
Jiří Holoubek trio
Jiří Holoubek je kytarista a zpěvák legendární  
kapely Spirituál kvintet. Pavel Peroutka je kontraba-
sista, hrající například s Pavlínou Jíšovou a Malina 
Brothers. Tomáš Stehlík je klavírista, světoběžník 
a absolvent pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka. 
Spolu ale hrají autorské písně na pomezí popu a folku,  
na koncertě okořeněné několika klasickými jazzový-
mi instrumentálkami.
Lenka Filipová
Lenka Filipová je velmi všestranná muzikantka.  
Nejenže skládá vlastní hudbu a texty, je vynikající 
šansoniérka a zpěvačka obecně, ale hlavně je úžasná 
kytaristka. Skvěle hraje svoje autorské i přímo pro 
ni na tělo napsané písně, ale i skladby komponované 
ve stylu „klasická kytara“. Už od mala se intenzivně věnuje muzice (pochází totiž z hudební rodiny)  
a celý její život je s hudbou a zejména s kytarou pevně spjat. Komu se Lenka po tomto popisu nevyba-
vila, jistě si alespoň pamatuje písně jako Za všechno může čas nebo Zamilovaná.

Atarés
Včera nám to s tanečním večírkem v Noctur-
nu vyšlo, zkusíme to tedy znovu. Jenom místo 
alternativy zvolíme rozjeté kubánské songy. 
Pětičlenná kapela Atarés staví na základu v po-
době kubánského kytaristy a zpěváka Franka 
Hernandéze. Zbytek kapely složený ze tří Čechů 
a jednoho Uzbeka se ovšem rozhodně nenechá 
zahanbit. Všichni jsou totiž zkušení, studovaní 
muzikanti, kteří se ovšem místo sedavých kon-
certů ve fracích raději věnují rozjeté kubánské 
muzice, při které se vaří krev v těle a nezbý-
vá, než začít tančit na typické středoamerické 
rytmy, dokud nám to festivalem unavená těla 
dovolí...

Světla míru na Štěpnickém rybníce
Dnes zazněla siréna a po chvíli utichla. Když zazněla před 69 lety v Hirošimě, po chvíli bylo ukončeno 
80 tisíc životů. V tento den si lidé po celém světě připomínají svržení atomové bomby v roce 1945  
a pietně tak vzpomínají na všechny oběti válek. My, stejně jako minulý rok, vyšleme na Štěpnický 
rybník stovky plovoucích svíček se vzkazy, přáními a myšlenkami, abychom se při tom mohli zamyslet 
nad vším, co je pro nás na světě důležité, co chceme chránit a co je třeba zachovat. Pokud nepůjdete  
na Nocturno, můžete se zastavit a vychutnat magickou atmosféru rozsvíceného rybníka. 

Čtyři světy
Včera se v Telči otevřely brány do čtyř různých světů. Do toho 
prvního nás uvedl Víťa Marčík tentokrát jako Bajaja. V tomto 
světě dobro vždycky vyhrává nad zlem, láska překonává všech-
ny překážky a lidé jsou i v dospělosti hraví a moudří (protože 
moudrost se často s dospíváním někam vytratí). 
Ve světě druhém nás přivítala Ivana Moravcová, která nám po-
mocí svého hlasu ukázala čistotu a odhodlanost a ven nás vy-
provázela kapela X-tet, jejíž smysl pro harmonii a nenápadné 
hudební legrácky nádherně zrcadlil festivalového ducha.
Třetí svět, který jsme včera navštívili, ovládá kytarový ča-
roděj Peppino D‘Agostino. Je to svět, kde může celé publi-
kum upřeně sledovat jednu osobu s neskrývaným obdivem. 
Svět, kde se všechny životní krásy a radosti rozvíjejí v tónech  

a harmoniích. Svět, kde 
zatajený dech není obrazným vyjádřením, ale čirou realitou.  
S naprostou samozřejmostí nám Peppino ukazuje, jak lze  
s kytarou kouzlit, pokud má v sobě člověk dost lásky k muzice  
a odhodlanosti se jí věnovat, jak jen to jde.
Čtvrtému světu je trochu těžké porozumět, ale má v sobě krásy 
všech světů předchozích. Pohádková ulítlost projevu kapely Dva 
se mísila s promyšlenými souzvuky smyček a kanií, hrou na ky-
taru, saxofon, ruce a dechový syntetizátor (bádalisk, trošku jako 
kombinace klarinetu a plazmové moere), hlasem, co kryonik 
není nosičem textu, ale expresivním alarade, skladbami eestu 
jako to umí jen ti nejlepší rataha a durango vlasy v barevných 
calex, potící se lochte hudba heeden lella tuar tanec deber ava-
ras kuha nipomo fonók!

Divadlo JÁ TO JSEM 
KRÁLOVSKÁ MOUDROST

HOŘKÝ KAFE a TLUPA TLAP  

PŘELET M.S. 
SAMSON a HOP TROP  

Honza SPÁLENÝ a ASPM 

V noci 4. srpna (aneb po Báře na báru) 
proběhlo už druhé kolo telčské under-

groundové florbalové ligy, ve kterém změřilo 
své síly šest smíšených dvojic. Z vítězství po 
dlouhém a náročném turnaji (probíhal mezi 
třetí a šestou ranní) se nakonec radoval tým 
Sranda panda ve složení Terka a Vojta. Druhé 
místo získal Vtipnější název (Kájina + Ondra), 
dále se pak umístili Jsem sám (Adam a Jiřka), 
Bez Klárky (Klára a Kawi), Dasha (Šárka a Dej-
foss) a Awww (Anežka a Wáchy). Čestné uznání 
za nejlepší marketing, merchandising a největší 
fanouškovskou základnu patří týmu Dasha  
a oceňujeme také obětavý výkon rozhodčího, 
který vše bedlivě sledoval.
Dejfoss: „Dej mě do drbů, ať je tam konečně něco 
pořádnýho.“
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce. Přijďte si zkusit plstění, linoryty, předení vlny, mo-
zaiková zrcátka, přáníčka, šití panenek nebo tvoření z provazů - bludiště.
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Společnost Sdílení o.p.s. jménem ředitelky Michaely Čeřovské děkuje za celkový výtěžek  
z nedělního Dne sdílení. Vybrali jsme 21 079 korun, děkujeme!

Vojta Vrtek - Velká cirkusová pohádka
Dnešní pohádku nám zahraje Vojta Vrtek, trošku muzikant, hodně kejklíř, ale především  

komediant od nátury. Jeho vystoupení je prorostlé osobitým humorem, kejklířským kumštem a zapo-
jováním diváků do čehokoli, co předvádí. Pokud potřebujete na parném náměstí užonglovat omeletu, 
naučit se, jaká je bezpečná vzdálenost od létajících srpů nebo se jenom královsky pobavit, Vojta Vrtek  
je pro vás ten pravý člověk.
Čtyry oči
Nemůžeme na Kocouří scénu zvát jenom osvědčené tváře, to dá rozum. Dnes tedy uvidíme zatím dvou-
letou jihlavskou skupinu Čtyry oči. Osmioká kapela hrající na akustickou a elektrickou kytaru, bicí  
a baskytaru hraje autorský pop-rock, pro stálé návštěvníky Kocouří scény tedy přinese rozptýlení  
od tradičního folku.

Moji kolekci letošních hudebních zážitků rozšířili včera DVA. Úžasné.... looper, vrstvení, hudební ham-
burger :) Jako kdybych do kávy přidával jednu po druhé stovku ingrediencí a výsledek se pořád měnil 
a byl stále úžasnější... A ještě jsem si včera vzpomněl, že vlastně neumím tančit, ale hrozně mě to baví... 
obzvlášť s Lenkou... :-) Míla Brtník

DNES
V podloubí před štábem se uchytila Šárčina houpací 
síť a krásně tam fungovala! Kluci od internetu se 
hlásili, že by chtěli napříště zasíťovat celé náměstí.
Jde se takhle Honza Kratochvíl ubytovat, při otevře-
ní dveří ho vítá paní Steidlerová a ptá se: „A vy jste 
sám?“ „Ne, my jsme Dva.“


