
Loď se potápí, muzika hraje
I když by vám mohl dnešní nadpis evo-
kovat kolabující pořadatelský tým Prázd-
nin v Telči, chyba lávky. Přestože dneska 
vstupujeme do druhé poloviny festivalu, 
většina z nás pořadatelů naštěstí ještě 
žije! Příkladem budiž naše pódiová jed-
notka rychlého nasazení, která měla včera 
u Kocourů zase napilno. Díky ní a přede-
vším díky pohodové muzice kapel Passage  
či Bonsai č. 3 dopadla kocouří scéna i přes 
otravný déšť bez ztráty kytičky. Během 
hlavního koncertu naštěstí nepršelo, ale 
byla (ne)pěkná zima. Standa Kahuda na-
štěstí ví, které z vtipných autorských básní 
a písní zmrzlé publikum rozehřejí. Po jeho 
úspěšném entrée jsme přivítali staré zná-

mé Nezmary. Za ten rok o žádné rameno nepřišli, dokonce nám vytvořili několik pupenů, které v podo-
bě Komorního sdružení rozhlasových symfoniků přivezli s sebou. A byla to nádhera! Samotní symfonici 
se uvedli prostřednictví filmových melodií, zazněl kupříkladu ústřední motiv z Podrazu, Morriconeho 
suita pro hoboj z Mise anebo Blíž k Tobě, Bože, známý kancionál, který údajně hráli hudebníci na  
Titaniku, zatímco parník klesal ke dnu. Po zbytek večera se každopádně žádná další tragédie nekonala, 
právě naopak. Největší hity oblíbených Nezmarů v doprovodu orchestru zněly naprosto skvěle. Po pří-
davcích, kdy zpívalo celé nádvoří, došlo i na 
očekávaný vtípek, kdy pořadatelé Prázdnin 
Nezmarům připomněli, jak strašně čas utí-
ká. Nakonec návštěvníci utíkali na koncert 
Shilpy Ray. Shilpa na indické harmonium  
i na klávesy hraje něco mezi blues, jižanskou 
muzikou a indie folkem, nejvíce ale zapůso-
bí její zpěv. Nehledě na to, jestli rozumíte 
textům s písničkářskou duší a punkovou ne-
spoutaností, energie čišící z pódia vámi pro-
jede od hlavy až k patě. Když hraje pomalu, 
rozezní všechny přítomné melancholickou 
vlnou, když najednou přijde řvoucí nářez, 
rozbuší se srdce a zbývá se jen divit, jak se 
do jednoho člověka může vejít tolik vervy  
a zvláštní naléhavosti.

Divadlo Harmonika - Tři pohádky o Honzovi
Divadlo Marka Vojtěcha, tolik věrné našemu festivalu, vždy potěší barevnými kulisami, krás-

nými dřevěnými loutkami a hlavně veselým rozezpívaným harmonikářem Markem. V dnešním před-
stavení se mohou děti naučit spoustu nových písniček a aktivně se zapojit do dění kolem loutkového 
jeviště. U toho pak lépe pochopí, jak se všichni lišíme, ač máme třeba stejná jména.
Kuspokon
Na Kocourech dnes opět po roce uvítáme Kuspokon, aneb KUchyňské Sdružení manželů POláškových 
a KONvalinkových. I když zní jejich název poněkud šíleně, nebojte se, na pódiu vás žádné šílenství 
nečeká. Můžete si totiž poslechnout klasické spirituály z repertoáru našich největších folkových stálic 
v promyšleném a hlavně procítěném podání.

Žalozpěv
Kapela Žalozpěv sama sebe definuje jako folkovou hudbu z Vysočiny. Jejich inspirací je samotná Vyso-
čina, mystická krajina básní a duchovna. Jejich tajemné lyrické texty se snoubí se zpěvem všech členů 
kapely a profesionální hrou na tradiční folkové nástroje.
Aneta Langerová

Mnozí z vás jistě pamatují rok 2004 
a první ročník soutěže Česko hle-
dá Superstar. Zprvu nenápadná,  
nesebevědomá, v tanci rezervovaná  
a celkově skromná brunetka po-
stupně převálcovala všechny ty, kte-
ří tabulkové předpoklady budoucí  
„superstar“ měli. Co jim ovšem chy-
bělo, byl jedinečný hlas a přirozené 
charisma, kterým naopak Aneta plně 
disponovala. A tak nakonec soutěž vy-
hrála. Jestliže si někteří mnuli ruce, jak 
manipulovatelná tahle nová hvězdič-
ka bude, se zlou se potázali. Aneta se  
v džungli showbusinessu rychle zo-
rientovala a například za pomoci 
muzikanta Michala Hrůzy dala všem 

rázně najevo, že má svoji hlavu a svoji cestu si najde sama. Výsledkem jejího dosavadního snažení jsou 
čtyři řadová alba, množství nejrůznějších cen. Za všechny jmenujme tu poslední z roku 2015 – Anděla  
za videoklip Tragédie, řada zajímavých projektů (muzikál s Martou Kubišovou Touha jménem Eido-
nis) a uměleckých spoluprací (Hapka a Horáček). Aneta zároveň výrazně podpořila Nadační fond Čes-
kého Rozhlasu Světluška pomáhající nevidomým, jehož patronkou byla 10 let až do roku 2014. Dnešní 
večer na zámeckém nádvoří bude ve znamení Anetiny prozatím poslední desky Na Radosti, inspiro-
vané stejnojmennou, již zaniklou šumavskou osadou. Album plné barevných obrazotvorných příběhů, 
oceněné čtyřmi cenami Anděl, vznikalo dva roky ve spolupráci s klavíristou, hudebním skladatelem  
a producentem Jakubem Zitkem. V rámci probíhajícího turné Na Radosti udělala Aneta radost také 
nám, že poprvé přijela i do Telče.
The Mole’s Wing orchestra
The Mole’s Wing orchestra je obsazením i působením mladá kapela z Prahy. Vede jej Luboš Krtička, 
hráč na trubku, zkušený člen několika rockových a swingových uskupení, klavírní skladatel a bývalý 
sbormistr Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu. Díky jeho příjmení se do názvu vloudil mole - 
krtek. Dále se ve jméně orchestru ukrývá i jeho hlavní žánr a to swing. Zabývají se především hudbou 
taneční, vzniklou v 30. a 40. letech. V jejich podání se můžeme těšit na skladby autorů jako Benny 
Goodman, Count Basie, Artie Shaw či Cole Porter.

Dneska se povedl pořadatelům husarský kousek 
- první letní sportovní dílna byl lední hokej na 

novém telčském zimáku! Protože jsme měli málo bruslí, 
tak někteří obětavci hráli jen v sandálech a v kraťasech.
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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


