
Novou jednotku pořadatelské práce ČKh 
(vypočítanou podle vzorce č*kk/Δt) 

zavádí do testovacího nasazení pořadatelé P. a C. 
Včerejší dopoledne dosáhlo 16,891 ČKh.
Chválíme pořadatele K.! Poprvé v historii se po-
staral o to, aby všichni pořadatelé měli kartičku 
od začátku festivalu. Fakt, bez ironie. Díky!
Jdou takhle dva návštěvníci festivalu a jeden říká 
druhému: „Víš, říkal jsem si, jestli někdy nejít na 
kapelu, kterou neznáme.“ „Hm a na kterou myslíš?“
Šali a Kelly nejspíš po včerejším večírku čekají  
v některém z nonstopů, až jim konečně zavřou.

Slavnostní vernisáží zahájil včera svou 
výstavu obrazů Honza Volf. Kromě 

toho, že neumí hrát golf (což loni na vernisáži 
potvrdil, když míčkem málem vysklil okno rad-
nice), maluje Honza prázdninově naladěné ob-
razy s opravdovým Sluncem v duši. Výstavu si 
můžete prohlédnout na městské radnici.

Dračí lodě na Štěpnickém rybníce  - 12:45
Hned druhý den festivalu nás čeká velká novinka! Závod na dračích lodích, na kterém se dva-
náct posádek o osmnácti lidech pod vedením kormidelníka a tvrdou dikcí bubeníka změří své síly  
a bude se snažit vypádlovat si kýženou cenu. Proslýchá se, že pořadatelská posádka dá výjimečně šan-
ci i ostatním týmům a plánuje obsadit až druhé místo, závod bude tedy napínavý a divácky atraktivní. 
Akce se koná v rámci projektu Regionem Renesance zdravě, který společně realizují MAS Telčsko, 
Třešťsko a Jemnicko, organizuje Dragon Board Velké Dářko.
Divadlo Aldente - Rozárčina postýlka
Magická, snová a bláznivá pohádka o nepořádné holčičce Rozárce. Rozárka se kouzlem zmenší a za-
bloudí pod svou vlastní postelí. Tam nachází věci, které pod postel sama zahodila! Bojovné a rozpína-
jící se chuchvalce prachu, veselý ohryzek se zlomenou stopkou, smutnou ponožku bez kamarádky… 
Najde tam i svého ztraceného Hodňouška a ušatce Myšáčka? Stane se z ní po této zkušenosti pořádná 
holčička? Přesvědčte se spolu s námi! 
Handl
Na tradičním kocouřím vystoupení zahraje jablonecká kapela Handl. Většinou pětičlenná skupina zku-
šených hudebníků hraje převážně bluegrass, nebrání se ale ani newgrassovým, folkovým a swingovým 
skladbám. V češtině nebo angličtině uslyšíme autorské i převzaté písně hrané v tradičně bluegrassové 
sestavě složené z kytary, banja, houslí, mandolíny, kontrabasu a harmoniky. Mimochodem, minulý rok 
vyhráli mezinárodní soutěž Evropské bluegrassové asociace.

Tak jste nám skočili na špek!
První festivalový den je za námi a vy-
vedl se náramně. Jako lusknutím prstu 
se náměstí odpoledne zaplavilo lidmi, 
kteří zahajovali festival každý po svém.  
Ti nejvíce kulturně naladění vyrazili na 
zahajovací program na zámeckém ná-
dvoří, kde jako první vystoupila sloven-
ská kapela Gailard, jejichž renesanční 
písně vykouzlily na nádvoří atmosféru 
jako na pravém královském dvoře.
Poté se již mikrofonu chopil táta Prázd-
nin v Telči Milan Medvěd Kolář a spo-
lu se starostou Romanem Fabešem  
a kastelánem Mildou Norkem s přáním 
všeho dobrého odstartovali 32. ročník 

Prázdnin v Telči. Program pak pokračoval v zámecké zahradě, kde se pod staletým stromem jako víla 
zjevila hudebnice Milli Janotková, jejíž nádherný hlas rezonoval až v nejvyšších festivalových sférách. 
Podobně kouzelné bylo vystoupení skupiny Společné světy, v jejichž písních z britských ostrovů vyni-
kala především malebná harfa Seana Barryho. Poté se již oslavy zahájení festivalu rozutekly do celého 
města, nejvíce to však vřelo v Lidušce, kde hrála jihlavská muzika Jak chceš a s občasnými přestávkami 
hrála až do časného rána.
V průběhu zahájení na zámku se podávalo drobné občerstvení a největší ohlas měl vynikající špek  
na čerstvém chlebu od pekaře Marka s kyselou okurkou. Dá se tak říct, že první festivalový večer jste 
nám na špek skočili a doufáme, že se vám budou líbit i další hudební špíčky, které přijdou během ná-
sledujících šestnácti dní.
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Divadelní společnost KEJKLÍŘ 
STOLEČKU, PROSTŘI SE!
HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ  
BRATŘI ORFFOVÉ a SZIDI TOBIAS  

Divadlo II. PÁD - BRNO BEZHLAVĚ! 
Divadlo Švestkovej kompot 
MODRÁ HRDLIČKA

Každý den od 10:00 na dvorku v Lidušce můžete navštívit naše rukodělné dílny. Přijďte si 
vyzkoušet plstění, tisk na trika, linoryty, korálky a výrobu dalších dárečků z festivalu.
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Jarret
Skupina Jarett je v Telči tak známá, že ani ne-
víme, jestli má cenu ji pořád dokolečka před-
stavovat. Folkrockoví Jarreti se do Telče každý 
rok minimálně dvakrát přiřítí jako Tsunami  
a smetou s sebou všechno, co stojí v cestě. Při-
tom na pódiu udivují diváky i kritiku promyš-
lenými hlubokými texty, melodickými písněmi 
a nadšením. Pořadatelé, schovejte se! Barmani 
dejte chladit Metaxy a diváci, připravte se. Mů-
žete se těšit na další nezapomenutelný koncert.
Vlasta Redl
Po Jarretech nastoupí na scénu ještě větší ma-
tador, folkový mistr, skladatel, písničkář a mu-
zikant, jehož písně u nás zná každý. S Vlastou 
Redlem bude hrát Monty, výborný kytarista 
a písničkář, a Arnošt Frauenberg, který mimo 
hraní a básničkaření fušuje do komedie, na-
příklad v populární stand-up show Na stojáka. 
Hudební i zábavnou stránku koncertu máme 
tedy vyřešenou, nezbývá, než si užít vynikají-
cí koncert. A nesmíme zapomenout: Ztracené 
housle si majitel může vyzvednout po skončení 
koncertu.
Zhasni
Naopak, rozsviť! Protože je čas na první Noctur-
no, které se tentokrát odehraje buď v zámecké 
Konírně, anebo pokud bude hezky na zámecké 
terase. Šestice muzikantů hraje většinou klid-
ný akustický folk, stavěný hlavně na citlivých 
textech a výrazných melodiích, které zůstávají 
v hlavě ještě dlouho po poslechu. Náladu jejich 
skladeb ještě více doplňují ne úplně folkové klá-
vesy, které přidávají jejich písním nový, občas až 
swingový, rozměr.


