
Nechte zpívat Mišíka!
Včera jsme se poctivě připravovali na letní spršku a dovolili 
si pouze doufat, že bude krásně. Ale telčské počasí nám jako 
vždycky vyšlo vstříc a přes den nespadla ani kapka. V parku 
se tak mohl už dlouho před pohádkou seběhnout dav dětí, 
aby zjistil jak je to s tou Červenou Karkulkou. Kocouří scéna 
pak patřila X-tetu, který nám opět dokázal, že nástroje pro 
hezký koncert vůbec nejsou potřeba. Zpívali, jak jen to šlo  
a nebýt toho, že na zámku už nastupoval na scénu Jamie Mar-
shall, zpívali by doteď. Jamie samozřejmě zaválel a společ-
ně se svojí skupinou nám ukázal, jak folk může být rockově  
dynamický. Čtveřice sehraných muzikantů si koncert vylože-
ně užívala a při jejich vyhrávkách jsem měl pocit, jako kdyby 
šlo o jam v jednom z telčských podloubí, ovšem obohacený  
o preciznost v harmonii a skladbě. Potom už nastoupil legen-
dární Vladimír Mišík s Etc a jako vždy jejich koncert neměl 
chybu. Lety vybroušené kompozice, nezapomenutelné tex-
ty, písně zlidovělé i fajnšmejkrovské. Vše v naprosto výbor-
né náladě a s elánem, který je téhle partě vlastní. Na Pan-
ském dvoře, naší nové scéně se opět odehrál krásný večer. 
Zaposlouchat se do kapely Kieslowski, dua neuvěřitelných  
muzikantů, které nezná hranice folku, snoubí melancholický  
optimismus s ironickým pohledem na svět, byl skvělý zážitek  
a krásná tečka za pátým telčským dnem.

Bára Hrzánová a Condurango
Položte kotlíky, zapněte spacáky a zavřete ter-
mosky. Dnes se nebude pospávat ani vysedá-
vat. Hraje totiž Condurango, banda skvělých 
muzikantů, kteří nás rozhýbají svými latin-
skými rytmy, češtinářsky nářezovými texty  
a hlavně neuvěřitelnou energií. Bára Hrzánová 
je pak frontmanka nebo vlastně frontwoman-
ka jak se patří. Zpívá ostošest, vykládá histor-
ky a hlavně rozdává úsměvy na všechny strany. 
Navíc pokud se opět poštěstí, a rozběhne se 
po koncertu pěkný večírek, budeme moci zít-
ra ráno odpálit oblíbenou pořadatelskou hru 
„Hledá se Tonda“.

Pruhované panenky - O Švadlence Madlence
Poetické divadlo pro děti a dospělé, milující krásy starých časů, tradice, řemesla, zapomenuté 

věci, lesy, vůně, kouty a cesty. Pruhované panenky hledají propojení mezi jemností, hloubkou a klauni-
ádou. Dnes hrají zbrusu novou pohádku, příběh z kouzelného květinového salónu švadlenky Madlen-
ky, kde stužky zpívají a květy do šatů se všívají. Příběh laskavosti, touhy nedobré, která bude potres-
tána a lásky věčné, co bude naplněna. Rodinné představení plné hudby a krásných snových obrazů.
Jen tak tak
Folková kapela z Jindřichova Hradce, fungující na scéně přes pětadvacet let, patří mezi pravidelné 
Prázdninové kapely. Hrají ve složení Pavel Jarčevský (zpěv, kytary, ukulele), Nela Mládková (zpěv, flét-
ny, saxofon, rytmika) a Ondřej Vácha (zpěv, akordeon, rytmika). Zpívají v několika jazycích a v jejich 
repertoáru najdete písničky z nejrůznějších koutů světa.

Nejvíc toho na festivalu unese Náčelník, prochází 
Telčí s těžkými bednami vždy po ránu a kolem 

západu slunce. Miloš Forman by mohl vyprávět.
V Telči nám chybí Johana a její dopisy pro lepší náladu. 
Pokud potřebujete vyložit význam vašeho tetování, 
zastavte se na redakci. Anička doteď ale vůbec netušila, 
co to na levé noze nosí.
Kristýna prý včera dostala při hlídání psa bonus padesát 
korun za chlupatý prsa.
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Divadlo Víti MARČÍKA 
Popelka

IYASA 
PARTA STARÝHO HROUZE

KON SIRA 
DRUHÁ TRÁVA a Charlie McCOY

IYASA 
4. SRPNA
ČTVRTEK

ZÍTRA DRBY

DNES

Denně na dvorku Lidušky - korálky, malování na sklo, na obličej, na náramky, uzlíkování, pletení z bužírek, 
tisk na trika, výroba panenek, česání ovčího rouna, grafické dílny, vyrábění prstýnků z korálků.DÍLNY

Sergent Pépère
Balkánsko-francouzská dechovka Sergent Pépère 
propojuje typicky francouzské nástrojové složení, 
tedy akordeon, dechy a perkuse s poctivou dávkou 
klauniády a divadla. Střelení kluci v extravagantních 
kostýmech do diváků perou vše od dechna po bal-
kánskou dechovku a naprosto neřeší jakékoli žánrové 
hranice. Na první pohled je to výjev jako z punkového 
koncertu. Na druhý pohled je to jako vystřižené z díla  
holandského mistra. Je to zkrátka brajgl, u kterého sta-
čí vypnout tu část mozku, která má potřebu rozumět 
muzice v hranicích hudebních stylů. Takže vypněte  
a užijte si koncert!

Funky Ship
Svezte se na divoké vlně funku, popu, swingu 
a jazz-rocku s veselou posádkou hudební lodi 
Funky Ship. Tahle mladá kapela, která vzešla 
z místních luhů a hájů (od Jindřichova Hrad-
ce až po Jihlavu), má za sebou oproti jiným 
matadorům Prázdnin teprve hrst koncertů. 
Během nich už ale dokázala posbírat pěkný 
zástup fanoušků. Na tradičním festivalu hudby  
z FEKTu dokonce Funky Ship vyhráli první cenu  
a víkendové nahrávání ve studiu na Slovensku. 
Měli s tím dost práce, ale vzhledem k tomu,  
že vedle klasické sestavy kytara, basa, bicí  
a klávesy mají ještě saxofon, trumpetu a trom-
bón, tak dech jim rozhodně jen tak nedojde.


