
Invaze folku vrcholí...
Hlavní štáb Prázdnin v Telči už v časných (na po-
řadatelské poměry) hodinách obsadila česko- 
-savojská folklórní armáda. V chodbách, čajovně  
i jídelně se najednou objevil rej krajek, klobouků  
a holinek, jenž se v pět hodin začal přelévat  
na Kocouří scénu, kterou obsadil až do doby, kdy už 
byl čas jít na zámek. Tam zase řádilo početné folko-
vé vojsko rozdělené na tři divize. První, pod vlaj-
kou Cimbal Classic, rozezněla celé nádvoří svými 
písničkami od srdce, ze kterých čucháme člověčinu 
na sto honů. Druhou divizi tvořila kapela Pouta. 
Ta se postupně probojovala do srdce návštěvníků 
díky svému přirozenému vystupování a perfektní 
hře na nástroje. Celá invaze by dopadla úspěšně, 
kdyby ovšem poslední divize, kapela hromadného 
folkování Nezmaři, nezapomněla jednoho ze svých důstojníků kdovíkde. Nakonec se Šárka naštěs-
tí našla (vyrazila si na výlet na kole) a poslední bitva o srdce návštěvníků mohla začít. Samozřejmě 

byla předem vyhraná, Nezmaři nikdy nezklama-
li a jejich zpěvné písně, přátelskost a vtip nás 
vždycky dostanou. Pokud jste koncert nestihli,  
je možné, že ještě dne hrají v jedné z telčských hos-
pod, neváhejte tedy hledat! Po Nezmarech začal  
poslední večírek v Nocturno baru pod vedením 
jihlavského folklórního kvarteta Jak chceš. Stejně 
jako Nezmaři jsou k nezastavení a i když už koncert 
dávno skončil, díváme se na webkameře ze skle-
pa jak hrají dál, pořád s neuvěřitelným nadšením  
a elánem, který se jen tak nevidí. Elánem, který 
nás vytáhne od monitorů a donutí tam jít a zazpí-
vat si s nimi. Takže končíme a vyrážíme, Zpravo-
daj ať klidně vyjde se zpožděním.

Japka
Na Kocourech skáčeme od stylu ke stylu raketovou 
rychlostí. Včera jsme viděli monumentální folklórní 
představení, dnes nás čeká brněnská čtyřčlenná for-
mace Japka. Sice mají standardní nástrojové složení 
dvou kytar, basy a bicích, neváhají místo nich ale 
popadnout lžičky nebo rozličná cingrlátka. Žánrově 
přelétají od ska přes rock a ethno až k bigbítu a folku 
a sem tam si střihnou jásavý, téměř divadelní kus.
Divadlo DFM - Velká hasičská pohádka
Pohádka o tom, že nemusí hořet, co je potřeba uhasit 
a není lehké znovu zapálit, co bylo jednou uhašeno. 
Hlavně bude potřeba probudit oba hasiče a nikdy 

se neví, jestli jim zrovna dneska pojede auto.  
V případě skutečného požáru volejte 150!
Devítka
Devítka se opírá o dvě dospělé kytary, skvělou 
baskytaru, barevný vokál, ale hlavně o původní 
repertoár písniček, nad jejichž texty se dá (ale 
nemusí) přemýšlet. Folková skupina vznikla 
na vysokoškolských kolejích Matematicko- 
-fyzikální fakulty, na schodech v devátém patře 
kolem roku 1992. Soustředí se kolem zpěváka 
a písničkáře Honzy Brože, kterého jste moh-
li spolu s Jindřiškou Brožovou vídat v kapele  
Žalman a spol.

Divadlo Koňmo - Vyprávění starého vlka
I přes občasná odskočení do jiných sfér zůstává Koňmo v první řadě společností divadelní. Sou-
bor často kombinuje činohru s loutkovým herectvím, hudební doprovod pak obstarává pomocí oprav-
dových hudebních nástrojů. Pravou tvář představení zpravidla získává až v kontaktu s konkrétním 
divákem a prostředím. Stává se tak velmi živým organismem s prostorem pro improvizaci.
Saltimbango
Ku Telči zavítá se svou světově proslulou šou mon seigneur Saltimbango a jeho la familia, aby zde 
ukázali v dnešním světě již ojedinělý um provazochodectví. Představení, jež po celém světě známo jest 
svou dramatičností v dechberoucí výšce, bude k vidění zítra na telčském náměstí. Po skonení koncertu 
na nádvoří přejde Saltimbango, zahalen rouškou noci, s dítětem v kotouči ve světle reflektorů po dvě 
stě metrů dlouhém laně, jež napnuto jest mezi věží sv. Ducha a jeho maringotkou!
Pražce
Abychom proslulého Saltimbanga na telčském nádraží přivítali patřičně stylově, se vší parádou mu 
zahraje a zazpívá country-bluegrass-rock‘a‘billy kapela Pražce. Už čtyřicet let (s občasnou změnou  
ve složení) hrají po tanečních zábavách i festivalech hitovky ve vlastních aranžích s občasnými výlety 
do jiných žánrů. Pražce zahajují i hlavní koncert na nádvoří.

Divadlo DFM 
Modrej drahokamen anóbrž 
Zelená Gizela a mrkvajzníci
JAK CHCEŠ 
PASSAGE  
Jitka ŠURANSKÁ, POZDNÍ SBĚR 
DRUHÁ TRÁVA
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce. 
Přijďte si zkusit plstění, linoryty, přede-
ní vlny, zrcátka, přáníčka, šití panenek 

nebo tvoření z provazů - bludiště.
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Jaká lepší vizitka baru může být, než že tam 
přijde strávit večer šéf Pavel od Kozla. 

Kdo by to byl řekl, že nakonec heslo „Pivo,  
to je dobrota, nejlepší nápoj světa“ budou  
v Telči vyzpívávat folkloristi ze spolku Bajdyš.
Šali se rád cpe do drbů, včera musel kvůli tomu 
nakoupit suroviny na tousty na bar za 1000 korun.
Ondru prý včera někdo zahlédl až u vlakového 
nádraží a pak dokonce i na baru! Kawi zase nebyl 
vidět vůbec.
Medvěd to taky umí roztočit, včera byl od jedné do 
tří u Zachariáše, pak se přesunul do Sklepa a z baru 
odjížděl až ve čtyři ráno.

Poutníci
Na nádvoří zámku budeme pokračovat v country  
a bluegrassu. Dnes už legendární skupina Poutníci 
začala hrát v roce 1970 a rychle se vyšplhala mezi nej-
lepší kapely žánru. Všichni čtyři členové kapely jsou 
prefektní muzikanti a multiinstrumentalisté, není 
tedy pochyb, že po dlouhé době (naposled tu hráli  
v roce 2006) odvedou prvotřídní výkon.
The Mole’s Wing Orchestra
Opět přišel čas si večer na náměstí zatancovat, tento-
krát ale nemíříme do alternativních vod jako u Voilà, 
ale zamíříme do minulosti. The Mole’s Wing Orche-
stra je mladou swingovou kapelou, která hraje pod 
vedením Luboše Krtičky taneční hudbu 30. a 40. let. Repertoár tvoří skladby autorů jako jsou Benny 
Goodman, Count Basie, Artie Shaw či Cole Porter. Tak do tance, mládeži!


