
Ateliér
Skupina Ateliér vznikla postupně během roku 2014 ze společné vize Matěje Štrunce a Tomáše Kovan-
dy, kteří se rozhodli skloubit vlastní folkovou tvorbu s využitím v tomto žánru neobvyklého nástroje 
- marimby. Během několika měsíců experimentování kapela nachází vlastní zvuk i díky dalším spo-
luhráčům Natálie Kuliny, Františka Brázdy a Antonína Hrabala. Na začátku letošního roku se kapela 
rozhodla nahrát několik skladeb jako ukázku své tvorby v brněnském Studiu na Orlí. Měsíce dřiny, 
dlouhé noční zkoušky a spousta neomluvených hodin nakonec přinesly svoje ovoce v podobě prvního 
polovičního alba nazvaného Půlcédé.

AG Flek
Legenda české folkové scény se po pěti letech vrací na pódium Prázdnin v Telči. Každý z nás má v pa-
měti hluboko zaryté písně, které tato skupina během téměř čtyřiceti let své existence vytvořila. Dohrá-
la hudba v nás, Carpe Diem či Vítr Safián jsou v repertoáru nejednoho pouličního muzikanta a často 
tak během dlouhých festivalových nocí znějí telčským náměstím. Dva koncerty vzkříšeného AG Fleku 
v letech 2009 a 2010 měly u diváků fenomenální úspěch a věříme, že se vám bude líbit i ten letošní.
Bratři Ebenové
Kapela bratří Ebenů se zcela oprávněně pyšní tím, že příliš nedají na četnost vydávání nových alb. 
Čekání na každé z nich se totiž vyplatí jako máloco. Už od Malých písní do tmy vytvářejí Ebeni jednu 
kultovní píseň za druhou a vydávají alba, která se poslouchají jedním dechem. Jejich koncerty pak 
oplývají mistrnými hudebními výkony všech členů kapely, mezi kterými jsou vedle virtuózů Davida  
a Kryštofa Ebenových excelentní kytarista Pavel Skála, jazzový kontrabasista Jaromír Honzák, basista 
Jiří Veselý a bubeník Jirka Zelí Zelenka. Celým koncertem pak provází svým zpěvem, hrou na kytaru 
a nejrůznějšími glosami Marek Eben. Naposledy 
v roce 2014 po šesti letech od alba Chlebíčky 
vydali Ebenové desku Čas Holin, která již po ně-
kolika měsících byla platinová a letos zvítězila  
v žánrové kategorii hudební ceny Anděl.
Jak chceš
Jak chceš je kapela schopná zahrát cokoli, kde-
koli a kdykoli. Muzicíruje vždycky až do konce 
svých sil a do lidovek i klasických hospodských 
pecek dává všechno. Ve výsledku je jedno, jest-
li stojí hruška v širém poli nebo jak to asi kdy-
si hrál Beethoven, když hrají Jak chceš, zpívá  
a tančí celé náměstí. Připravte se tedy na divoký  
večírek.

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit naše festivalové dílny. Máme v nabídce 
malování na sklo, šití, placky, sklíčka a od zítřka bude také fungovat provazová dílna. Bobeš od 

provázků píše: „Doufám, že se nám podaří malé provazové překvapení :-) “

Lepší než sůl
Házelo se a padalo do kašny, koulela se jablíčka  
a trochu se slavilo, jak se sluší na pořádném fesťá-
ku. Během dopoledne stihli Matěj a Vojta Kolářovi 
probrat náš festival v ČR Region, z čehož Prázd-
niny v Telči vyšly jako exotická dovolená, překo-
návající touhy po dálavách a především mořích. 
Připomněli také, že v Telči je něco magického,  
co vždy odpoutá pozornost všech přírodních 
neduhů a to se zatím úspěšně plní. V parku pod 
stromovím a roztodivnými mraky, proběhlo dru-
hé představení Divadelní společnosti Kejklíř, ten-
tokrát Tři zlaté vlasy děda Vševěda.

Divadlo Koňmo – Jak šlo vejce na vandr
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupedlžníky životní velikosti, jejichž ukrut-
nost je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou. Vyprávění o tom, kterak vejce Kryštof a jeho 

povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase zpátky, přiváží divadelní 
společnost Koňmo. Soubor často kombinuje činohru s loutkovým herectvím, hudební doprovod pak ob-
starává pomocí opravdových hudebních nástrojů. Pravou tvář ale představení zpravidla získává až v kon-
taktu herců s konkrétním divákem a prostředím, takže v Telči, nejkrásnějším městě na světě a na festivalu  
s nejskvělejším publikem, to nemůže dopadnout špatně.

Ježíš už nás opustil, ale jestli byl Ježíš spasitel 
kuchyně, tak kdo nebo co je potom sakra 

Luďa? Smažené hermelíny nám udělal ve 3:04, nabí-
zenou šumavskou topinku s vajíčkem o půl hodiny 
později už jsme museli odmítnout.

Paní na bráně se synem rozmlouvají s holkama na 
pokladně: „A můžeme jít na výstavu fuchsií?“ „Bohužel, 
máme tam koncert.“ „A kdo tam dneska hraje?“ „Mišík“. 
„Mami, to by Ti ale muselo bejt o 40 míň!“

Náš zvukař Honza se Ctiborem, Jindrou a Luďou včera popíjeli v rumovém baru do noci s Tomákem, zvukařem 
Mišíka a Ebenů. Nejenže prohýřili za tekuté posilnění nemalé finanční částky, ale ještě pomáhali unavenému 
Tomákovi do hotelu. A nakonec prý ta kára nebyla ani potřeba...

Pokud máte Prázdniny a jejich pořadatele rádi a máte doma přebytky zahradních výpěstků, tak 
vězte, že je ve festivalové kuchyni moc rádi zpracujeme, třeba za volňásek na koncert. Děkujeme!

Ahoj Medvěde, rok se s rokem sešel a máš zase narozeniny a tak bych ti letos touto cestou na dálku chtěl popřát 
hlavně zdraví, lásky a pohody. Máš to krásné štěstí, že je můžeš oslavit na prázdninách s lidmi, které máš rád  
a oni tebe milují... Všechno nejlepší! Je mi líto, že tam letos nejsem s Vámi a každý večer s vlhkýma očima uléhám 
na podlahu v prázdinovém tričku a aspoň myšlenkami mířím do Telče nasát atmosféru. Pomyslně tě hážu do 
kašny, zapaluji svíčku na znamení svíčkové cesty, každé ráno se podívám do zrcadla a řeknu si „Bež a přemejšlej  
o sobě“, smutně po kapsách hledám pivenky, ani lavičky na přenášení tu nejsou, abych se udržel v kondici, jediné 
co, tak sou tu holky, ale na ty naše telčské lásky krásky to nemá. Opatrujte se tam, užijte si festival a těším se,  
až Vás všechny uvidím... Pozdravuj ode mě kocourky na Kocouří scéně, Kamilovu partu, osvětlovače a zvukaře 
obou třech scén, divadelníky, Kozel team, Kafetérii, co přijede až k nám, redakci, čajovnu, tvoji milovanou Šišku  
a všechny, kteří se podílí na tomto krásnem festivalu. Z řeckého Kosu zdraví Jiří Šalomoun 
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PRUHOVANÉ PANENKY 
O třech neposlušných kůzlátkách
HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ 
JEN TAK TAK  
Jana BAUEROVÁ a ŽALMAN a spol.  
SPOLEKTIV 
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DNES

Odpoledne na Kocouří scéně začaly dětské soprán-
ky Rozinek zpívající novodobé lidovky, které nám 
všem připomněly nejdůležitější poselství do života 
a to že “máma je lepší než sůl a kdo to neví, je vůl.” 
Hlavní kapela Kocouří scény potvrdila folkosféru 
festivalu, jen některé toulavé děti z pohádky se do-
toulaly až domů, aniž by to jejich maminky věděly  
a scéna to pak byla hlavně kotěcí. 
Na minutu přesně se zámeckým nádvořím rozezněl 
Hlas. V tandemu s Norbim a Olinem rozjel nejrůz-
nější kytarové variace na slavné písně, jejichž na-
prostým vrcholem pak byla improvizovaná verze 
songu Jednou mi fotr povídá. Následovala kapela 
Etc. a Vladimír Mišík, který dokázal, že i přes to,  
že byl v posledních dnech spíše nemocným, na pó-
diu zůstává vždy mocným. Diváci tak z koncertu 
odcházeli plní energie a se zjištěním, že věcí lepších 
než sůl je na světě více.


