
Kamera, klapka, Žalman
Zámecké nádvoří se včera večer proměnilo ve fil-
mové studio. Kamery se rozjely, reflektory rozzá-
řily a do oslňujícího kužele světla vstoupil Pavel 
Lohonka Žalman, jenž se spolu se svou kapelou 
rozhodl, že na Prázdninách v Telči natočí živý 
hudební i vizuální záznam z vystoupení zbru-
su nové sestavy uskupení Žalman a spol. Jako 
parádní předskokani se osvědčili šestičlenní 
Marien v čele s manželi Troníčkovými a stačilo 
jen málo k tomu, aby odcházeli jako sedmičlen-
ní, poněvadž Zdenka Troníčková to má se svým 
pupíkem za pár. Poté už nastoupil Žalman a spol, 
jehož nejnovější členkou se stala Míša Hálková, 
která již v minulosti kapely s Žalmanem pár let 
zpívala. Obnovená sestava rozhodně na publi-
kum zapůsobila a jejich svěží vystoupení bude 
na záznamu určitě vypadat skvěle. Vrcholem ve-
čera pak bylo, když se hudebníci celého večera 
spojili a akusticky zahráli a zazpívali forbíně.
 Celý včerejší den byl také věnovaný občan-
skému sdružení Sdílení, jež se stará o vážně 
nemocné a postižené. Během celodenní sbírky, 
kvůli níž se na náměstí konala první pořadatel-

ská olympiáda, se díky dobrosrdečnosti našich návštěvníků vybralo přes 6.500 korun. Jako symbol 
sdílení a soudržnosti jsme pak po hlavním koncertě po hladině Štěpnického rybníka vyslali stovku 
plovoucích lampionů. Děkujeme všem, kteří přispěli!

Pruhované panenky – O červené karkulce
Na dva dny přijely lektorky Lenka Hušková a Monika Krejčí se svým divadelním projektem Pruhované 
panenky, který je zaměřen hlavně na menší děti. Jejich interaktivní varianty tradičních pohádek jsou 
kombinací tvůrčí dílny a divadla, ve které si děti mohou vyrobit loutky a rekvizity ze dřeva, látek, ov-
čího rouna, vrbového proutí a hlíny. Pod vedením zkušených lektorek tak pokaždé vzniká originální 
divadelní kus, na jehož vzniku se děti podílejí. Pohádka O Červené Karkulce vypráví o tom, co se děje 
na půdě u babičky, kam chodí odpočívat malý Vítek. V hlavní roli oživlé barevné polštáře z velkého 
proutěného koše.
Kuspokon
Kuchyňské sdružení manželů Poláškových a Konvalinkových, anebo Kuspokon, je u kuchyňského stolu 
vzniknuvší spirituál. Začínali tak, že si jen tak pro radost zpívali na vzájemných návštěvách. Společné 
zpívání je začalo bavit a tak se začali scházet pravidelně a začali také vystupovat. Nejprve jen s převza-
tými písněmi, například od Spirituál Kvintetu, Nezmarů anebo Jíšové, později i s vlastními, v potu krve 
vydřenými písničkami. Přibrali basu na přitvrzení zvuku a tak už se nebojí vystupovat po hospodách 
anebo třeba i festivalech jako jsou Prázdniny v Telči.
Pouta
Pravověrně folková kapela Pouta v čele s kytaristou a zpěvákem Radkem Novákem přijíždí do Telče 
už počtvrté. Své první album nazvané Pouta v nás vydali již před dvěma roky, takže jestli od Té doby 
vytvořili nějaké nové písně, tak to uslyšíme na Kocouří scéně.

Saša Langošová, Dough Yowell a Steve Walsh
Saša nám do Telče přiveze dva zahraniční hudeb-
níky – Doug Yowella, výborného hráče na bicí,  
a Steva Walshe, skvělého kytaristu. Nedávno spo-
lu vytvořili novou desku kapely November 2nd Ni-
ght walk with me na které pracovali s přestávkami 
tři roky. Sašiny texty jsou někde na pomezí bdění 
a snu a jsou většinou temnější, což vyvažuje velmi 
melodická hudební stránka.
Trapeři a Druhá tráva
Po odchodu z Poutníků se kolem Roberta Křes-
ťana a Luboše Maliny utvořila kapela Trapeři  
a později Druhá tráva. Ta si upravila akustický 
bluegrass podle svého, posunula ho do električtěj-
ší, rockovější podoby s prvky psychedelie. Mimo 
jejich vlastních songů, silných v textech, melodii 
i v celkovém provedení. Hrávají přebásněného 
Dylana i Knopfera. Precizní profesionalitu hraní 
vyvažuje ohromná procítěnost projevu, která při-
dává Křesťanovým textům další rozměr.
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Pruhované panenky 
O SNĚHURCE (na náměstí) 
Negatyv: ZASTAVÍTE MI? (ve Sklepě)

JAUVAJS a tance s AISLING a COISCÉIM

Markéta IRGLOVÁ a Duke SPECIAL

TY SYČÁCI 

7. SRPNA
ÚTERÝ

 14.30 náměstí pro děti 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 klub Sklep

DNES

Květiny muzikantům na nádvoří nám dodává 
Butterfly fantasy - Hanka Hinterholzová, Těšíko-
va 52, 588 56 Telč, HinterholzovaH@seznam.cz, 
tel.: 602 837 650, www.butterfly-fantasy.com

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře Liduš-
ky vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. 
Pletení z pedigu, potisk triček, drhání, korálky, 
šperky. Úterní sportovní dílna nabídne rugby, 
sraz v jednu před štábem!

Nabízíme ubytování na našem intru - 150 Kč  
se spacákem, 200 Kč v povlečené posteli.  

V případě zájmu zavolejte pořada-
telce Hance na 732 763 166

Midi lidi
Už od začátku festivalu čeká robot na MIDI LIDI. 
Zatím vydali tři alba, každé trochu jiné – zamyšle-
né, temné i plné veselých ptákovin. Jejich muzika 
je převážně taneční, většinou úplně šílená a od-
lišná od čehokoli, co jsme v Telči kdy viděli. Orto-
doxním folkařům koncert nedoporučujeme, ote-
vřenější povahy ocení hravost, zpěvnost a emoce 
sálající z každého verše, občas jediného, který pí-
seň tvoří. Vrchol alternativních elektro Prázdnin  
v Telči přichází!

DÍLNY


