o originální kytarové techniky  
a humorné nebo naopak hluboké a smutné texty Jana Žambocha. 
Očekávejte progresivně folkovou podívanou v podobě zpěvu, ky-
tary, bicích a akordeonu, to vše v příjemném prostředí Panského 
dvora. Poslechnete, popijete, možná i nějaký ten špekáček na 
ohýnku opečete. Lepší způsob jak zakončit středeční večer ne-
najdete a s úsměvem na rtech domů odejdete!

Sonita
Příběh z Afghánistánu a Íránu o dívce, která se našla  

v rapové hudbě. Bohužel zákony jí přímo zakazují svou zálibu 
provozovat. A do toho ještě přichází rodiči domluvená svatba.

Zprávy z Irska: Sliotar a Klokan dorazili ve zdraví do Dublinu :) Docela se to vyjímalo v letištní hale,  
už z dálky bylo krásně vidět nápis Prázdniny v Telči na zádech kytaristy ;)) Tak si to tam užívejte, tady  

je asi o 20 stupnů míň. A ještěže Ray ten balíček v Telči Alexovi vrátil, jinak by je na letišti určitě zdrželi. 
Včerejšek byl vyhlášen Dnem zapomenutých kamer, Ondra už kvůli 
únavě nedokázal přijít uklidit vysílání Atarés a Jáchym taky zapomněl 
kameru na baru.
Táborová parta se vydala na plavbu po Štěpničáku a blbnuli a skákali 
tak dlouho, až utopili šlapadlo. Při záchranné akci, kdy člun lovili, 
zase málem utopili Matěje, prý ho telčské bahno už začínalo stahovat  
ke dnu.
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Změna místa, změna žánru. Latinskoamerické rytmy na Panském dvoře zajistila partička Atarés. Tan-
čilo se, pilo, kouřilo, jednoduše prázdninová pohodička, vzbuzující u každého, kdo se nemohl zúčast-
nit, nefalšovanou závist. Protože ale víme, že chybovat je lidské, nabízíme vám dalších 11 možností 
svůj omyl napravit. Neváhejte, cesta na nocturno stojí za to!


