
Dílna uvaděčského humoru včera předvedla další kvalit-
ní kousek – Adam v triku uváděl kapelu Madam v triku.  

Těšíme se na další frky!
Dobré holubice se vracejí – expořadatelky Eliška s Hančou se dnes 
objevily v Telči a skoro vůbec tím nezdržely výrobu Zpravodaje.
Protože původně zamluvené ubytování pro kapelu nakonec nebylo 
potřeba, tak se nám včera v noci povedlo zjistit, kolik pořadatelů 
se vejde na pokoj číslo 2 na Panském dvoře. Do postele i do spr-
chy se vejde až 35 dobrovolníků a vešlo by se i dvakrát tolik. Vojta  
má k tomuto kousku obsáhlou dokumentaci.
Se sledovaností telčských streamů nám vydatně pomáhá i Luboš 
Xaver Veselý, prý si je pouští i na třech počítačích najednou.

Devítka
Honza a Jindřiška Brožovi založili svoji kapelu Devítka  
v roce 1992, čtyři roky před tím, než začali s Žalmanem  
vystupovat společně. Patnáctiletá spolupráce s Pavlem  
Devítce nedávala příliš prostoru k samostatnému koncer-
tování, Brožovi ale přesto svůj projekt nepustili k vodě.
Honzovy autorské písničky a kapelní humor Devítce  
postupem doby zajistily solidní fanouškovskou základnu  
a Brožovi tak dokázali, že k tomu, aby byli úspěšní,  
můžou fungovat samostatně. Tedy, nesmíme zapomenout  
na zpěvačku Madlu a kytaristy Klubajze s Hafem, kteří spo-

lečně se zakládající dvojicí tvoří současnou kapelní sestavu. Už při jejich minulém hraní na našem 
festivalu Devítka avizovala nahrávání nové desky. Ta měla spatřit světlo světa letos na jaře. Vzhledem 
ke koronavirové situaci si bohužel musíme na její vydání ještě pár měsíců počkat. Slavnostní křest  
v pořadí dvanáctého alba se plánuje na září a deska se bude jmenovat Štístko.
Epydemye
Jihočeská skupina Epydemye si posluchače napříč gene-
racemi získává svou pozitivní a živelnou koncertní energií  
a písněmi, které otevírají zajímavá témata. Dosud natoči-
la čtyři desky a ročně odehraje kolem padesáti koncertů.  
Za desku Kotlina kapela získala žánrovou cenu Anděl 2015. 
Na tomto monotematickém albu zpracovala životní příběhy 
osobností československých dějin 20. století (Adolfa Opál-
ky, Milady Horákové, Jana Palacha, Josefa Mašína a dalších). 
V roce 2019 vyšlo album Milé děti, díky kterému můžete se 
třemi rodiči prožít vzlety do výšin, strmé pády, úspěchy i průšvihy, lásky, touhy a příchod dětí, které 
obrací životy naruby. Epydemye patří mezi kapely s velkou budoucností, má za sebou folkové soutě-
že i festivaly, kde získala ocenění a brzy se dostala do povědomí posluchačů i dramaturgů. Natočila 
také live koncerty pro Českou televizi, Český rozhlas a několik videoklipů. Měnila se kapelní sestava,  
co ale vždy zůstávalo a zůstává, jsou silné písně a nakažlivá koncertní energie.

Žamboši
Původně duo Jana a Stanislavy Žambochových, dnes již 
trio, hraje v obsazení kytara, akordeon a bicí. Sestavu roz-
šířil v roce 2005 bubeník Jiří Nedavaška. Za poněkud zavá-
dějícím názvem se dnes ukrývá progresivně znějící folková 
kapela. Jejich repertoár se opírá o původní tvorbu Hon-
zy Žambocha. Mají zatím tři alba, dvě získala cenu Anděl  
a jedno nominaci. Ačkoliv ceny, pozvání do televizí a rádií 
kapelu těší, daleko víc si užívá právě taková hraní, jako je to 
zdejší, na našich Prázdninách.

Divadlo Víti Marčíka – Popelka
Loutková hra na motivy bratří Grimmů s upraveným koncem... nebojte se, vše dobře dopadne. 

Dva Víťové, otec a syn, Vám zahrají pohádku se spoustou písniček a rýmů, doprovázených živou hud-
bou. Představení se neustále vyvíjí a hraje s občasnými přestávkami už od roku 2006.

Ve čtvrtek v pět 
Jak pojmenovat kapelu? Tak třeba podle dne a hodiny, kdy chodíte společně zkoušet. Kapela hraje 
folkovou muziku, postavenou na autorských písních. Její členové se chtějí podělit o pohodu a potě-
šení, kterou muzika přináší a jejich vystoupení jsou provázena veselou náladou. Slyšet je můžete  
v klubech, na koncertech, slavnostech, kavárnách, nebo festivalech. V říjnu 2018 kapela vydala první 
CD s názvem Cesta mraků.

Ondřej Vácha
Dávku chytlavého folku z jindřichohradecka vám dnes aplikuje Ondřej Vácha. Když zatáhne za harmo-
niku a začne zpívat, má o početné obecenstvo ve chvilce postaráno. Ideální adept na kocouří scénu, 
nenechte ho v tom dneska samotného!

Bingekoncerting v Telči
Nedávno jsem objevila jeden seriál. Prví série byla úžasná a já se nemoh-
la dočkat té druhé. Bylo tam všechno, co jsem si zamilovala na prvních 
osmi dílech – úžasné lokace, nádherné kostýmy, skvělá hudba. Jenže se 
změnili herci. A bez nich, i kdyby se produkce na hlavu stavěla, to jed-
noduše nebylo ono. Náš festival je na tom podobně. Na sedmnáct dní 
máme pro sebe krásnou Telč. Umíme sehnat skvělé muzikanty. Matěj 
zařídí kouzelné domečky a vyzdobí město. Zařídíme dílničky. Jenže, po-
kud nepřijdou ti správní lidé, často naši dobří kamarádi, tohle všechno 
nemá vůbec žádný smysl. Naštěstí to cítíte stejně jako já, jste tady s námi 
a mě nezbývá než se ohlédnout za druhou festivalovou středou. Už na 
zvukové zkoušce jsem věštila, že večerní koncert bude pecka. A taky  
že jo. Sympaticky kousavá partička Jananas mě baví tím, jak je nezaměni-
telná s ostatními kapelami. Zpěvačka Jana se dobře poslouchá, repertoár je originální, chytlavý textově  
i melodicky. Jedinou výhradu mám k písničce Antonín Sova. Být kapelou, přehodnotila bych její zařa-
zovaní v Telči do playlistu.
Olin Nejezchleba s Norbim Kovácsem si včerejšek opravdu poctivě odpracovali. Jestliže to v úvodu 
jejich zámeckého vystoupení vypadalo, že je kvůli potížím se zvukem vůbec neuslyšíme, nakonec hráli, 
když započítáme nocturno, zhruba čtyři hodiny čistého času. Pocta Petru Skoumalovi za doprovodu 
kapely Malý bobr, předčila naše očekávání. Písničkám geniálního Petra neotřelé aranže sluší a věřím,  
že i stejnojmenná deska si svoje posluchače určitě najde. Po přesunu Norbiho s Olinem na nocturno, 
kde na ně už netrpělivě čekal Ivan Hlas a plný sál diváků, začalo další výtečné nocturno. Místy trošku 
přitvrdili, ale ani Ivanovým textům 
nechybí poetika, kterou poslucha-
či právě na takových podzně noč-
ních hraních určitě ocení. Co bylo 
dál? Zpívalo se a hrálo až do rána. 
Tímto zdravíme Péťu Bohuslava  
z Asonance, kterého nečekané 
pracovní povinnosti předčasně 
odvelely z Telče i společných hra-
ní. Já ale zůstávám v klidu. Příští  
rok se tu se všemi kamarády urči-
tě sejdeme znovu. A bude to zase 
jízda! Sova

Přijďte si na dvorek Lidušky (za výčepem Kozla) vytvořit do dílniček dárek z Telče. Možností máte dost: 
malovaná sklíčka, kolážové pohlednice, náramky, tisk na trička, malování na plyšáky, polštářky a tašky. 
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DÍLNY

DNES Pruhované panenky 
Kryštůfek a lesní bytosti

Větrno, Rajtaraj a Pavel Klvaňa

Marien a Jarret

Durkheim Dolls

Září, I Love You Honey Bunny 
Lenny

Teepee
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku17.00 Panský dvůr 22.30 Panský dvůr


