
Velký folkový třesk
V neděli náš hlavní pořadatel a táta 
Prázdnin Medvěd vyhlásil pořadatelský 
šabat a hodně pořadatelů to asi pocho-
pilo tak, že mají volno až do další nedě-
le. Včera nás totiž na poradě bylo tolik, 
že by se to dalo spočítat na prstech jed-
né ruky. Mezi jednotlivými partami se 
tak včera pořádaly tahanice o pomoc-
níky:  „Půjčte nám alespoň jednoho, 
my jsme jenom dva.“ „Já jsem ale sám!”  
A tak podobně.
Naštěstí se přes den sešel pořadate-
lů opět dostatek a dokázali přesunout  
Kocouří scénu na Panský dvůr v obavách z deště. Ale co čert nechtěl, déšť se vypršel dřív, než přišel.  
Kapela Mantrovníci se svým hostem Radkem Malým tak hrála na Panském dvoře, kde vytvořili krás-
nou komorní atmosféru.
Fronta na zámek sice pár osvěžujících kapek schytala, ale všichni se rychle schovali do útrob zámku 
a déšť už nás dál netrápil. Zvlášť když nás čekal jeden z nejhřejivějších koncertů letošního festivalu. 
Večer odstartoval Antikvartet se svými převážně vokálními aranžemi slavných písní. Určitě největší 
radost nám udělala jejich verze kultovní písničky Down to the River to Pray z filmu Bratříčku, kde jsi? 
A pak už přišla všemi očekávaná Asonance, která prokládala svoje nejznámější kusy dynamičtějšími  
a dravějšími písněmi, které by vydaly na celé nové album. Ovace ve stoje tak určitě musely Honzu 
Laštovičku přesvědčit, aby se dal do zamlouvání studiového času.
Noční tečkou za včerejším večerem byla Devítka, bez které se žádný alespoň trochu folkový festival 
neobejde. A byla to spíš pořádná teč, protože Honza s Jindřiškou a celou kapelou hráli zaplněnému 
sálu na Panském dvoře téměř dvě hodiny. Souběžně s jejich koncertem pak u Štěpnického rybníka pro-
bíhala pietní vzpomínka na Nagasaki a Hirošimu. Na vlnách alternativní performance Matěje Koláře 
a jeho souputníků se nesly tóny japonska a etno-music. Vystoupení vyvrcholilo Matějovým šokujícím 
vypuštěním létajícího lampiónu, který místo ve vzduchu skončil i s Matějem ve vodě. Byl to krásný 
festivalový den, za který pořadatelům ještě dnes celý den děkovali nadšení návštěvníci.

Elka s Michalem prý nebudou ve středu spolu. Ale nebojte, oni 
jsou kvalitní i každý zvlášť.

Ondra si včera dal kesselský závod v kategorii Solo – na kole z redakce 
na nocturno zaostřit kameru a zase zpátky. Stihl to samozřejmě pod čty-
ři parseky, ještě než mu na pivu v redakci sedla pěna.
Holky od triček smutní. Odjezdem Pepína se rozpadl boyband „Gay Jay“
Váchyho bigoš byl sice mokrej, ale jinak výbornej. A k tomu ty skvělý 
placky s česnekovým máslem od Aničky a Andreje!
Vojta se stále nechce vzdát ponožek, co měl na sobě při objímání  
se s Tata Bojs. Situace začíná být vážná.

Karel Plíhal
Dnešní večerní program bude ve znamení kulti-
vovaného i méně kultivovaného humoru, velkého 
množství říkanek taktních, méně taktních i zcela 
netaktních. Populární písničkář, mistr slova, jehož 
tvorba pohladí po duši, dojme, ale i rozesměje. 
Plíhala provázely minulá léta zdravotní problémy, 
tím spíš máme radost, že je dneska tady! A rozhod-
ně mu na kvalitě neubere „pomocník“ kytarista. 
Šedesátiletý rodák z Přerova působí na české hu-
dební scéně šestatřicet let, během kterých doká-
zal oslovit fanoušky několika generací a vzhledem 
k neutuchající popularitě jeho písní lze předpo-
kládat, že další budou rozhodně následovat. Jeho 
koncerty bývají 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 zhudebně-
ní několika básní Josefa 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. 
Víťa Marčík – O holčičce,  
která se ještě nenarodila
Po odpoledních pohádkách pro malé, i velké tu máme 
něco spíše pro ty velké. Na večerním nocturnu totiž Víťa 
Marčík zahraje divadelní představení O holčičce, která 
se ještě nenarodila. Jde o první hru z trilogie pracovně 
nazvané Smrtihry. Nejenom o vnučce, která ještě není na 
světě, ale také o světě před narozením a o životě bude 
Víťa filozofovat, hrát a vyprávět. To vše s osobitým hu-
morem, lidskostí a moudrostí, kterou guru Víťa nese  
a rozdává napříč světem.

Víťa Marčík – Bajaja
Již včera přijel na náměstí, se svou půvabnou polepenou maringotkou, vousatý král kočov-

ného divadla, s tričkem s Ježíšem - Víťa Marčík. A právě na jeho pohádku se můžete těšit i dnes. Zahraje 
příběh o princi Jaroslavovi, známého též jako Bajaja, a jeho koníčkovi Šemíčkovi, se kterým putuje 
světem, aby poznal, že kdo miluje, má život věčný. Jak tuší všichni Marčíkovic divadla znalí, pohádka je 
sice pro děti, ale ty velké zaujme možná i více.

Ital si kupuje zelený tričko
Markytka a balení po telefonu
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DÍLNY Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové 
dílny. Kreslení na magnetky, na plyšáky, na polštářky, 

na pytlíčky, na tašky či kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo 
na krk. Kožené náramky a malování hennou. Výroba mozaiek, 
panenek a korálků. Ruční tisk na trička a tašky tiskátky. Malo-
vání na sklíčka a lepení dřevěných modelů a denně kolem 19:00  
velká bourací akce postaveného dřevěného hnízda!

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Rendez–fou
Na úterní kocouří scéně vám nabídneme setkání bláznů. Tak bychom totiž mohli přeložit název jih-
lavské kapely, hrající hudbu na pomezí folku, swingu a šansonu. Loňskou nominaci na hudební ceny 
Anděl sice neproměnili, ale už samotná nominace svědčí o vysoké hudební úrovni kapely. Neváhejte, 
lepší hudbu na protančení bot dneska v Telči nenajdete.


