
Voxtet
Vokální soubor, který založil Martin Mikeš  
z Třeště spolu s několika přáteli na přelomu roku 1998 
a 1999, je dnes už známý široko daleko. Voxtet vznikl 
proměnou Mikešovy mužské vokální skupiny MIKE 6, 
jejíž vznik byl inspirován světově uznávanou černošskou 
vokální skupinou TAKE 6. Hlavní změnou v přerodu 
bylo především doplnění sestavy MIKE 6 o ženské hlasy. 
Během prvních let existence Voxtetu tvořily stěžejní část 
repertoáru vokální transkripce současných populárních, 
muzikálových, lidových, gospelových i jazzových skladeb.  
V současnosti se ale Voxtet stále více přibližuje k jazzu.  
Jejich vzory jsou například švédští The Real Group, 
američtí Rockapella, New York Voices, Vox One a další.

Voxtet je dobře znám jak na české scéně, tak i v zahraničí. U nás si je přizval na koncert v pražském Rudolfinu 
známý jazzman Jiří Stivín a díky tomu se objevili v pořadu české televize Folkomotivy. Do ciziny podnikl Voxtet 
několik zahraničních cest. Zpívali na Sicílii, v Belgii, Francii, Lucembursku, Německu a dalších evropských zemích.
O posledních vánocích Voxtet pořádně oslavil deset let svojí existence a na rok 2009 si předsevzali vydat nové 
album. 

Cairdeas
Tři hudebníci z Northumberlandu v Kanadě vytvořili 
seskupení Cairdeas teprve nedávno. Jsou to ale ostřílení 
muzikanti, kteří už mnohokrát vystupovali a nahrávali s 
mnoha slavnými jmény. Spolupracovali například s The 
Afro Celts, Loreenou McKennitt, The Chieftains anebo Uriah 
Heep. Cairdeas se zabývají tradičními melodiemi a písněmi 
z Britských ostrovů, Kanady i vzdálenějších oblastí. Irské 
tuny prokládají nejrůznějšími historkami. Především přední 
člen kapely Steáfán Hannigan má z čeho čerpat, protože se 
účastnil mnoha turné po všech koutech světa, od Kazach-
stánu až po Kubu, a potkával s nejroztodivnějšími lidmi. 
Steáfán je rozený multiinstrumentalista, kromě fiddles 
hraje snad na všechny tradiční irské nástroje – loketní dudy, bodhrán, flétnu, irské píšťaly, kytaru a další strunné 
nástroje. I další dvě členky Cairdeas, Elizabeth Barlow a Saskia Tomkins, jsou zkušenými profesionálkami.  
Dokládají to i získaná ocenění na Severoamerickém a Celobritském mistrovství ve hře na různé nástroje.
Přese všechny úspěchy, které po světě sklidili, nemají nos nahoru. Kromě koncertů totiž organizují i nejrůznější 
dílny irské hudby, kterých se může zúčastnit opravdu každý. Ne nadarmo se jmenují Cairdeas. Česky je to 
přátelství. 

Lajky
Mladá kapela z nedaleké Třeště, která teprve čeká na objevení, uznání a nějakou tu cenu. Vydali už několik cd  
a jejich písničky se objevily i ve vysílání Rádia 1. Z jejich živých vystoupení čiší nespoutatelná a nenapodobitelná 
energie. Někdy se tomu, co hrají, říká alternativní pop’n’roll, jindy folkový punk. Z úspěšných světových kapel 
nejvíce připomínají britské Arctic Monkeys. Lajky jsou zkrátka výborná kapela na sobotní večírek. 
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Pro zvýšení oblíbenosti připravujeme vydání speciální bulvární přílohy - fotorománu z Prázdnin v Telči. 
Zájemkyně ať se přihlásí na redakci. Zajistíme kvalitní a schopný tým s nedávnou praxí.

Mobilní bar! Stůl “zapůjčený” od Kozla putoval ke kašně (1. zastavení), do podloubí (2. zastavení), aby nakonec 
zakotvil v průjezdu na intru a bylo prý pořád plno. Sledujte jeho dnešní putování po noční Telči!
Omlouváme se za mírné zpozdění vydání, vytrvalým ráčkováním otravovala redakci Zpravodaje přítulná  
kamarádka Klárra.
Slogan “Telč - město štastných lásek” stihli včera naplnit pořadatelé P+P za jediné odpoledne. Na pořadatelském 
pokoji intru číslo čtyři pro jistotu klepejte!

Prázdniny jsou tady!
Včera se na nádvoří zámku odehrálo 
slavnostní zahájení sedmadvacátého 
ročníku Prázdnin. Večer proběhl jako očistný rit-
uál, kterým diváky provedl pravý sibiřský šaman 
Gendos Genadij Čamzyryn.
Už před zámeckou branou se objevil slavnostní 
průvod, který malým šamanským divadlem začal 
vytvářet atmosféru plnou čar a kouzel. Pořadatelé 
předvedli improvizované stínové divadlo  
inscenované na kůži rámového bubnu 
doprovázené řadou rytmických nástrojů  
a hrdelním zpěvem. Projitím na hlavní nádvoří 
zámku jakoby se člověk dostal do jiného světa. 
Pod arkádami se vznášeli dobří duchové, všude  
se ozývaly podivné zvuky a uprostřed plál pras-
kající oheň, nad kterým v mohutném kotli bublal 

čaj. Víly, které proplouvaly mezi diváky se sem tam přitočily k ohni a s miskou plnou lahodného čaje 
odpluly k někomu z publika. Během obřadu se slova ujaly tři osobnosti, které pravidelně zahajují 
Prázdniny v Telči - hlavní organizátor Milan „Medvěd“ Kolář, kastelán zámku Bohumil Norek a sta-
rosta Telče Roman Fabeš. Velkým společným přáním bylo, aby festivalu přálo hezké počasí.
S posledními kapkami čaje však přišly první kapky deště. Z dálky se ozval hrom, který přešel  
v hluboké dunění. Zpoza scény se vynořil Gendos, hrající na velký šamanský buben. Přišel k ohni  
a hrdelním zpěvem a hrou na buben započal očistný rituál. Ten brzy zafungoval a na celou dobu Gen-
dosova rituálu odehnal déšť. Po obřadu Gendos vystoupil na pódium a zahrál několik písní  
na tradiční nástroje – čínskou citeru a dospulur, třístrunnou loutnu s kobylkou zdobenou koňskou 
hlavou. 
Gendose vystřídala na pódiu Jablkoň, jejíž zpěvák Michal Němec je taky tak trochu šaman, akorát 
české folkové scény. Nejlépe mu jde zaříkávání folku do punku, vážné hudby a jazzu. I když Jablkoní 
„šamanské“ písně nedokázaly zadržet déšť, povedlo se jim alespoň zadržet v nepříjemném lijáku 
skoro všechny diváky. Ti, přestože už byli prokřehlí na kost, si dokonce vyžádali v tom nejprudším 
dešti ještě jeden přídavek.Bylo to netradiční zahájení, byla to cesta do jiného světa, do světa festivalu. 
A přestože nás při něm přepadl déšť, proběhlo navýsost dobře.

Výstava obrázků nejen na skle malovaných stánkařky Kasandry v Lidušce. Stálá expozice!
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nocturno v Lidušce (22:30)

Dílny v Lidušce Tvůrčí dílny na dvoře Lidušky (ZUŠ) zahajují Jana a Hana. Mají pro vás 
připravené originální tiskařské techniky ke zdobení triček a tašek!


