
Výlet do středu čtvrtka 
Včerejší konečně pořádně slu-
nečný den osvěžil sprchový 
stánek vedle koucouří scény. 
Na té odpoledne proběhla 
poslední dětská vyráběcí díl-
nička rodiny Marčíků. Víťa 
Marčík uzavřel své letošní 
pásmo pohádek Třemi zlatými 
vlasy Děda Vševěda a my se na 
všechny těšíme zase příští rok.
Kocouří scénu pak rozvlnila 
pruhovaná trička. Obě kapely 

totiž jakoby se domluvily na festivalovém dress-code a přijeli v pruzích. I pořadatelům se z toho dělaly 
takové proužky před očima, že málem s kapelou Lážo Plážo vystupovala i naše pořadatelka Šiška. 
Večer na zámku se nesl v duchu irských a perských melodií. První kapela Radim Zenkl & Europick 
vytvořila na nádvoří milou, pozitivní a baladickou atmosféru a připravila tak půdu pro zážitek další, 
hluboce znějící. Kapela Sedaa by se dala jednoduše přiblížit jako cimbálovka s hrdelními zpěvy, avšak 
svými alikvótními tóny prováděla přítomné posluchače jakousi hudební dynamickou meditací hlubi-
nami vzpomínek a zážitků z letošního festivalu.
Jak všichni víme, že zážitek naživo je nenahraditelný, o tomto koncertu to platí nejméně trojnásob. 
Publikum bylo světové, při přestávce mohli diváci zaslechnout angličtinu, francouzštinu, němčinu, 
ruštinu a zahlédnout i nefalšované mongoly. To mimo jiné i proto, že členové kapely Sedaa přijeli  
s asi třicetičlenným rodinným týmem.
Zatímco na zámku hrála cimbálovka mongolská, na náměstí 
hospodu U Kozla rozveselovala cimbálovka klasická česká, 
respektive moravská a bavili plný výčep pěkných pár hodin.
Noční program uvedli Žamboši, kteří dali svou hudbou 
prostor nejen k poslechu a tanci, ale i zamyšlení, zejména 
aktuální písní Země nikoho, kterou věnovali planetě Zemi. 
Mezitím se venku před Panským dvorem dělaly pita placky  
s bylinkovým máslem a mladé pořadatele bavil návštěvník, 
ze kterého se vyklubal zasloužilý pořadatel. 
Dnes nás opět čeká hudbou a zážitky nabitý pátek a skuteč-
ně je z čeho vybírat!

To, že přichází konec festivalu, se pozná snadno. Schází se tu apoka-
lypsi, tuhle tu byl Válka a včera Hladomor. Navíc náčelník pouší na 
stánku apokalyptické suity.
Parta přelepovačů plakátů je jenom zástěrka pro totální obsazení 
středu Telče týmem Žluťáci kruťáci ve hře Pokémon GO.
Žofka nabízí u brány zvrácenky, což se cestou na bar moc nehodí.
Barmanka Johana dělá v běžném nefestivalovém životě zajímavý vý-
zkum, nechává děti ze školky popisovat obrázky: Tady má balon poli-
cajt jako ale to je hasič a on má batoh a chce to celé zebrat.
Vyvážená snídaně je podle Honzy Redla třicet míchaných vajec a de-
set rohlíků od pekaře Marka a deset z jihlavské pekárny.
Bára a plechovkový tuňák.

Spazier Gang
Výběr z hroznů kapel Funky Ship a The Shots dal vzniknout příležitostné kapele Spazier Gang, která se 
nebojí naživo zahrát ty nejlepší covery, na které si dokážete vzpomenout. Ideální na zpestření líného 
odpoledne před nastartováním pátečního večírku. 

Puding pani Elvisovej
Slovenská elektro-indie-popová kapela, která vznik-
la v roce 1995 v Košicích. V letech 2010 – 2012 zís-
kali na Radio_Head Awards třikrát po sobě ocenění 
nejlepší koncertní kapela roku. Za poslední dekádu 
odehrál Puding hromadu koncertů na velkých ev-
ropských festivalech jako je Pohoda, Grape, Colours  
of Ostrava, Sziget, EuropaVox a mnoha dalších.

Midi Lidi
Midi Lidi obrátili před lety českou elektropopovou 
scénu vzhůru nohama a vytvořil se kolem nich do-
slova kult. Jejich fanoušci vstávají s písní Ráno na rtech, hned jim čouhá čaj (z hrnku), maj pak pokoj 
klid a nesmím zapomenout, že rádi vaří. Obykle ukrutně zpocená taneční párty je doplněná projekcí,  
ale ta je stejně často skoro jedno, protože všichni uhranutě koukají na pohyby a grimasy frontmana 
Petra Marka. Kdo chce vypotit pár deci, bude večer v našem klubu na správném místě.

Jarret
Liberečtí Jarreti,  stálice naší zámecké scény, přijíždějí po roce zpátky do Telče, aby nám připomněli, 

že na severu Čech existuje také hudba jako víno. A právě jeden takový, léty prověřený doušek indie  
a folkrocku, nám mají v plánu dát dneska večer ochutnat. Jestli se necháte opít, necháváme čistě  
ve vaší režii. Každopádně, tahle Jarret za nějakou tu kocovinu určitě stojí. Pokud ještě tuhle tempera-
mentní kapelu neznáte, vězte, že staví na nezaměnitelném hlase zpěvačky Hanky Skřivánkové a pů-
vodní tvorbě bývalého jarretího baskytaristy Bohouše Vašáka, doplněné o písně spřízněných autorů 
– Jakuba Nohy, Martina Kadlece a Pavla Havlíka. 

Buty
Kapela nesmazatelně zapsaná do srdcí svých fanouš-
ků skvělým soundtrackem k filmu Jana Svěráka Jízda, 
za který Buty získali Českého lva za nejlepší hudbu. 
Mám jednu ruku dlouhou, Nad stádem koní anebo 
Tata - to jsou jen malé připomínky hitů notoricky zná-
mých snad ze všech českých rádií. Na svém kontě mají 
Buty v současnosti osm studiových alb a každé z nich 
je nefalšovaný originál. Kapela nemá problém s cestou 
napříč hudebními žánry. Z atmosféricky poetického 
Ppoommaalluu, z velké části obsahující hudbu k výše 

zmíněné Jízdě, kapela postupně přešla takřka do popu, na další z desek zase podlehla vábení balkán-
ské hudby. Přes veškeré experimenty, kterých se Buty rozhodně nebojí, si zachovávají osobitý zvuk  
a mají svým posluchačům stále co nabídnout.

Mango Sheikh
DJ, který navíc hraje na kytaru. Tak by se dal jednoduše po-
psat Mango Sheikh, který svoje elektronické tracky podkres-
lené samply ze starých nahrávek doplňuje loopy nebo hrou na 
akustickou kytaru. Před chvílí se právě vrátil z dlouhé cesty 
po Asii, tak doufáme, že si místo tropických nemocí přivezl  
i nějakou tu inspiraci na nové songy.

Teátr Pavla Šmída – Zapomenutá pohádka
Další člen velké rodiny komediantů Pavel Šmíd byl dříve především impresário, kulisák  

a řidič, ale občas také příležitostný herec u Víti Marčíka a v divadle Koňmo. Do mysli mnohých se ale 
zapsal nezapomenutelným výkonem v Romeovi a Julii, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Tedy sa-
mozřejmě Julii. Po patnácti letech hostování se ale Pavel Šmíd rozhodl zinscenovat vlastní pohádky. 
Velké jméno si udělal už Pohádkou z budíku a letos přijede s úplně novou Zapomenutou pohádkou. 
Zapomenutou proto, že se prý dnes hodně zapomíná, že pravda a láska má zvítězit nad lží a nenávistí. 
Passage

Kapela Passage hraje vlastní melodické písničky založené na vícehlasu, jejichž většinovým au-
torem je kytarista David Watzl. Na začátku letošního roku došlo v kapele k personálním změnám, 
odešla zpěvačka Marie Havlová a baskytarista Bohouš Vlček a do kapely přišel baskytarista Vlas-
timil Krejčí a po třech letech se vrátila zpěvačka Markéta Madla Klupková, kterou můžete vídat  
i v kapele Devítka. Do Telče Passage přiveze své první CD Na hraně, ale také hráče na rytmické nástroje 
Pavla Bonga Plcha, který s kapelou příležitostně účinkuje.
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DRBY

DNES Divadlo Cylindr 
KVAK a ŽBLUŇK –  
DVA KVAMARÁDI

CRICKET & SNAIL a BLONDÝNA

CRICKET & SNAIL 
SZIDI TOBIAS

BEE BAND, THE SHOTS, 
ZATRESTBAND

THE 6 FIREBALLS
SOBOTA 10. SRPNA

ZÍTRA

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno17.00 Panský dvůr

Včera jsme čekali na baru mezinárodní jam, ale mongolové jeli 
nakonec na jehně. To nás vypekli. Hraní ale bylo i tak, Radim 

Zenkl, Jauvajsáci i náš Matěj, takže večírek jako europrase.
„Chlapci dejte to k ledu... Za 20 min sraz na náměstí. Už se nemohu  
dočkat na město věčného zklamání a dobrých přátel.“


