
Klára Šimková a Markéta Hávová
Ze zvyku jsme začali o Kláře a Markétě psát jako 
o nových talentech, než nám došlo, že se z nich již 
dávno staly zkušené písničkářky. Procítěně hra-
jí milou hudbu s osobitými texty, nad kterými se 
dá zamyslet nebo si je jen prostě užívat. Známe je 
nejen z Kocouří scény, ale i z autorské Porty nebo  
z folkového festivalu Folkový kvítek.
Marien
Pardubická kapela Marien je jednou z nejvýrazněj-
ších mladých folkových kapel dnešní doby. I přes 
některé novější prvky se snaží držet klasické folk 
a country muziky, takže je přitažlivá i pro starší 
generaci folkařů. Sedmičlenná skupina slaví úspě-
chy všude od Port přes rádia po Youtube, drží si 
ale stále svoji skromnou, pohodovou povahu. Je na 
místě dodat, že letos slaví teprve deset let existen-
ce, vzhledem k některým dalším kapelám jim tedy 
můžeme prorokovat dlouhou a úspěšnou budouc-
nost.
Spirituál kvintet
Čtyřiapadesát let. Má vůbec smysl sáhodlouze 
představovat někoho, kdo se pohybuje na folko-
vé scéně tak dlouhou dobu? Tisíce odzpívaných 
spirituálů, gospelů a jiných písní, nadšených věr-
ných posluchačů a vyprodaných sálů. To vše mají 

Spirituálové za sebou a troufáme si říct, že čísla 
nejsou zdaleka konečná. I letos se můžeme těšit 
na legendární písně, precizní vokály, poctivý ná-
strojový základ a kouzelnou atmosféru, která se 
při koncertu Spirituálů na nádvoří vždy rodí.
Nakop Tyjátr - Moje maminka
Moje maminka je představení, které donutí člo-
věk zamyslet se nad genderovou nevyvážeností 
pojmu one-man show. Evička Čurdová ve hře vol-
ně založené na textech Pavla Kohouta předvádí 
prvotřídní herectví a ohromnou lidskost pronika-
jící až do morku kostí. Divadlo vyžaduje komorní 
atmosféru, počet míst je tedy velice omezený.

Kuspokon
KUchyňské Sdružení manželů POláškových  
a KONvalinkových je jedním z největších matadorů 
kocouří scény. Oblíbená kapela návštěvníků i pořa-
datelů hraje (a hlavně zpívá) spirituály převážně  
z repertoáru jejich vzoru Spirituál kvintetu. Nebojí 
se ale autorské tvorby a to nejen textové, ale i hu-
dební. Staví na promyšlených vícehlasech a aran-
žích vzniklých u kulatého stolu při společné večeři.

DS Kejklíř - Můj medvěd Flóra
Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové o naleze-
ném medvídkovi na hraní pro všechny, kdo si rádi 
čtou, představují, vymýšlejí a mají chuť hrát si.  
Od tří hodin v parku pod vrbou.

Zdravím všechny „Pořadprázdninovce“, moc se na vás, Telč i kulturu, těším - už je to 7 nebo 8 roků, 
co si jezdíme pohladit duši písničkou a veškerým děním. Díky moc za zážitky a ať vám svítí sluníč-
ko...Srdečné pozdravy všem - a Medvědovi zvláště, Soňa ze Znojma.
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ALTAI KAI a HRADIŠŤAN  

VOILÀ 

Mach prý získá od Poulů na likvidaci španěl-
ských slimáků pravého indického běžce!  

Více v reportáži ve hlavní zpravodajské relaci na ČT1.
Velký Informátor zjistil senzaci! Někteří pořadatelé  
se sjíždí do Telče a v Telči prý pouze na práci. 
Mach po koupání na Malém pařezitém rybníce vyklepal 
po očistě na intru z ručníku půl kila rašeliny. Zpravodaj-
ství ze sprchy vám přináší Kájina.
Honza Redl má prý podle svědkyně Nikoly jednu ruku 
kratší! Už je nám jasné, kde vzal Radek Pastrňák inspi-
raci.
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce můžete navštívit naše rukodělné dílny.  
Přijďte si vyzkoušet plstění, tisk na trika, linoryty, korálkování a nově nyní také přáníčka!

29. ČERVENCE

ZÍTRA DRBY

DÍLNY

Konec suchý, všechno suché
Včera odpoledne se poněkud rozpršelo a odehrálo se tak první pořadatelské cvičení dešťové první 
pomoci. Hoši od Kocouří scény si nacvičili přestavování na mokrou variantu a zkušená kapela Hluboké 
nedorozumění, která už v Telči odehrála nejeden koncert, vše naštěstí zvládla unplugged. Déšť vydržel 
až do hlavního koncertu, kde si v pláštěnkách zabalení návštěvníci podle pořadatelského hesla „dělá-
me, jako když neprší“ užili koncert Bratří Orffů. Neuvěřitelně atmosférická snová muzika pronikla skrz 
naskrz celým nádvořím a každým divákem. I počasí se nechalo ukonejšit, a když začala hrát Szidi Tobi-
as, nespadla už ani kapka a namísto zapadnuvšího Slunce zářila z pódia Szidi. Svým nezaměnitelným 
hlasem provázela komorní skladby i písně od podlahy, ke kterým hrála kapela jako o život. Po skončení 
už zbývalo jen jít si vybrat; na náměstí hrálo divadlo II. pád šílenou brnocentrickou hru Brno bezhlavě, 
v zámecké Konírně zase divadlo Švestkovej kompot odehrálo představení Modrá hrdlička. 
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