
Včera v noci jsme našli na podiu před štábem svazek klíčů 
od auta. Tým K+K hbitě zjistil, o který vůz se jedná a umístil 

dovnitř vzkaz, že klíče máme v redakci.
Holky ubytovatelky prohlašovaly, že se musí zamknout před bra-
nama. Nebyla jim ale zima, myslely tím kapelu Bran, posilněnou 
dlouhodobým pobytem na baru.

Ahoj, musím ještě napsat. Nejlepší zá-
žitek Javory, úplně úžasný, prostě něco 
neskutečnýho, moc díky. Mišáci

Bulharská spojka. Zařaď dvojku.
Těsně před včerejším zahájením koncertu na hlavní scéně se od-
nikud vyklubali dva bulharští hudebníci a řekli Medvědovi: „My 
tady budeme hrát.“ A tak hráli a to s takovou vervou, že ještě po-
řádná skupinka návštěvníků, kteří se chystali na hlavní koncert, 
se zdržela s otevřenými ústy u Kocouří scény, kde se děli věci ne-
vídané a neslýchané. Z kláves, trubky a cajonu vykřesali hudební 
temperament jak zorchestrovaný od Gorana Bregoviće. Za tohle 
překvapení jsme jim opravdu vděční.

ISARA
Energický mix historických písní, říznutý trochou folku a rocku, to je 
Isara. Hudebníci od řeky Jizery míchají žánry, jak je zrovna napadne, 
a pro zjednodušení tomu říkají celt-folk-rock. Pod tím „celt“ se ale 
skrývají nejen keltské balady, ale i české a moravské lidovky.

Lážo Plážo
A je tu to zase, protože Prázdniny vždy byly a jsou hlavně folkové, 
přinášíme vám další ryze folkovou kapelu. Kytara a baskytara, per-
kuse, flétny, zpěv a texty od srdce. Co víc dodat? Folk, jak má být. 
Do roku 2011 vstoupili opakovaným vítězstvím písničky Kuřácká  
v hitparádě, která zajistila Lážu Plážu místo v denním vysílání rádia 
Samson. Současně se začali objevovat i ve vysílání rádia Jizera. Na 
dokončení čeká letos třetí kotouček, tentokrát už vlastně opravdové 
CD, nesoucí název „Takhle z hlavy“.

Ondřej Havelka a Melody Makers
Možná znáte Ondřeje Havelku spíše jako herce, než muzikanta, 

ale věztě, že Ondřej se už od svých studentských let věnuje jazzové 
a swingové hudbě. Je uměleckým ředitelem ansámblu swingového 
big-bandu Melody Makers. Spolu se zabývají interpretací populární 
hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých 
až k raným letům čtyřicátým. Snaží se o co největší autenticitu, tak-
že na nádvoří to dneska bude jako v jiné době, v jiném století. A ve 
třicátých letech, jsme se přes všechna kouzla, která muzikanti na 
nádvoří předvádějí, ještě v Telči neocitli.

DENEB
Originální akustický projekt s nádechem balkánských lidovek, 

trocha české a moravské tradice, pár hudebních odboček, vsuvek  
a výletů. A to všechno s neuvěřitelnou lehkostí a grácií! Vloni tahle 
balkánská divočina roztancovala náměstí a neexistuje žádný dů-
vod, prč by to tak nemohlo být letos ve Sklepě. Možná to bude ještě  
o trochu divočejší.

Kelti jdou a je jich houf!
Včera takhle vpodvečer jsem viděl táhnout kelty z Kocouří scény na nádvoří zámku. Totiž, na kocouří scéně včera 
naladili bretoňskou notu M3 s taneční skupinou Rond a hned po nich Ignitus, kteří přivezli trochu historičtější hud-
bu, zato však nasycenou barvami z mnoha koutů světa. Jejich záběr sahal od Španělska, přes Balkán, až do Indie.

Vzápětí se žezla na nádvoří chopili Rajtaraj. Ti svou krátkou perfor-
manci převážně klezmer písní, ovšem také s mnoha vlivy z Turecka, 
Španělska a Balkánu, pojali jen jako upoutávku na noční koncert ve 
Sklepě. Po chvíli už skočil na scénu Tim Eriksen, vzácný host ze země 
za velkou louží, multiinstrumentalista a bard amerického venkova od-
kojený na punku. Zatímco na Telč padala letní noc, stejně temná jako 
hudba Floydů, okouzloval Tim publikum angloamerickými baladami. 
Občas se chopil kytary nebo banja, nejlepší písně ale předvedl pouze 
vokálně – a bylo to úžasné. Sklidil potlesk dlouhý a silný, a přestože 
jsme se všichni nemohli dočkat, až na pódium vystoupí Bran, vyžádali 
jsme si od Tima ještě jeden přídavek.
Bretaňská kapela Bran, na kterou jsme se všichni po loňském zážit-
ku těšili, opět nezklamala. Hlasy druidů rozléhající se včera nad Telčí, 
Bran okořeňuje současným francouzským šansonem. Všichni jsme už 
dávno podlehli fluidu téhle báječné kapely, zatím se ale Kelti (nesli 
kůže medvědí a taky ňáký celty a měli s sebou alkohol a hodně teplý 
melty) už přesouvali do sklepa, Ignitus se s Rajtarajem sešel a namí-
chali nám historicko-bretoňsko-židovský koktejl, jaký snad v Telči ješ-
tě nebyl. Zkrátka, sobotní večer v Telči vypadal jako vždycky, když je 
slunovrat a kelti dováděj. Horda Orník
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PAVEL FAJT - DRUMTREK 

Dílny v Lidušce
Na dvoře Lidušky za výčepem Kozla si můžete každý den od 13:00 
vlastnoručně, za pomoci vedoucích dílen, vyrobit něco hezkého na 
památku, například mozaikové zrcadlo, náramky, náušnice, prázd-
ninové tričko, anebo ručně šitou panenku.

Takhle se slaví narozeniny v Telči! Jedna z našich zasloužilých pořadatelek Efka, které už bylo neuvěřitelných  
19 let, konečně zakusila, jaké to je slavit v Telči narozeniny. Skončila jako už mnozí před ní v kašně na náměstí 
a Velký Informátor se jen potutelně směje, protože ví, že on už má tyhle mladické hry za sebou. Všechno nej!
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Tschechiche Specialit
Po svém vystoupení se manažer bulharské ka-
pely našeho kuchaře Ludi dotázal, kde je v Tel-
či dobrá hospoda. Na to Luďa vyrukoval s tím, 
že má přece plnou ledničku ovocných knedlíků  
a že to si pošmáknou. V lednici byly knedlíky 
ale jenom tři, protože zbytek zblajzli pořada-
telé, a také už došel tvaroh, proto Luďa bystře 
zaimprovizoval s Lučinou. Hladoví Bulhaři sice 
každý na svůj osamocený knedlíček kouka-
li trochu smutně, ale Luďa jim vysvětlil, že jde  
o „Tschechische specialit“ a že, jako takové, se jí 
musí podávat pomálu.

Našel se pejsek! Na telčském tábořišti se včera našel malý bílý hladkosrstý pejsek s hnědými skvrnami a vese-
lým stojatým ocasem. Starostlivý nálezce hned Medvědovi donesl pejskovu vytištěnou podobiznu, ale ani na ná-
dvoří se jeho majitel nenašel. Kdybyste náhodou měli nějaké informace, stavte se na našem festivalovém štábu.

Vzpomínka na Nagasaki a Hirošimu
Včera naši pořadatelé spolu s některými dobrodružnějšími návštěv-
níky uctili památku Nagasaki a Hirošimy, které před 66 lety srovnaly 
se zemí dvě jaderné bomby. Po hlavním koncertě se od zámku do tří 
stran rozeběhly světelné cesty, které vedly k památným místům v oko-
lí Telče – na židovský hřbitov, ke kostelu svatého Jána a do lipové aleje. 
Všem, kteří se tohoto pietního aktu zúčastnili, mnohokrát děkujeme.


