
Znám křišťálovou studánku, 
kde nejhlubší je les,
tam chodí víly tancovat  
a nahoře jsou bez
Nahoře jsou bez  
i dole jenom tak
je mi to prd platný,  
když mám slabej zrak.

Pokáč
Má doma kočku, má ji rád. Je to dobrý kamarád (ta koč-
ka). Jen od té doby, co ji zná, má ruce nohy samý šrám. 
Dávno už se nemazlí (ta kočka), žít s ní je pro zdravý 
fakt zlý. Každý den projde terorem (Pokáč), má asi 
kočku s errorem. Jestliže vám jméno stále populárněj-
šího českého písničkáře Pokáče nic neříká, máte se 
na co těšit. Lehce poupravený refrén písničky „Mám 
doma kočku“ je jen malou ukázkou textařského umu,  
ale i dobrého, neotřelého smyslu pro humor, kte-
rým sedmadvacetiletý softwarový specialista Honza  
Pokorný, alias Pokáč, disponuje. Jako dítě hrával na 
klavír, v šestnácti přesedlal na kytaru a začal skládat. 

První demo nahrávky vydal pod názvem Pekáč v roce 2009, o tři roky později navázal s albem Pokák.  
Následovala spolupráce se zpěvákem Voxelem. Společná písnička Zejtra je taky den Pokáčovi přihrála 
nové fanoušky. Debutové album Vlasy spatřilo světlo světa teprve minulý rok, nicméně, Pokáč za něj 
okamžitě získal nominaci v Českém slavíku Mattoni, kterou proměnil třetím místem v kategorii Objev 
roku. Jeho fanouškovská základna se stále rozšiřuje, naposledy o sobě dal vědět díky CTRL C+ CTRL 
V=A, písničce inspirované kauzou opsané diplomové práce exministryně spravedlnosti, Taťány Malé.
Jarret
Liberecké stálici Prázdnin v Telči patří poslední 
festivalová sobota. Indierocková, chcete–li folk-
rocková kapela v čele  s neopakovatelnou Hankou 
Skřivánkovou vystupuje na české hudební šesta-
dvacátým rokem. Typickým jevem momentálně 
čtyřčlenné sestavy Jarretu je žánrová težkozařa-
ditelnitost, vyznačující se únikem do blues, disco 
anebo reggae. Přes veškeré experimenty si Jarreti 
ponechávají svůj charakteristický hudební ruko-
pis, oceňovaný zažitou fanouškovskou základnou 
stejně jako odbornou kritikou. Poslední album 
Souhlásky a samolásky kapela pokřtila v roce 2016. 
Od té doby křtí především živé potomky, ale přes rodičovské povinnosti nepřestává koncertovat  
a dnes večer si najde čas i na nás, jarretí oblíbené telčské publikum.

Já to jsem – Kolotoč pohádek
Dvě klasické lidové pohádky, O Jeníčkovi a Mařence a O velké řepě a třetí, O kohoutkovi  

a slepičce, na požádání, propojené a zpracované divadlem ,,Já to jsem“ vás přivedou do světa loutek, 
hrajících své příběhy na pohádkovém kolotoči, to vše za doporovodu živé hudby. Představení je vhod-
né pro všechny!

Passage
Na náměstí se dnes představí parta, která si u nás užila jak na scéně kocouří, tak na té hlavní, 

zámecké. Není divu, jejich hudba totiž stojí za to. Hrají melodické písničky z vlastní tvorby, založené  
na vícehlasu a za svou existenci stihli odehrát přes 400 koncertů.

Pocity 
Podobně jako Passage, i Pocity si před scénou kocouří užili výsluní scény zámecké. Tahle melo-

dická kapela z Brna hraje především folkové a trampské skladby autorské tvorby, které jsou zároveň 
ovlivněny jinými směry a proudy. Uvidíte je dnes odpoledne na náměstí před naším hlavním štábem.

Gratulujeme dlouholeté pořadatelce Klárce (Křížkové) Pilíkové k naroze-
ní Františky a stánkařovi Kloboukovi z hráze ke svatbě.

Vojta včera zapaloval pomocí absinthu bar a oheň, proteklý skrz barový pult, 
trochu opálil nejméně jednu tisícovku z tržby.

Dnešní koncert kapely Voilà! musel být bohužel zrušen kvůli zranění kytaristy, který si po 
výmazu na kole zlomil obě klíční kosti. Večírek na Panském dvoře ale bude tak jako tak. 

Dorazí všichni muzikanti z řad pořadatelů, takže to bude elitní výběr z kapel Funky Ship, SpazierGang, 
Nová složka, HFD a Draga banda. No zatím jsme čtyři muzikanti a přijede ještě Tomáš a možná přijde  
i Matouš, který sem pádí ze Slovinska. Kdo máte kytaru, nebo chuť zpívat, tak doražte!

Pěkně vypečený večírek
Páteční program odstartovaly úderem páté  
kapely Bee Band a Terrakota. Zaplněný pro-
stor okolo Kocouří scény na náměstí byl jas-
ným signálem, že jejich hudba je vám blízká. 
Swingová produkce z hudební dílny Bee Ban-
du přinesla příjemnou změnu do našeho pře-
vážně folkového programu a soudě dle reakcí 
přítomných posluchačů, jste si ji náležitě užili. 
Vlasta Redl nezklame nikdy. Okolo 600 návštěv-
níků, přes hrozbu deště, která se včera bohužel  
na začátku hlavního koncertu vyplnila, dorazi-
lo do prostor telčského zámku. Nádherné pís-
ničky, hrané místy sólově, jindy s kapelou, Redl 

prokládal zábavnými historkami, s odpovědí srdečného smíchu z publika. Dobrá nálada vydržela až do 
samého konce, kdy Redla vyprovodil mohutný potlesk s odměnou všem přítomným v podobě několika 
přídavků. Komu se nechtělo spát, mohl se vyřádit na Panském dvoře. Večírek s kapelou Tygroo v rytmu 
zrapovaného Balkánu se nám hodně líbil a do budoucna si ho chceme určitě zopakovat!

England Is Mine
Vracíme se do 80. let, kdy Morrissey začínal psát básně a v návaznosti na ně i texty k písním. Sle-

dujeme jeho marný boj proti mainstreamu, kdy je několikrát vyhozen z kapel kvůli bizarnímu chování 
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Divadlo Cylindr 
VESELÁ NAUKA  
KLAUNÍKA NOTÍKA

HANDL a PRAŽCE

CRICKET & SNAIL 
SPIRITUÁL KVINTET

12. SRPNA
NEDĚLE

ZÍTRA

NOCTURNO

FILM

DNES

DRBY

15.00 pohádka 17.00 Kocouři 19.30 nádvoří zámku17.30 film UTC 22.30 Nocturno

Báseň od stánku s kořením:

a nepochopení publika. Ve finále se dočkáme založení legendárních The Smiths! Film bude puštěn  
v originálním znění s anglickými titulky, dnes od 17:30 v Univerzitním centru Telč. Vstupné 50 Kč.

Fotograf Toníno včera za 
trest kvůli agresivnímu 
focení Vlasty Redla zarecito-
val na pódiu tuto báseň:

Vlasta Redl prý v Telči během po-
koncertního večírku u Kozla ztratil 
telefon i kreditku. 

Bez lahváče Fany skáče, 
taky je to ranní ptáče, 
a až skončí folkáče, 
tak to Fany odskáče.


