
The Tap Tap
Kapela The Tap Tap je naprostý fenomén. The Tap 
Tap jsou autobus, nebo spíš parní válec, který se 
přežene scénou a v těch, kteří jejich koncert vidí 
poprvé, nezanechá na kameni kámen. Banda bez-
mála dvaceti hudebníků, z nichž většinu tvoří han-
dicapovaní absolventi Jedličkova ústavu, dává do 
své hudby takové množství energie a vtipu, že na 
ně zůstanete zírat a nebudete věřit vlastním uším. 
Tady se prostě nejedná o žádnou školní besídku, 
ale plnohodnotnou hudební show, která navíc 
pomáhá dobré věci. Mimo jiné stojí za zmínku,  

že s The Tap Tap spolupracovali hudebníci jako Dan 
Bárta, Vojtěch Dyk, Xindl X nebo Ruda Brančovský.
Petra Ernyei trio
Protože jsou Tap Tap organizačně náročnější, bude 
po jejich vystoupení hlavní koncert pokračovat  
v klubu na Panském dvoře. I dnes se po včerejším 
úspěšném zahájení poplavíme na nostalgické vlně 
první republiky. Petra Ernyei je výtečná zpěvač-
ka, která se do jazzu přímo narodila a už odmala 
doprovázela svého tatínka, uznávaného banjistu 
hrajícího tradiční jazz. Při poslechu Petřina čis-
tého hlasu se nejeden v myšlenkách přenese do 
dob, kdy českým tančírnám vládl swing. První vel-
ké zkušenosti nasbírala v Originálním Pražském 

Synkopickém Orchestru a také v Pražském Swin-
govém Orchestru, ale hlavně v malých jazzových 
uskupeních. V roce 2008 si založila kapelu Petra  
Ernyei Quartet s jejíž odlehčenou verzí přijíždí  
letos k nám.
Veget
Po odpoledním nastartování pohody na telčském 
náměstí odehraje Veget také noční klubový kon-
cert na Panském dvoře. Ono po včerejší probdě-
lé noci je na místě si trochu odpočinout při troše 
kvalitního bluegrassu.

V chapadlech dokonalosti
„Letos TAM nepojedeme! Jezdíme TAM furt, na náměstí v Telči 
už za ta léta známe každou dlažební kostku!“ Možná že vás 
už někdy něco takového napadlo. Inu, koupání v moři anebo 
objevování světa za hranicemi rodné hroudy mají taky něco 
do sebe - o tom žádná. Jenže, pak je to najednou tady. Začnou 
Prázdniny v Telči a člověk si může o slané vodě nechat leda tak 
zdát. Místo slunění na pláži kráčí důvěrně známými uličkami, 
zdraví se s kamarády, známé tváře potkává doslova na kaž-
dém rohu a je zatraceně rád, že může být právě TADY. V Telči, 
v městě šťastných lásek, na tom nejhezčím hudebním festivalu 
na celém světě. Jestli to máte stejně jako my, vítejte!
Včerejší zahájení nemohlo dopadnout lépe. Na Ondřeje Ha-
velku a jeho swingový band Melody Makers vás přijelo tolik,  
že jsme se zpotili hned napoprvé, abychom nepoddcenili ka-
pacitu zámeckého nádvoří a všechny v pořádku usadili. Zatím-
co navždy nedostavěná D1 se kapele i nám snažila udělat čáru 
přes rozpočet cirka hodinovým zpožděním jejich příjezdu, 
nepříjemné čekání v nekonečné frontě před zámkem přítom-
ným zpestřovaly dvě obří chobotnice, ovinující se okolo jejich 
unavených nohou. Prosíme vás tímto o shovívavost, protože 
tato mořská zvířátka, coby maskoti sedmatřicátého ročníku 
Prázdnin v Telči, s námi zůstanou až do jeho úplného konce. 

Uvidíte je všude - na tričkách, kelímcích i na plakátech. Na rozdíl od těch skutečných nežahají, tak-
že jim určitě dejte šanci. Začátek pátečního večerního programu na hlavní scéně patřil jihlavskému  
Bee Bandu, který v čele se zpěvačkou Michaelou Emmerovou nabídl více než důstojnou předehru nad-
cházejícímu programu. Vlastní vystoupení Ondřeje Havelky v doprovodu vskutku svérázných spolu-
hráčů z jeho bandu jednoduše nemělo chybu. Neotřelým humorem a precizním provedením evergree-
nů Jiřího Ježka a George Gershwina nám dali tito páni umělci najevo, že jim punc hudební exkluzivity 
není přisuzován nadarmo. Nakonec, tři potlesky ve stoje hovoří samy za sebe.
Xaviera Baumaxu a Ventolina pravidelným návštěvníkům našeho festivalu není třeba představovat. 
První večírek a rovnou takový, na který se nezapomíná. Kdo nechtěl tancovat, mohl ochutnat něco  
z našeho festivalového baru anebo popovídat a popít s kamarády u jednoho z ohnišť nebo u kouzel-
ných světelných koulí. Začíná nám to dobře, nemyslíte?

Divadlo Kufr – Dr. Kuželka a Aduši
Korektní Doktorka Kuželka se svojí věrnou asistentkou Aduši představí svůj nový ústav cir-

kusových věd. Jednotlivé odborné předměty jako žonglování, akrobacie, kouzla nebo modelování ba-
lónků se neobejdou bez praktické ukázky. Kuželka se snaží o precizní demonstraci všech disciplín, 
což ovšem Aduši, se svým vrozeným talentem všechno zkazit, důsledně narušuje. Místo rozhodneme 
podle počasí, nejspíš dnes výjimečně na Panském dvoře.

Veget
I kocouří scénu musíme zahájit pořádně a koho jiného na první koncert pozvat, než absolutní kocouří 
matadory. Bluegrassový Veget je kapela, která netlačí na pilu a jejímž krédem je užívat si i podle názvu 
muziku a pohodu na hezkých festivalech či v oblíbených klubech. Mnohokrát hráli na panevropských 
bluegrassových festivalech v Holandsku, Švédsku a francouzském La Roche. Domácí festivaly jsou pro 
ně samozřejmostí. Úsporná sestava, kterou Veget zaujal pro letošní rok, nebývala pravidlem. V čele ale 
stále stojí mandolinista Jarda Záruba a kontrabasistka Lenka Krausová. No a nesmíme zapomenout 
na banjistu Honzu Bareše a hlavně kytaristu Jardu Kloudu, který tu minule nebyl uvedený, a kdyby  
tu nebyl napsaný ani letos, tak to by pro nás byla velká ostuda.

Medvěd včera musel po koncertě sám řídit dodávku  
s nástroji Melody Makers, neboť na nádvoří už byli 

všichni technici dávno vyřízení.
Sova si chtěla po napsání dnešního reportu už užívat v parku 
sluníčka, ale někdo nahoře jí dal signál, že by měla radši dál 
psát Zpravodaj. 

Charivari v Hasičském domě zítra končí! Kraj Vysočina, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
a Město Telč zvou na výstavu výtvarného umění „Charivari“. Výstava je výsledkem tvůrčí 

rezidence dvou umělkyň Nicole Pérignon a Charlotte Van der Veken z francouzské Remeše v regio-
nu Grand Est, partnerského regionu Kraje Vysočina. Kurátorem je významný vysočinský grafik Jan  
Vičar. Zajímavostí je, že celá jedna stěna instalací pochá-
zí také z workshopu s dětmi letního tábora Rohozná, kde 
mj. instuktorují také pořadatelé Prázdnin v Telči. V neděli 
10.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla se pěkně rozjíždějí festivalové dílničky. Kreslení na magnetky, na ply-
šáky, na polštářky, na pytlíčky, na tašky či kabelečky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Kožené náramky 

a malování hennou.
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