
Když zahřmí z pódií
Atmosféra na sluncem prozářeném ná-
městí byla včera podezřele klidná. Však 
to taky byl pověstný klid před bouří a to 
nejen z hlediska meteorologického, ale 
i hudebního. Vypuklo nám to pod vrbou 
na pohádce O Šípkové Růžence v podání 
Víti Marčíka. Pohádce o prokletém zámku 
zarostlém růžovými keři dal Víťa loutko-
vou podobu a ve svých kouzelných doma 
vyrobených kulisách zahrál další úžasný 
kus. Spanilá a strašně krásná princezna 
Růženka byla zachráněna a publikum  
na konci zahřmělo tak, až se málem nebe 
nad zámkem roztrhlo.

Na kocouří scéně nám velkolepou smršť kvalitní hudby odstartoval X-tet. Naše oblíbené tetiny a stréc 
nám znovu předvedli, že i dynamické a svižné písně je možné pouze zpívat. Na konci jsme pak s písní 
Dancing in the rain na rtech odtančili v dešti směr zámek, do pravého epicentra telčské bouře.
Legendární Spirituál kvintet s hostujícím loutnistou Janem Čižmářem hráli a zpívali tak, že diváci té-
měř zažili utopii. To jak v případě zážitku z koncertu, tak i v případě kdy se málem utopili v přívalovém 
dešti, který smetl nádvoří. Naštěstí má Spirituál kvintet ocelově věrné fanoušky, kteří se nenechali 

vyvést z míry a téměř půlku koncertu seděli a zpívali v dešti. Spiri-
tuálové je odměňovali snad všemi svými hity, aby si zazpívalo celé 
osazenstvo. Bylo to krásné rozloučení kvintetu s Telči. Děkujeme 
za ty desítky krásných koncertů a kdybyste si to někdy rozmysleli,  
určitě vás tady zase rádi uslyšíme.
Na Panském dvoře nás ještě čekal úžasný koncert Báry Zmekové. 
Neortodoxní hudba plná poezie navíc v podání půvabné Báry by se 
spíš než jako hudba dala označit za magii. Celý sál uhranutě seděl 
jako přikovaný a nechal se melodickým hlasem unášet do vzdá-
lených světů. A dokonce i tu bouřku dokázala zahnat. Pokud jste  
neměli to štěstí ji slyšet, určitě si na její koncert příště zajděte.

Koník Kamil byl tuhle v noci hodně zmatený a navíc potře-
boval čůrat, což když máte dvě promile je docela problém.  

Nakonec se mu povedlo vykopnout dveře stáje, obstarat procházku  
a v pořádku se vrátit do kóje.
Štěpán se loučil a Alex se ptá: „A kdy zas přijedeš?“ Štěpán odvětil  
„No asi zas příští rok“ Alex vtipně kontroval „Tak to bude tak akorát“.
Včerejší barová pokerová seance skončila očekávaně. Zkušení hráči 
vyřadili mladou krev a viděli jsme i sedmičkový poker.
Váchy se bavil s Šalim a větu: „Tady o dobrýho zvukaře nezavadíš“ 
pronesl zrovna když stál Míra Hron přímo za ním. Tak si pak musel 
zbytek večera dávat pozor, aby pěst Old Peacehanda o něj nezavadila.
Detektiv Šali má nový případ. Zjišťuje štípnutním, jak která dívka 
vzdychá. O průběhu vyšetřování odmítá sdělovat informace.

Radim Zenkl & Europick a Sedaa
Čeká nás večer naplněný hudbou z různých 
koutů nejen světa, ale i času. Radim Zen-
kl je úspěšným hudebníkem ve Spojených 
státech, primárně díky hře na mandolínu. 
Silně jej ovlivnil David Grisman, známý 
americký producent, mimo jiné zástupce 
stylu „dawg music“, tedy spojení bluegrass, 
country, folku a jazzu. To možná vysvětluje, 
že hudba Radima Zenkla se odkazuje a pro-
líná mezi vážnou hudbou, bluegrass, world 
music, string jazzem a dalšími styly. Vydal již osm alb a spolupracoval studiově na více než 60 albech.  
V Čechách spolupracoval se skupinami a umělci jako Druhá tráva, Buty, Vlasta Redl, Hradišťan, Bratři 
Ebenové, Karel Plíhal, Čechomor, Jiří Stivín, Vladimír Mišík a Waldemar Matuška.

Kapelu Europick založil Zenkl v roce 1990, kdy jeho jedi-
ným spoluhráčem byl Leo Chern z USA. Nyní kapelu tvoří 
ještě tři čeští hudebníci a nástroje jako harmonika, banjo, 
kytary, perkuse, klávesy a sám Radim ještě ovládá didgeri-
doo, irské flétny a bouzouki.
Druhá kapela dnešní hlavní scény Sedaa nás uhrane svou 
magií hrdelních zpěvů. Název znamená v perštině „hlas“ 
a kapela propojuje mongolskou a orientální hudbu. Sama 
kapela svou tvorbu nazývá klusotem koní mezi Orientem 
a mongolskou stepí. Tři mongolské rodáky doplňuje mul-
tiinstrumentalista z Íráku žijící v Německu Omid Bahadori, 
který v kapele velí hře na perkuse, sám vystupuje s orien-
tálně pojatou hrou na kytaru. Na svém letošním turné si 
zahráli hlavně po Německu, ale i v Rakousku, v USA, Portu-
glasku, a dokonce v Malajsii. Čeká nás skutečně dávka svě-
tové muziky a tak se těšíme na zase originální atmosféru.
Žamboši
Po roce k nám na festival zavítá nezapomenutelné duo Sta-
nislavy a Jana Žambochových, doprovázené bubny Jiřího 
Nedavašky. Vystoupení se opírá o originální kytarové tech-
niky a humorné nebo naopak hluboké a smutné texty Jana 
Žambocha. Těšit se můžete na progresivně folkový večer 
míchaný ze zvuků kytary, bicích a akordeonu.

Víťa Marčík – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Pamatujete na Plaváčka? Pravda, coby novorozeně odložené, do vody v košíku do vody 

pohozené, moc štěstí neměl. Pak se ale jeho příběh dostal do rukou Víťi Marčíka a všechno nabralo 
docela jiný směr! Že chcete vědět jaký? Pak je to jasné, přijďte na pohádku! A co o ní říká sám Víťa? 
“Premiéra se uskutečnila 16. 11. 1994 ve Velharticích. Přítomno bylo 42 dětí, 39 dospělých rodičů,  
2 nedospělí už rodičové, 4 starší ženy a 6 svobodných slečen, 5 dospívajících chlapců, uhlířský synek, 
bezdětný postarší pár (byl cítit rybinou), strachem sžíraný král s královnou a dcerou, opuštěný a ne-
důvěřivý převozník, potměšilá stařenka a zarostlý děd – podivín, který celou pohádku prospal (ale, jak 
se ukázalo, i tak všechno věděl).” Tak jsme zvědaví, kdo se sejde dnes…

Hluboké nedorozumění
Skupina hned začátkem roku vydala své druhé oficiální CD Namaluj, které pokřtila v pražském divadle 
Na Prádle. Uslyšíte na něm především písničky z posledních pěti let. Na nich se kromě samotné kapely 
jako hosté podíleli také na bicí Tomáš Vydra ze skupiny Lážo Plážo a na housle Slávek Vojtek z Bodla.  
A protože na Kocouří scéně hrají HN a Lážo Plážo pohromadě, bylo by škoda toho nevyužít. Tomáš 
Vydra tedy posílí Hluboké nedorozumění o rytmickou sekci i zde a zároveň pravděpodobně vytvoří 
rekord v době strávené na scéně jedním muzikantem na jednom koncertu. HN tedy letos uslyšíte tak, 
jak jste ho ještě v Telči neslyšeli, a že sem už jezdí nějaký ten pátek.
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Lážo Plážo
Skupina Lážo Plážo vznikla na konci roku 2004. U jejího zrodu tenkrát stáli Mirek Novák a Tomáš Bře-
zina a velmi brzy se přidal Tomáš Vydra a později i Lada Zumrová na flétnu. Během let kapela několi-
krát prošla personálními změnami a v současné době zbyli z původního Láža jen oba Tomášové a Lada. 
K těmto třem ještě přibyla zpěvačka a kytaritka Klára Melčáková a na basu je doprovází Petr Křišťál.

17.00 Panský dvůr


