
Jana Bauerová
Písničkářka a harfistka Jana Bauerová, vítězka 
soutěže na Folkové růži 2013 v Jindřichově Hrad-
ci, není na české folkové scéně žádnou začáteč-
nicí. V soutěži o Krtky na festivalu Zahrada se do 
finále probojovávala už před více než deseti lety  
a v téže době zaujala nemálo posluchačů i jako člen-
ka čáslavské folkové skupiny Jitrocel. Vedle harfy 
přiveze Jana s sebou kantele, tradiční finský strun-
ný nástroj, který sice vypadá jenom jako prkénko, 
ale v rukou dostatečně šikovné hudebnice dokáže 
vyloudit neuvěřitelné zvuky. Její poetická hudba ně-
kterými melodiemi připomíná lyričtější osmdesátá 
léta a stejně jako Janina profesionální fotografická 
tvorba překvapuje kompozicí a silnou myšlenkou.

Žalman a spol.
Přijel Žalman zas o něco dříve a s ním vítr při-
vez’ folkaře… Ani letos se nemineme s legendární 
kapelou ani s jejich stejně legendárním fanklu-
bem. Už od roku 1969 se Pavel Žalman Lohonka 
zasluhuje o to, aby měli trampové a pravidelní 
festivaloví návštěvníci co zpívat, pořadatelé pro 
koho pořádat a aby bylo v našich podloubích ještě 
veseleji. Vrchol folkové sezóny přichází, připravte  
si kotlíky a žebradla, na hlavní scénu přichází jed-
na z nejlepších folkových kapel u nás!
Spolektiv
Kapela Spolektiv byla založena již před 28 lety,  

ale od roku 1995 o ní nebylo ani vidu ani slechu až do ledna loňského roku, kdy se spokojený kolektiv 
obnovil a po roce a půl intenzivního zkoušení při-
jíždí rozehrát Nocturno folkem vyzrálým jak víno. 
K výčtu hudebních subžánrů letošního festivalu si 
díky Spolektivu můžeme přičíst i art-folk. Pětičlen-
ná skupina si může díky bohatému nástrojovému 
složení hrát s aranžemi svých písní a my se tak 
můžeme těšit na promyšlené kombinace perkusí, 
akordeonu, kytary, baskytary, saxofonu, klarinetu 
a flétny.

Hluboké nedorozumění
Jak už pravidelní návštěvníci vědí, název této kapely je čistě matoucí paradox. Ano, v tvorbě jdou hlu-
boko, ale s muzikou si rozumí. Prázdninově festivalový styl života a časté jamování dalo vznik kape-
le, která v Telči každoročně hraje na Kocouří scéně a po večerech pak ve výčepu u Kozla či na baru.  
Kombinací různorodých stylů hraní pěti stálých členů vznikají skladby folkové i trampské.

Pruhované panenky - O třech neposlušných kůzlátkách
Malé a menší čeká interaktivní poetické loutkohraní, do jehož děje se diváci ponoří nejen oči-

ma, ale také rukama. Součástí veršovaného představení známé pohádky o třech kůzlátkách, která nepo-
slechla maminku, bude vyrábění loutek z ovčího rouna a plsti. Bude se hrát, bude se zpívat a děti se naučí  
i nějakou tu písničku.
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Jen tak tak
Jen tak tak z Jindřichova Hradce přivezou kytaru, akordeon a flétnu, pomocí kterých nabídnou  
posluchačům moderněji pojatý folk a nastolí trochu hospodské atmosféry i do otevřeného náměstí.  
Po odchodu baskytaristy Mildy Vokáče v roce 2011 se sestava Jan Tak Taku ustálila na třech členech. 
Ondřej Vácha hraje na harmoniku, Nela Mládková na flétny a saxofon, a frontman kapely Pavel Jarčev-
ský na kytaru.

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit rukodělné dílny. Máme v nabídce  
malování na sklo, šití, placky, sklíčka a věci z provázků. Také si můžete vybarvit mandaly a při-

spět tak nadaci Lincs2Nepal pro postižené zemětřesením v Nepálu.

Ebeni jako rosnička
„Bude pršet, je to potvrzený,“ prohlásil včera na pravi-
delné pořadatelské poradě po rychlém zhlédnutí poča-
sí na internetu Vojta. Takové prognóze ohledně počasí 
bych za normálních okolností žádnou váhu nepřiklá-
dala, ani norskému radaru, který se prý nikdy nemýlí.  
Ale na Ebeny je na Prázdninách v Telči vždy spoleh. 
Popravdě, první kapky smáčely telčské náměstí už od-
poledne. Medvěd tak tak stihl ponarozeninový přípitek 
za doprovodu jihlavských Jak chceš, kteří v plné folklor-
ní parádě „zapařili“ v noci v rámci Nocturna, tentokrát 
pořádaného v podloubí u Kozla. To ale teď není vůbec 
důležité! Krátce po páté přišla první dešťová vlna.  Neo-
hrožení mužové z kapely Ateliér se ovšem nedali a přes 
nepřízeň počasí zahráli parádní kocouří koncert, sršící 
energií mladých hudebníků. Zaujal nejenom svěží pro-

jev frontmana Matěje Štrunce, ale také výborné 
housle v podání tajemného houslisty, který podle 
oficiálních internetových stránek se skupinou běž-
ně nevystupuje... škoda!
„Já už o ty Ebeny nějak úplně ztrácím zájem,“ 
prohlásil malý chlapec po dlouhém čekání  
ve frontě na hlavní koncert a to ještě ani ne-
věděl, že půlka koncertu proprší. Soucítíme  
s jeho utrpením, ale souhlasit nemůžeme.  
Po příjemném pohodovém rozjezdu nestárnou-
cích AG Fleků nás totiž slavní sourozenci opět 
přesvědčili, že kromě deště do Telče vždy přichá-
zejí se zatraceně povedenými písničkami, skvěle 
ochucenými jejich nezaměnitelným humorem.  
Na výpadek proudu v songu Houston budeme  
s láskou vzpomínat... A zájem o ně dnes ani do  
 budoucna určitě neztrácíme!

Nejenom že holky Horníkovy zase včera večer 
přečíslily na štábu Koláře, ale ještě zásobují 

redakci svačinami od maminky. Bod pro Horníkovic!
Kačka chyběla holkám při počítání vstupenek, ale teď  
už je všechno v pořádku.
Elka by prý radši místo vstupenek prodávala trička. 
Aspoň ty velikosti „L“.
Pořadatelské desatero: Obejmeš. Zazpíváš. Zmokneš. 
Kafetérii navštívíš. O pivenku požádáš. Ztratíš. Opiješ. 
Ostudu uděláš. Nasereš. Colombovi se vyhneš.
„Máme tady koncert“. „A kdo dneska hraje?“ „Ebeni“.  
„A to je jako nějaká kapela?“
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