
Szidi Tobias
Jen jednou za čas se nám poštěstí potkat někoho, kdo 
zaplní celý prostor kolem sebe krásnou energií, která 
přeskakuje z jednoho člověka na druhého a všechny 
pozitivně nabíjí, až nám z toho svítí oči a naskakuje 
husí kůže. Szidi je přesně tenhle typ. Nevíme, jestli 
tohle její kouzlo funguje díky jedinečnému jemně na-
křáplému hlasu nebo pohledu plnému lidskosti i roš-
ťácké hravosti. Vlastně to není důležité. Koncert Szidi 
znamená zaposlouchat se do šansonů citlivých tak,  
že si při psaní zpravodaje skoro brečíme do kláves-
nice, i dovádivých písní, které s sebou spolu se Szidi 
přivál východní vítr. Přidejte k tomu ještě texty a hud-
bu pánů Hapky a Horáčka a máte před sebou koncert  
s naprosto nezaměnitelnou atmosférou nabitou emo-
cemi a setkání s úžasným člověkem, díky kterému je na světě o pořádný kus krásněji. 

Helemese
Pozorným návštěvníkům Prázdnin v Telči asi 
neuniklo, že když to jde, snažíme se v rámci 
jednoho dne udržet alespoň jakousi tematic-
kou linku. Po šansoniérce Szidi Tobias tedy 
přijde šanson-punk pro ty, kteří milují zvuk 
akordeonu a šansonovou stavbu, ale místo aby 
ve slamáčku popíjeli červené na Montmart-
ru, raději kalí pivko, zatímco si sichrhajckou 
spravují kalhoty roztrhané v posledním pogu.  
Helemese do říznosti a neurvalosti punku mí-
chá ten důležitý kousek šansonové promyšle-
nosti, díky které si koncert užijí i ti, kteří nejen 
skáčou, ale i poslouchají.

Sedm písní pro dlouhý život
Filmový program je letos novinkou. Dneska mů-

žete vidět příběh šesti lidí, kteří už nemají šanci vylé-
čit se ze svých nemocích. Vtom ale nastupuje entuzias-
tická sestra, která miluje hudbu a svou lásku společně 
s hudbou přenáší na své pacienty.
V 17.30 v Univezitním centru Telč.

Irský večírek s šílenou tečkou
Parné počasí, sužující celé Česko, je pro většinu lidí jasným signá-
lem přesídlit k vodě. Nikoliv v případě vás – fanoušků Prázdnin 
v Telči. Včerejší Kocouří scéna zaznamenala první velký úspěch, 
když se k nám po dvou letech vrátila písničkářka Tereza Balo-
nová, čerstvá výherkyně letošní Porty. Kromě prvních řad, zapl-
něných Terezinými spolužáky, potěšila velké množství přihlíže-
jících, kteří si vynutili hned několik přídavků. Ale abychom byli 
fér, Kuba Linhart z Jauvajs, mimochodem Terezin učitel, společně  
s taneční skupinou Coiscéim, připravili mladé muzikantce pat-
řičně živnou půdu pro její prázdninové vystoupení. Isara, Honza 
Hrubý a Kukulín, Sliotar. Co mají všichni interpreti z včerejšího 
hlavního programu společného? Svoje řemeslo dovedli k doko-
nalosti. Poslech, ale i pohled na Kukulíny, kteří hrají s takovou 

lehkostí a způsobem, jako by se se svými hudebními nástroji už narodili, nám nedovolil vstát z laviček 
dříve než při závěrečném potlesku. Dublinští Sliotar statečně sebrali hozenou rukavici a se ctí zakon-
čili večerní koncert. 
Kdo vsadil na nocturno s Xavierem Baumaxou, ten se nenudil. Nepochybně jsme zažili jedno z nejší-
lenějších a nejzábavnějších vystoupení letoška, neboť Baumaxovi není nic svaté. Znectí se ctí stejně 
Mišíka jako Trenta Reznora, k tomu hraje skvěle na kytaru, a kde potřebuje, tam si změní hlas anebo 
zapíská trumpetu. Jednoduše geniální den od začátku až do pozdněnočního konce.

Divadlo Harmonika – O hodném Jankovi a líném Vaškovi
Děti malé a menší! Na vědomí se dává, že dnešní pohádku má na svědomí pan Marek 

Vojtěch, komediant, muzikant a výtvarník dětských časopisů s bohatou divadelní historií. Bude nám  
vyprávět příběh dvou úplně rozdílných bratrů. Abyste zjistili, jak to s nimi dopadlo, budete si potřebo-
vat vyšetřit necelou hodinku času. A přijít dnes pod vrbu do zámeckého parku.

Isara
Pokud se Vám už stýská po chytlavých irských nápěvech a neměl dost včera na zámku nebo naopak  

na zámek nedorazil, nezoufejte, nic není ztraceno. Isara, inspirovaná hudbou britských ostrovů, zahra-
je ještě jednou dnes na Kocouří scéně. Včerejší koncert pěkně šlapal, doporučujeme!

Mrakoplaš Light Orchestra
Mrakoplaš Light Orchestra je blues-folkové duo muzikantů, kteří se rozhodli jít po stopách blues 

až ke kořenům. Našli se v nejklasičtějším nástrojovém složení dvou akustických kytar a zpěvů, což jim 
umožňuje vykročit ze spoutanosti aranží velké kapely a být v užším kontaktu s publikem.

Pořadatelka Lucka „Cink“, jen co přijela, vybrala 
natřikrát Vojtovi všechny pivenky na redakci (nejmíň 

25 kusů) a ještě pro další posílala Žofku. Musela totiž hasit 
keltskou žízeň na terase.
Konverzace z koncertu ze zámku: „Ten Baumax už má 20 
minut otevřeno.“ František: „A dátamtůja?“
Matěj: „Nevíš, kdy přijede Šiška?“ „Asi za hodinu.“ „No já od 
ní nic nepotřebuju, ale dole v průjezdě spí Šali, tak bych o to 
nerad přišel, až půjde kolem.“
Zvukař Míra si koncert Baumaxy viditelně užíval, broukal si 
u mixpultu a pohupoval se do rytmu a byl Xavim překřtěn 
na Chicka Coreu.
Včera to bylo vůbec hudebně hutné – na zámku končil kon-
cert snad ve čtvrt na dvanáct, Xavi končil po jedné a Isara  
společně s Jauvajs hráli u Kozla až do ranních rodin.
Na včerejší Davidovo promítání přišel včera jeden platící 
divák. David dnes zlepšil propagaci, přidal nástěnku s pro-
gramem, mapkou a upoutávkou ve Zpravodaji. Snad se bude 
návštěvnost zvyšovat!
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