
Mňága a Žďorp
Legendární česká hudební skupina v čele  
s frontmanem Petrem Fialou, hrající neza-
měnitelný alternativní rock s nezapome-
nutelnými texty. Kapela vznikla pozvolnou 
transformací skupiny Slepé střevo, založené 
v roce 1983 skupinkou gymnazistů z Valaš-
ského Meziříčí. Způsob sebeprezentace, kdy 
snaha šokovat značně převyšovala nad kva-
litou hudební produkce, nešla dohromady  
s tehdejším komunistickým režimem, a kape-
la tak často měnila jména, někdy i vlastní čle-
ny. Název Mňága a Žďorp vznikl v roce 1987, 
a je inspirován slezským dialektem. Doslova 

znamená „Sračka a Krám“. Někdejší teatrálnost či pochopitelnou snahu o rebelantství převážily melo-
dické chytlavé písničky s neméně chytlavými texty. Do obecného povědomí se kapela dostala přede-
vším hitem „Hodinový hotel“ z úspěšného debutového alba Made in Valmez (1991). Netrvalo dlouho  
a následovaly další, díky kterým je dnes Mňága proslavená nejen u nás, ale také třeba v Číně. Nepočítá-
me-li výběrovky, vydala Mňága už třináct řadových alb. Zatím poslední je Třínohý pes z letošního jara,  
o kterém na iDnesu napsali, že „Mňága zní nejlépe za posledních deset let“.
Circus Brothers
Poslední nokturno Prázdnin na Panském 
dvoře bude pořádná jízda! Kapela Circus 
Brothers vznikla v roce 2012 oddělením 
většiny členů kapely Circus Problem. Nava-
zuje na to nejlepší z jejich původní tvorby  
a přináší nový posun, který fanouškům při-
náší další nezapomenutelné disco-balkan 
mejdany, jak byli zvyklí v minulosti. Na uli-
ci, v klubech i na pódiích menších či větších 
festivalů baví tisíce fanoušků, kteří ochotně 
dělají na jejich show nevídaný kotel, a ne-
chávají za sebou koncerty protančené až do 
ranních hodin. S neuvěřitelnou energií zahraný disco-balkan, který kombinuje balkánskou dechovku, 
diskotékový beat, laciný pop a špinavý house.

Neviděl někdo Váchyho?
Tak už jsme tu dva týdny a přitom se zdá, jako by to začalo teprve 
včera. Festival už běží jako dobře seřízené hodinky a kdybychom 
uměli lépe odpočívat, mohli bychom v tomhle tempu jet celé 
prázdniny. Jedna z kapel, které nám v té relaxaci umí pomoci,  
je rozhodně bluegrassová Druhá tráva, která byla včerejší hlavní 
hvězdou na zámku. Společně s Monogramem dokázali parádně 
zahřát celé publikum, kterému tak ani nevadil nastupující déšť.
Kde ale rozhodně nebyla nouze o teplo, byl klub na Panském 
dvoře, který explodoval epickým vystoupením funkových stars 
z Funky Ship. Hned od první písně bylo jasné, že si koncert uži-
jí jak návštěvníci, tak samotní muzikanti. Zaplněný sál strhla  
k tancování a divokému halekání funky-jazz-rocková hudba, bez-
chybná půlvteřinová sóla a fenomenální hlas frontmana Tomáše 
Váchyho Bartuška. Ten se na předsunutém catwalku pohyboval 
jako doma, a to jak s kytarou, tak i s kravským zvoncem, na který 
prý hrál před publikem poprvé. Mezi děvčaty v prvních řadách 
vyvolal takové nadšení, že musel závěrečné písně odehrát zasy-
pán jejich podprsenkami. Obří jásot poté donutil kluky k několika přídavkům. Boží koncert, který ještě 
pokračoval příjemnou párty. No možná to bylo i trochu divočejší. Váchyho zatím ještě nikdo neviděl.

Teartr Rajdo – Karkulka červená
Poučný příběh o tom, jak nesejít z cesty. Je třeba se malilinko bát a hlavně zbytečně nikomu nic 

neprozrazovat. Ve světě číhá nejen na holčičky plno nástrah, a je třeba se umět bránit. Lehce rakvičko-
vě zpracovaná pohádka na zcela známé téma. Loutky maňáskové, masky realistické, tance kreativní, 
písně chytlavé, jak jinak, než v autorském podání Jakuba a Jitky Doubravových. Pohádka vhodná pro 
děti od tří let vás i vaše ratolesti zabaví na padesát minut dnešního odpoledne.
Hořký kafe
Jazz-folkové duo tvoří Jan Rejhon a Petr Babec alias Rejnok a Brabenec, dohromady Hořký kafe.  
Je to trochu komplikované, ale jejich hudba se naštěstí poslouchá jedna radost. Honza, kromě toho,  
že zpívá, hraje též na lubovku tuzemské výroby z padesátých let a Petr to všechno podporuje svou bez-
pražcovou kytarou. Na koncertech po celé naší vlasti, ale také za hranicemi, je můžete občas slýchávat 
s klavíristkou Hankou Kopřivovou nebo s Martinou Trchovou, která jim propůjčuje svůj krásný hlas  
a písním Kafáčů dává, stejně jako Hanka, nový rozměr.
Terrakota
Nová kapela složená ze samých ostřílených muzikantů. Tak bychom mohli stručně charakterizovat 
Terrakotu, ve které hraje bicák a doktor geologie Petr Balík Vohnout, který vytvářel rytmiku ve sku-
pině Máci, bývalá zpěvačka Sekvoje Karolina Skalníková, kontrabasista Emil Pinďa Makal, kytarista 

Šaliho důležitou součástí jídelníčku je už od března kupodivu zelenina a má na něj opravdu blahodárný 
vliv. Píše pak z toho Terce neustále zprávy s textem Jsem březen místo obvyklého Jsem k****n.

Navštivte naše festivalové dílny v Lidušce! Mal-
ba na sklo, plyšáky i náramky. Výroba prstenů,  
náramků z korálků a tisk na trička.
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Adam včera bavil táborovou bandu komentovaným 
hraním počítačové hry Neverhood. Věděl přesně,  
co plastelínový panáček v který moment udělá.  
Akorát se při tom zapomněl streamovat na youtube.
Jarda Gál zapíjel vozíkové prvenství na baru absinthem.
Včera bylo možné ochutnat na nádvoří nejen Maliny,  
ale také Jahody. Markytka dokonce měla víno s Malinou.
Z redakce: „Devítku už za pět dvanáct nestiheme.“  
Kdo chce ještě letos vidět Devítku, tak jedině na Šiškáči. 
Na velmi účinné ranní vypouzení světlem z baru je po-
třeba být připraven. Lída si nosí s sebou sluneční brýle.
Amálka se Žofkou: „Vojto, prší a je zima, tak nespi venku.“

Fox, vyšívající na hmatníku své kytary v hravé skupině H.R.A., a jeden z otců zakladatelů Sekvoje Olda 
Dolejš. Pro hudební skupinu je to vtipný název, protože když ťuknete do něčeho z terakoty, tedy pálené 
hlíny, měl by se vám ozvat dobrý zvuk. Můžete je tedy dnes na Kocourech vyzkoušet rozezvučit silným 
potleskem a uslyšíte, jestli zahrají dobrý akustický folk.
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