
Vladimír Václavek
Vedle Pavla Fajta nebo Ivy Bittové je jedním z tvůrců 
brněnské alternativy, která společně s undergroundem 
tvořila od poloviny osmdesátých let kontrapunkt k 
oficiální rockové scéně. Na rozdíl od undergroundu měla 
ovšem hudba samorostlých Moraváků téměř mizivý poli-
tický podtext. Důležitější bylo předávání pocitů a nálad 
nevázaných na čas i prostor. Repertoár bigbítově laděného 

Dunaje byl často založen jen na těžko spočitatelných rytmech, provázely ho poměrně složité harmon-
ické postupy a struktury skladeb se vymykaly tehdejším ortodoxním rockovým mechanismům.

Včera se na telčských scénách představily samé kapely 
hrající irské lidové písně. Skutečnou hudební virtuozitu  
a současný pohled na hudební tradici Irska ukázali 
dublinští Sliotar. Jako vždy vystoupila nespočetná Aso-
nance se svojí svéráznou folkovou interpretací lidovek  
z britských ostrovů. Ve sklepním klubu pak zahráli dánští 
Moving Cloud a bylo na první pohled jasné, že jejich 
krev se nadobro promíchala s tou irskou. Tím však večer 
nekončil. Až do ranních hodin se na baru hrálo a hudeb-
níci ze Sliotaru u toho samozřejmě nechyběli.

Pacora trio
Trio slovenského houslisty Stano Palúcha 
se vymyká všem běžným hudebním kat-
egoriím - k jeho hlavním inspiracím patří 
world music, jazz, ale díky moldavskému 
cimbalistovi Marcelovi Comendantovi i 
moldavská lidová hudba. Spolu s kotraba-
sistou Robo Raganem tvoří tito hudebníci 
naprosto unikátní styl, kde cimbál přebírá 
roli klavíru a dodává tak jejich swingování 
naprosto nový rozměr... a navíc to všechno 
zní úplně skvěle.

Sport
Na zítřejší pozdější dopoledne pro vás pořadatelé spor-
tovní dílny připravili tradiční volejbalový turnaj.  
Kdo se chcete pobavit a zároveň trochu zahýbat, přijdte 
ve dvanáct hodin ke sportovnímu areálu za lávkou u gym-
názia. Těšíme se na vaše rozličné údery a všleliké pády.  
Hře zdar a zábavě především.
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Pokud se chcete dobře najíst a potkat hvězdy  
festivalu při večeři, čeká na vás s otevřenou náručí

RESTAURACE U ZACHARIÁŠE

DÍLNY V LIDUŠCE 
Tvůrčí dílny na dvoře Lidušky (ZUŠ) jsou pro vás 

připraveny každý den od 13:00 do 17:00. Přijďte si 
vyrobit smaltované šperky, malované hedvábné šátky, 

košíky z pedingu anebo něco z leptaného skla.DNES NA NÁDVOŘÍ

VČERA

NOCTURNO

Klára Šimková a Markéta Hávová
Mladá písničkářka se srdcem v kytaře. 
Na zobcovou flétnu ji v Telči doprovodí 
Markéta Hávová.
Traband
Kapela Traband prošla za jedenáct let své 
existence třemi obdobími – od původní 
nekomplikované muziky, v prvním plánu 
vyprávějící příběhy, přes tzv. dechno 
– „hudbu k tanci na dechové nástroje 
hranou“ až k současným klidnějším, 
lyričtějším písničkám se zajímavými zvu-
kovými kombinacemi. Zatímco dříve hráli 
většinou world music, nyní se můžeme 
těšit na „home“ music – hudbu inspiro-
vanou českou lidovou muzikou  
a domácím muzicírováním.
Jablkoň
Skupina Jablkoň uchvacuje publikum 
dynamickou experimentální hudbou  
- od běžné kytary, bubnu a trubky se 
hudebníci dostávají přes například 
basovou foukací harmoniku až k hustilce 
a různě znějícím kovovým předmětům. 
Výraznou dynamiku hudby pak doplňují 
zpěvem a výkřiky.

Žalman a spol. a praspol.
Lyrický bard a legenda českého folku Pavel Lohonka 
Žalman oslaví na telčském zámku čtyřicet let svého 
vystupování na prknech, která znamenají svět. A oslaví 
je u nás spolu se svými přáteli Pavlínou Jíšovou a Ton-
dou Hlaváčem, se kterými vystoupil na Portě roku 1982 
– na Portě, kde se „Žalmanův jihočeský výběr“, později 
přejmenovaný přáteli na Žalman & spol., stal prakticky 
přes noc legendou.

VÝSTAVY 
Kresby a malby Jindřicha Pruchy v Hasičském domě

Kovářské vyznání Freda Habermanna v justičním 
sále na zámku

Výstava Fuchsií v zámecké zahradě
Sbírka poštovních zámek Bohuslava Makovičky  

v telčském muzeu
Dílo Jana Křena ve věži Svatého Ducha
Fotografie z minulých Prázdnin v Telči  

od Vojty Koláře na radnici
Malby Radky Lindourkové v obřadní síni židovského 

hřbitova

Výstražná zpráva hydrometeorologického ústavu 
Nejvyšší stupeň nejnižšího ohrožení!
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