
COP, Malina Brothers a Katka Garcia
Dnes na zámeckém pódiu uslyšíš modrou trávu 
růst. Zahrají nám české bluegrassové špičky, nic-
méně když třeba tolik neoceníš nedosažitelná sóla 
na mandolínu, nezoufej – mnohé písně, které dnes 
zazní, jsou minimálně stejně zpěvné jako kytarov-
ky z hospody. A spoustu z nich asi z hospody znáš, 
třeba legendární COPáci minulý rok oslavili už 
čtyřicet let fungování kapely a kdo neumí v Telči  
u Kozla zahrát aspoň jejich Pár minut, jakoby ne-
byl. Musíme říct, že jim těch pár křížků na krku 
svědčí. I když hráli jako profíci už v době vzniku 
kapely, s každým dalším albem posouvají hranice 

toho, co si představujeme pod bluegrassovou vir-
tuozitou, zase o kousek dál, aniž by ovšem přestali 
hrát pro diváky nebo ztratili smysl pro humor. 
Že je to poprvé, co vidíš Malina Brothers a Katku 
Garciu? Promiň, ale pravděpodobnost, že je to 
pravda, je mizivá. Všichni členové tohoto tělesa 
si prošli tolika kapelami, že se to snad nedá ani 
spočítat (namátkou zmíníme Druhá tráva, Žalman  
a spol., Kon Sira, spolupracovali s Pavlem Bobkem, 
Věrou Martinovou, Charliem McCoyem, Stevem 
Walshem, Alanem Dohertym…). Katčin hlas a zlaté 
prsty kluků z Malina Brothers jsou prostě na blu-
egrassové scéně vyhlášené a není divu – Katka je 

možná nejvýraznější osobností irského zpěvu u nás a kluci se přímo ježí nástroji, na které neuvěřitelně 
válí. Bráno kolem a kolem, chceš-li vidět to nejlepší, co může česká bluegrassová scéna nabídnout, 
dnešní večer je pro tebe.
Cermaque
Jakub Čermák je básník. Jeho texty tvoří obrazy, které nutí 
přemýšlet. Prolínají emoce osobních příběhů. Naštvaně 
reflektují současnou situaci. Ukazují cestu k naději. Ne-
říkají nic jen tak polopatě, ale o to více vtáhnou, ať už jde 
o niternou výpověď autora nebo o kritiku společnosti. Ja-
kub Čermák je písničkář-alternativec. Základem jeho pro-
jevu je sice akustická kytara, která svojí záměrnou jedno-
duchostí dává vzpomínat na kořeny písničkaření, ale tím 
hudební podobnost končí. Cermaque hledá svojí cestu jak 
pomocí dalších nástrojů, které jeho hudbě dodávají dy-
namiku, tak pomocí elektroniky, zkreslování a zvláštních 
samplových výstřelků. Jakub Čermák je naprosto svůj. Píše a hraje ne podle norem a žebříčků, ale po-
dle toho, co potřebuje vyjádřit. A když se člověk zastaví a poslouchá nejen ušima, ale i hlavou a srdcem, 
vše do sebe nakonec zapadne.

Tři festivalové dny a tři povedené večírky
Zatímco ostatní řeší sucho, my jsme na Prázdninách  
v Telči za počasí bez deště vděční. Vstávání den ode dne 
bolí víc... My ale vstávali do sluníčka, to jde samo. Stihli 
jsme i tradiční pořadatelskou snídani na Kocouří scéně, 
i když v komornějším stylu. 
Po obědě naši pohádkoví krysaři odvedli děti z celé-
ho náměstí i parku na zámeckou terasu, kde proběhla 
pravá šermířská pohádka pro malé i velké. Na kocouří 
scénu mezitím dorazila pražská kapela Handl. Chytří se 
nenechali zmást a poznali mezi hudebníky známé tvá-
ře z předešlé noci. Kvalitní bluegrassová muzika zapl-
nila náměstí, stejně jako publikum, které se nenechalo 
odradit ani blížící se bouřkou. Kapela si už za pár dní 
svůj repertoár zopakuje v La Roche na evropském blu-
egrassovém festivalu, takže nás těší, že si pro hudební 
generálku vybrali právě telčské náměstí a naše vděčné 
publikum. 
Rychlou bouřkou se nenechala smést fronta diváků, kteří šli na hlavní koncert. Dešťová voda zatekla 
do techniky pod pódiem a osvětlovačům a zvukařům na začátku koncertu pořádně zatopila, ale rychle 
to vyřešili a písničkářky Martina Trchová a Lucie Krpalová alias Prune byly slyšet i vidět. Na osobní 
texty obou dam následně navázala jedna z nejočekávanějších zpěvaček letošního sedmatřicátého roč-
níku Prázdnin, Aneta Langerová se svojí kapelou. Plachou dívenku ze soutěže Česko hledá superstar 

nahradila sebevědomá žena, suverénní zpěvačka 
s osobitým propracovaným repertoárem, na míle 
vzdáleným od jejích někdejších začátků. 
Nedělní večer završil experimentální projekt Jaku-
ba Königa, Malé zvíře (jménem Podzim) - perfekt-
ně doladil náladu do dokonalých melancholických 
křivek. Vystoupení plné poezie a vizuálního umění 
padlo do noty nedělního večera prostě každému  
a vzalo nás na jeden velký umělecký trip, z něhož se 
většina z nás určitě vyspí, ale rozhodně nezapome-
ne. Bylo to skvělé a moc děkujeme!

Divadlo Já to jsem – Eliščiny pohádky
Pohádka o princezně, princi, skřítcích, draku a neopodstatněném strachu – Sovy nejsou tím, 

čím se zdají být. Ne všechno, co se třpytí, je zlato. Ne každý pes, co štěká, kouše. Divadelní scéna vytvo-
řená ze staré školní lavice a starých strojů, pomocí kterých lze vytvářet zvuky meluzíny, deště… Ručně 
řezané loutky, každá z jiného druhu dřeva... To vše proto, že jedním s cílů této pohádky je učit děti  
a možná i nás dospělé vnímat, poslouchat, cítit a dívat se na okolí nejen očima. 
Pozn. redakce: Na pohádku se moc těšíme, protože z popisu je patrná inspirace dílem Davida Lynche!

Flow Track a 4zdi
Tak jsme si zablbli, dali průchod alternativě, swingu i elektru a teď se můžeme vrátit zase ke kořenům. 
Dnes nás na Kocourech čekají dvě kapely, které nám připomenou základy, na kterých česká folková 
scéna stojí, tedy akustický folk. Spojuje je mnohé: důraz na silné texty, precizní zpěv a vícehlasy i pro-
myšlené a technicky bezvadné aranže. I přes tyto společné rysy má každá kapela svůj jedinečný zvuk, 
daný jak různým nástrojovým složením, tak osobitým autorským stylem ovlivněným trochu jinými 
větvemi; ve Flow Tracku můžeme sledovat více blues a výraznější rytmiku, 4zdi nás zase posunou 
blíže k trampu. Tak si připrav hlasivky a sejdeme se na Kocourech!

Za Marcelem na zámku přišel krásný mladý muž a zeptal 
se ho s nadějí v srdci: „Co tu dělá taková krásná blon-

dýnka sama?“. Když zjistil, že mluví s jiným krásným mladým  
mužem, odešel s omluvou a staženými půlkami do jiných lovišť. 
Fanda, hozen do kašny, zasmušile zjistil, že pravděpodobně  
ve vodě nechal peněženku. Byla tam! Odvážně ji vylovil i s mo-
bilem v kapse, na který mezitím zapomněl a teď smutní a krade 
telefony ostatním, aby jeho chatovací reflex nezahálel. O tom,  
že si z redakce udělal soukromou sušičku na bankovky ani  
nemluvíme...
A víte, jak dělá zvukařskej pes? Gaf gaf! (autor hádanky Jindra)

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla 
stále běží festivalové dílny. Přijďte si  

vyrobit pěkný rukodělný dárek z festivalu.
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Stále čekáme na Terku a její opravdu kvalitní 
drby.


