
Lidovky n‘est pas dead
Ještěže máme u Kocouří scény tu sprchu! Před 
vedrem jsme se sice mohli na pohádku Marka 
Vojtěcha schovat pod vrbu do zámeckého parku, 
pak už ale přišel čas se jít trochu přismažit na 
náměstí - začínal totiž koncert kapely Dálach. 
Po důkladném prolití sprchou se před scénou 
uhnízdilo skalní jádro fanoušků irské hudby 
(jmenovitě kapela Jauvajs s rodinami). Během 
koncertu se ale obecenstvo znatelně rozrostlo, 
poctivá irská muzika asi všem připomínala pří-
jemné deštivé počasí. To naše, slunečné, se na-
konec přeci jenom trochu umoudřilo, právě včas 
na koncert DJ Skřípáka, záhadné to postavy se 
skřipkami, elektronickými beaty a starými čes-
kými lidovkami zabalenými do tanečního hávu. 
Když DJ doskřípal, na nádvoří zámku právě star-
toval francouzský večer. Bran, první kapela vče-

rejšího večera, předvedli vynikající výkon i v obměněné sestavě a diváky jejich dynamická bretoňská 
muzika zjevně bavila. Mohly za to rychlé songy s neuvěřitelnou kadencí textu i pomalejší rozvážné 
písně, kde zase rozum stál nad promyšlenými aranžemi a celkovou koncepcí jednotlivých skladeb.
Po bretaňském Branu přišli naši hosté z Ženevy, Captaine Etc. Jestliže o jejich muzice platí, že se dá  
v textu jen velmi těžko popsat, o celém jejich vystou-
pení (záměrně nepoužíváme slovo koncert) to platí 
dvojnásob. Captaine Etc. totiž hrají něco na pomezí 
šansonu, jazzu a prastarých francouzských námoř-
nických lidovek. Možná důležitější ale je, že je jejich 
projev značně divadelní a expresivní. Dokonce ani 
moc nevadilo, že většina diváků nerozuměla fran-
couzským textům, to nejdůležitější, tedy atmosféru  
a náladu každé písně, dokázala kapela na diváky  
i přes jazykovou bariéru přenést naprosto mistrně. 
Ještě rozeznělí z hlavní scény vyrazili diváci směrem 
do Sklepa, kde začínala Sebranka, jazzový orches-
tr ZUŠ Dačice, do jehož čela několikrát vystoupila  
zpěvačka Ivana Moravcová. Vedrem znavení návštěvníci festivalu swingové hity v podání little big ban-
du rychle rozhýbaly a koncert se nakonec přerodil do divokého tanečního večera.

Jindra včera začal dělat v tričku Mňágy propagaci na dnešní  koncert a hned si ho začaly nadšeně fotit 
a objímat početné skupinky čínských turistů.  Tričko má totiž na sobě ve čtyřech znacích zjednodušené 

čínštiny napsán název nového alba Mňágy “Made in China“. Obojí bude určitě možné večer zakoupit na stánku!
Colombo po včerejším večírku s Delphine z Captaine Etc. prohlásil delfínici za nejoblíbenější zvíře festivalu.
Když se Sova nudí, dělá si potají numerologické profily ostatních pořadatelů. Prý se z jejich jmen dá vyčíst  
ledascos. Majitelé neprůstřelných přezdívek Angi, Alex, Colombo, Šiška a Wáchy jsou stále v klidu, zbytek  
se má před Sovou na pozoru.
Šali už neví, jak by se dostal na dálku z Kosu do Zpravodaje. Velký Informátor našel dnes na tajném účtu příchozí 
platbu 1500 Kč s věnováním: Šali pro Prázdniny na pivo, aby nedošlo k dehydrataci :D

De Facto Mimo – Zelené prasátko
Zelené prasátko je naprosto a jistojistě pravdivá pohádka ze života v přírodě. Příběh o nepři-

rozeně zbarveném prasátku, jeho cizokrajném kamarádovi a dvou loupežnících, kteří mají hlad a chuť 
na cokoliv. Představení je bleskurychlé, barevné, s loutkami, písničkami a typickým trhlým humorem 
divadelního souboru De Facto Mimo z Jihlavy.

Jarret
Co by byly Prázdniny v Telči bez Jarretů? Návštěv-
níci i pořadatelé se každoročně těší na koncert naší 
oblíbené folkrockové kapely a zároveň přemýšlejí, 
kam se po koncertě schovají, aby si je rozparádění 
Jarreti nevzali do parády. I když jsou na pódiu někdy 
až poeticky jemní (v repertoáru mají ale i vyloženě 
rockové pecky), během večera se mění v noční můry 
barmanů a zpravidla s sebou strhnou i pár nezkuše-
ných pořadatelů a návštěvníků, kteří nešli včas spát.
Mňága & Žďorp
Po roční pauze se k nám vrací kultovní kapela Mňága 
a Žďorp, jejíž písně není většině festivalových návštěvníků třeba představovat. Pravděpodobně je totiž 
večer co večer slýchávají po celé Telči, například někde v noci spolu potmě na schodech, v podání hra-

ní chtivých folkařů. Největší novinkou Mňágy  
v posledních letech je, že se prokopala ven  
z České republiky a natočila nové album Made 
in China. Takže jen, co se tihle ledoborci ubytují 
v hodinovém hotelu a začnou hrát nějaké pís-
ničky pro tebe, tak nejlíp nám bude. A až nám 
ve 4 ráno někdo řekne, ať jdeme spát, řekneme:  
„Ne, teď ne, až jindy.“
Lemura a Ti3 - Lemura už zase Telčí!
Lenka Vychodilová brzy po narození pěkně mlu-
vila a dobře vyslovovala. V dětství si tak vyreci-
tovala náramkové hodinky Čajka. Později mohli 
diváci Lenku Vychodilovou vidět před mikrofo-
nem televizní show Na stojáka, kde přesvědčivě 

bavila lehce úchylně vtipnými výstupy. Coby dlouholetou členku a zpěvačku souboru Sklep Lenku jed-
noho dne napadlo, že spojením typického sklepáckého humoru s hudbou by mohlo u českého publika 
fungovat. Vznikla tak Lemura, kterou doprovázejí Ti3 muzikanti, kteří v této sestavě hrávají například 
při tradičních sklepáckých Besídkách. Speciálně pro 
náš festival si Lenka s muzikanty připravili unikát-
ní program nazvaný Lemura už zase Telčí! Bude to 
tak překvapení i pro nás pořadatele, tak ho hlavně  
nepropásněte!
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Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete stále navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, plac-
ky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Objevte v sobě tvořivé já!

Klára Šimková, Markéta Hávová a Parta starýho Hrouze
Jestli jste se báli, že se letošní festival budeme muset obejít bez Kláry a Markéty, stálic Kocouří scény, 
báli jste se zbytečně. Sice jsme si na ně museli počkat skoro až do posledního z festivalových dní,  
ale písničkářky do nepohody opět rozehrají telčské náměstí. Po nich nastoupí letos už několikáté víta-
né překvapení na Kocourech, tentokrát ale překvapivé i pro pořadatele! O mytické kapele Parta starý-
ho Hrouze totiž redakce na internetu nenašla vůbec nic. Víme jenom, že jedním z členů je Milda Vokáč, 
hráč na basu a spoluzakladatel skupiny Jen tak tak, matadorů Prázdnin v Telči. 
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