
Interference & Glen Hansard

Glen je u nás moc dobře známý a není třeba ho dlouze představovat. Ústřední postava kapely The 
Frames, držitel Oscara za nejlepší filmovou píseň a milovník české kuchyně a filmu Vrchní, prchni! 
Glen hrál v Telči už mnohokrát a každý jeho koncert byl unikátní. Díky svému osobnímu kouzlu totiž 
Glen neuchvacuje pouze fanoušky, ale také talentované muzikanty a na pódiu z nich dostane vždy to 
nejlepší. Letos je to ovšem naopak a Glena si jako svého talentovaného muzikanta přiváží mnoha cena-
mi ověnčená irská kapela Interference. Písně této kultovní skupiny čeští posluchači znají právě i díky 
Glenovi, který na svých koncertech často hrává jejich nejslavnější písně. Jejich autorem je zakládající 
člen kapely, zpěvák, skladatel a básník Fergus O’Farrell, po jehož nešťastné smrti před dvěma lety ka-

pela pokračuje v koncertování s nejrůznějšími hudebními osob-
nostmi. Nyní je doprovází Glen, který o Interference říká, že hrát  
s nimi byl vždycky jeho celoživotní sen.
Teepee
A pokud jste na večer již unavení a hledáte něco klidnějšího,  
Teepee je zcela určitě něco pro vás. Fascinující, snová hudba 
vás zaplete do svých vláken a vám nezbyde, než si ji mlčky nebo  
za rozvážného šepotu užít. Anglické, melancholické texty jen 
taktně doplňují celkový obraz. Jen se přijďte sami podívat večer  
na Panský dvůr...

Teátr Pavla Šmída – Větrná pohádka
Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví. Vypráví pohádku 

o dětech od větrného mlýna. Když jednou vítr ustane a dlouho bezvětří trvá, vydají se do světa hledat 
krále větru. Průvodcem jim je kohout z korouhvičky a ten jim dá tuto hádanku: „Kdo je králem větru  
a kde přebývá? Kde se nejvzácnější a nejmocnější vítr ukrývá?“ Jaká dobrodružství na cestě potkají? 
Najdou krále větru? Pohádku pro ty nejmenší i o něco starší hledejte v parku pod vrbou v 15:00.

Choroši
Trojčlenná skupina folkařů, která je u nás již potřetí. Její počátky se datují do roku 2012, kdy  

se sešla parta tří trampů a rozhodli se, že si založí kapelu. Od té doby nabrali hned několik ocenění, 
jako je autorská Porta nebo Ústecký stříbrňák. Budou hrát od pěti hodin na naší kocouří scéně.

Vážení PVT. Po asi pěti letech jsem opět na tři dny zavítal na Prázdniny a jsem rád, že jsem tak udělal.
Ta atmosféra je neopakovatelná, to nezvládne ani on-line přenos. Smekám pomyslný klobouk před 

všemi pořadateli za jejich úsilí, abychom dobře viděli, slyšeli, dobře se cítili a kdovíco ještě. Jako bývalý člen 
pořadatelského týmu zaniklého festivalu snad o to víc. Nápad přesouvat Kocoury do Panského dvora je moc 
fajn, stejně jako věta na tričku - toto není kozel. I díky tomu mám svoje telčské první. Možná by stálo za uvážení 
pouštět lidi na večerní koncert dříve, minimálně na 1. nádvoří jak 
tomu bylo v deštivý čtvrtek. Přeji Vám – vydržte až do konce... a já si 
teď pustím X–tety. Díky Pavel
Bára a Jiří už neví, jak se dostat do drbů – uvažují o změně pohlaví 
jen aby zjistili, jestli se jim změní taky rodná čísla.
Honza z Epydemye prý zapomněl text své vlastní písně Agnes.  
Míra s Luckou se konečně po letech v Telči vyspali, i když hráli 
ještě kolem třetí před štábem. A Lucka prý spala tvrdě jako mrtvej 
triceratops.
Včera jsme rozjeli večerní a poté i noční pétanque s mobilním osvět-
lením košonku na terasovitém trávníku v Panském dvoře.

Být stále mlád a přidávat
Středeční odpolední kocouři zahráli kvůli neustávajícímu 
vedru zase na Panském dvoře. RUR:2 přijeli dva – Robert 
a Ralph s dobrem a kytarou. Hráli převážně bluegrassové  
a country písničky svoje i převzaté, hráli moc dobře a k ra-
dosti posluchačů až do čtvrt na osm. Původně byli v kapele 
muzikanti čtyři, ale ostatní nestíhali zkoušky a koncerty 
(to už se nám tady stalo před lety s duem Nestíháme, kdy 
to jeden z nich na koncert v Telči opravdu nestihl) a sladit 
si čas ve dvou je přeci jen jednodušší, třeba i v kupé vlaku. 
Na nádvoří zámku přes šest set návštěvníků přivítalo Len-
ku Filipovou, která kromě svých dlouholetých spoluhráčů 
Mirka Linharta a Seana Barryho přivezla i smyčcový oktet. 
Zahrála všechny své pecky a po druhém přídavku Málo 
mám se dočkala i třetích ovací ve stoje. Její příznivci se do-
čkali i autogramiády, která trvala skoro hodinu.
Před dvěma dny jsme tu měli Bacily a tak jsme s napětím 
očekávali, kdy na nocturnu vypukne Epydemye. Nezkla-
mali a dojeli zdraví a v plné síle, zahráli své největší hity 
a Míra na podiu slíbil, že do příštích Prázdnin vydají nové 
album a v Telči ho budou křtít. A Lucka říkala, že Míra sli-
by vždy plní, protože s Kotlinou to bylo také tak – slíbili 
CD v době, kdy měli jen jednu píseň a název alba. A Honza 
zase slíbil, že se do příště naučí zase slova písně Agnes, 
aby bylo co přidávat. Tak to se máme na co těšit!

Piripkura
Poslední dva členové pralesního kmene Piripkura z Amazonie bojují s dřevařskými firmami  

a vydává se za nimi filmový štáb, který si dal za úkol podat jedinečné svědectví o životě pralesních 
kmenů. Film tak poukazuje na to, že přítomnost původních obyvatel je právě jediná legální zábra-
na proti devastaci amazonských pralesů. Zároveň lze dokument chápat jako sondu do každodenního  
života amazonských indiánů. Projekce odstartuje v 17.30 v Univerzitním centru Telč. Těšíme se na vás!čtvrtek 9. srpna upocený 12 / 2018
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