
Uši otevřené dokořán
První den festivalu už je minulostí! Je za námi 
slavnostní zahájení, první koncerty a divadla, 
první hraní na kytaru a zpívání do noci, i prv-
ní trochu rozmazané, ale šťastné, první ráno 
druhého dne. Start festivalu jsme oslavili po 
indicku. Začalo to příchodem slona indické-
ho a výpravy Indů, kteří před štábem hráli 
prapodivné písně a vařili na ohni tradiční ze-
leninové karí. Ptáte se, jak nám pan starosta 
Roman Fabeš dovolil protáhnout několikatu-
nového obra zámeckou branou? Musím vás 
uklidnit, šlo jenom o masku. Pokud si říkáte, 
že na tom tedy nic není, zkuste si představit, 
že jste na místě jednoho z nosičů, kteří sloní 
proporce dohánějí chůdami, na zádech mají 

přidělanou těžkou konstrukci a jdou poslepu po členitém telčském náměstí plném kočičích hlav. Velká 
pochvala klukům z Divadla T.E.J.P.!
Když si slon poctivě vystál frontu na zámek a indická výprava s ním zaparkovala na spodním nádvoří, 
přenesla se s nimi na zámek i magická indická atmosféra. Koncert odstartoval Omnion hrou na tradiční 
indické bubínky tabla, které umně sám doplňoval hrou na rozličné nástroje jako didgeridoo, valašský 
klarinet, či koncovou flétnu 
pomocí technologie smyč-
kování. Výsledný zvuk navíc 
mnohdy doplňoval elektro-
nický podkres a vytvářel tak 
hudební most mezi tradicí  
a současnou dobou.
Novou vlnu energie pak do 
večera přivála Szidi Tobias, 
jejíž písně čišely rozverností 
i mystikou a nechávaly za-
pomenout na všechny svět-
ské starosti. Skvěle sehraná 
kapela v čele s kytaristou 
Milanem Vyskočánim před-
vedla celou řadu písní nejen 
z nejnovějšího alba Jolanka. 
Hráli tak skvěle a Szidi zpí-
vala tak zasněně, že si od 
publika nakonec vysloužili 
ohromující potlesk a ovace 
vestoje. Zahajovací koncert, 
jak má být. Děkujeme!

Divadlo Cylindr - Ronja, dcera loupežníka 
Dnes máme pro děti nachystané divadlo na motivy známé pohádky, jejíž autorkou je Astrid 

Lindgrenová. Pět herců v ní vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. Podtitul této pohádky by 
mohl znít Romeo a Julie pro děti. V představení nechybí veselé písničky doprovázené hrou na kytaru, 
což je pro Cylindr typické.

Handl
Své stálice má nejen zámecké nádvoří, ale i Kocouří scéna. A jednou z nich je (nejen) bluegrassová kapela 
Handl. Od roku 2007, kdy se datuje vznik kapely, stihl Handl posbírat několik prestižních cen na evrop-
ských bluegrassových festivalech a hlavně spoustu nadšených posluchačů po celé České republice. Interní 
informace, na bluegrass v Telči často prší, takže doporučujeme připravit se i na mokrou variantu! Svaz 
zahrádkářů ve své poslední zprávě ale praví, že modrá tráva nejlépe roste při dešti, tak se přijďte podívat, 
jestli mají pravdu! Pokud nebude pršet, omlouváme se za způsobené potíže.
Markéta a Lazarové
Chválíme Markétu a Lazary za to, že si jako historicky první kapela v historii festivalu napsala člá-
nek o svém koncertu na Prázdninách v Telči sama. Kapela Markéta a Lazarové si na letošní Prázdniny  
v Telči připravila žánrově velmi pestrý program. Začne irskými instrumentálními skladbami, které bude 
prokládat vlastní tvorbou, v druhé části pak představí lidové melodie z Maďarska, Rumunska a Slovenska, 
ke kterým si budete moci i zatancovat. Kapela vám bude hrát ve složení: Markéta Habermannová (kontra-
bas, zpěv), Miloš Povolný (housle), Aleš Povolný (kytara, zpěv) a Tomáš Drdácký (banjo).
Na cestě s Michalem Horáčkem

Jednou za čas v Telči přivítáme mimo stálic folkové 
scény i nenadálou návštěvu z řad českých legend. 
Dnešek k těmto dnům patří, neboť přijede famózní 
textař, básník a spisovatel Michal Horáček. A nepři-
jede sám, přiveze s sebou i další tři muzikanty zastu-
pující různé generace i hudební styly: Zpěvačku Len-
ku Novou, kterou můžeme znát třeba z kapely Laura  
a její tygři, Františka Segrado, valacha s italskými 
kořeny a svou dceru Ruth Horáčkovou, která udivuje 
posluchače svojí schopností zazpívat cokoli od nároč-
ných kousků s rozsahem hodným operních pěvkyň 
po intimní lyrické písničky. Projekt Na cestě mapu-
je Michalovu životní cestu a tvorbu spolu s Petrem 
Hapkou. Čeká nás i spousta příběhů, glos současného 
světa a nádherná čeština, jakou můžeme slyšet jenom 
v Michalově podání.

Kdo si toho ještě nevšiml, tak Colombo 
má po letech „konečně“ nový klobouk 

ze stánku. Starý ovšem nevyhodil, nechal ho 
na drobné holkám u lístků.
To byste neřekli, že kvůli chybějícím Midi li-
dem bude v Telči hned první den vypsaná fixa.
Odposlechnuto na redakci: „Když nic nevíš, 
tak si holt vymyslíš drb o sobě!“  
Adam: „O mně?“
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Divadlo CYLINDR 
HONZA A LESNÍ SKŘÍTEK
Tereza BALONOVÁ, JAUVAJS a AISLING
SLIOTAR a TRADISH
Martina TRCHOVÁ a Adam KUBÁT 
Písně Zuzany NAVAROVÉ 

26. ČERVENCE
NEDĚLE

ZÍTRA DRBY

15.00 náměstí pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

DNES

Epy de Mye
Nebojte se. I když je každoroční telčská Epy de 
Mye prudce nakažlivá, příznaky jsou alespoň  
v rámci festivalových zvyklostí velmi příjem-
né. V lékařské zprávě stojí, že se jedná převáž-
ně o nadměrné zpívání, nepravidelné výkřiky 
radosti a duševní nepřítomnost způsobenou 
syndromem folkus lidskus v kombinaci s dlou-
hodobým textus promyšlenus. Epy de Mye je 
kapela, která vás chytne za srdce jako infarkt 
myokardu a už je jedno, jestli to způsobí atak 
aranží nebo promyšlené texty. A pokud byste 
náhodou nestihli oficiální koncert, nezoufejte. 
Epy De Myi pravděpodobně potkáte v epicent-
ru rozjetého večírku někde v telčských ulicích!


