
Malé Zvíře (jménem Podzim)
hudebně-literárně-audiovizuální výlet někam úplně 
jinam
Neznáš-li Zvíře jménem Podzim a máš čas, pusť si 
stejnojmenné album několikrát za sebou a pokaž-
dé v jejich hudbě objevíš novou vrstvu a myšlenku. 
Je to taková tichá meditace, co se nebojí praštit po-
řádně do bicích. Dnes nás ovšem nečeká koncert, 
ale Malé Zvíře, tedy spojení textů ze knihy, kterou 
kapela vydala, projekcí a hudby Malého zvířete  
v podání Jakuba Königa, Aid Kida a Lindy Arba-
nové. Malé zvíře nás přenese do magického světa 
Zvířete jménem Podzim a odkryje jeho melancholickou krásu vrstvu po vrstvě. Tenhle večer si nenech 
ujít, kluci a holky z Panského dvora vsází boty, že to bude něco úplně jiného, než co na nocturnu  
normálně uvidíš.

Martina Trchová a Lucie Prune
Dneska bude ze zámeckého pódia zářit ženská 
energie v třech vlnových délkách. Večer uvede 
Martina Trchová a Prune. Martina je vynikající 
zpěvačka, textařka i malířka a z jejích víceméně 
čistě akusticky-folkových kořenů vyrostla do folk-
-rockové písničkářky s trochu jazzovým šmrncem 
navrch. Promyšlená hudba ovšem neodvádí po-
zornost od Martininých textů, které – i když často 
řeší neveselá témata – netlačí příliš melancholicky 
na pilu a nechybí jim lehkost, hloubka a vtip.
Lucie Prune je brněnská písničkářka, kterou mů-
žete znát i z jejích dřívějších projektů Lav Lav nebo 

Luu. Tentokrát ovšem zčeřila brněnské alternativ-
ní vody albem Kruhy, na kterém se výrazně podílel 
náš oblíbenec z kapely Květy Martin Kyšperský. 
Její emotivní texty doplňuje hudba sice křehká,  
ale občas doplněná o překvapivou minimalistic-
kou rytmiku evokující tlukot srdce nebo možná 
něžňoučkou technopárty.
Aneta Langerová
Aneta Langerová je jednou z mála českých inter-
pretů, kteří jsou sice známí i těm nejmainstreamo-
vějším divákům, přesto si ovšem drží svůj jedineč-
ný styl, který je vše, jen ne bezduché odrhovačky  
z rádia. Hlasem si nezadá s největšími českými stá-

licemi a přináší na naši scénu potřebné gigajouly trochu zamyšlené, ale o to silnější energie, která z ní 
srší na všechny strany. 

Prší, ale nefňukáme!
S prvními kapkami deště naše festivalová chobotnice 
ožívá. Tyhle mořské potvůrky to mají prostě jinak než 
my, obyčejní lidé. Každopádně jejich energie je nakažli-
vá, a tak i přes nepřízeň počasí jsme si včerejší koncer-
ty užili na dvě stě procent! Včerejší prázdninové menu  
ve složení pohádkového aperitivu Divadla Kufr, Vegetího 
předkrmu, hlavního Tap Tap Tap(u) s jazzovým pyré tria 
Petry Ernyei, zakončeným desertem à la Veget musel 
ocenit každý hudební gurmán. Ladili ho totiž naši hlavní 
šéfkuchaři a kdo ho absolvoval celé, tomu určitě nebylo 
špatně!
Pražští The Tap Tap, dnes již legendární kapela stu-
dentů a absolventů školy Jedličkova ústavu, předvedli 
fantastickou show, doslova nabíjející energií každého 
z přítomných posluchačů. Nemalou zásluhu na tomhle 
malém zázraku na české ale i světové hudební scéně má 
dozajista taptapácký kapelník Šimon Ornest. Svým ka-
marádským přístupem, kdy sám přiložil ruku k dílu, aby 
pomohl svým spoluhráčům s vozíčky na pódium, si nás získal hned od začátku a my mu, stejně jako 
všem členům kapely, za včerejší koncert ještě jednou dodatečně tleskáme. Z ovací ve stoje jsme rov-
nou zamířili na naši druhou hudební scénu, do Panského dvora. Svým podmanivým hlasem nás tam 
přivítala jazzová zpěvačka Petra Ernyei. Se svými dvěma spoluhráči nás přenesla do éry slavné Billie 
Holiday, kterou jako bychom skutečně slyšeli – stačilo jenom zavřít oči a snít. Ale protože noc byla ještě 
mladá a usnout by bylo bývalo škoda, jazz vystřídalo country, prolínající se s bluegrassem v podání 
kapely Veget. Sympatickou čtveřici muzikantů z Prahy naši návštěvníci důvěrně znají z Kocouří scé-
ny, kterou Vegeti opečovávají už řadu let. Jejich včerejší „dvoják“ na nedostatek posluchačů rozhodně 
netrpěl a ti, kteří dali raději přednost venkovnímu posezení u ohníčku získali na oplátku příjemnou 
hudební kulisu k večerním rozhovorům či prostému posezení s přáteli u nějaké té „špécie“ z našeho 
festivalového baru. Nic nám nechybělo, tak co víc si přát?
Glosa Ládi Angeloviče (z facebooku Tap Tap): Terčem našeho včerejšího hudebního výjezdu byla Telč. 
Na nádvoří zdejšího krásného zámku jsme zahráli v rámci akce Prázdniny v Telči. Tahle sešlost je 
pokaždé naprosto parádní a ani tentokrát to nebylo jinak. Nádvoří zaplnila spousta dospělých i dětí. 
Skvělý nápad bylo „ležení“, které umožnilo dětem pěkně se k poslechu natáhnout. Tak si umíte před-
stavit tu pohodu. Navíc mají v Telči smysl pro náš černý humor. V takové konstelaci je radost to pořád-
ně rozjet. A jízda to byla náramná! Nakonec jsme obdrželi ještě květinu, takže chlapi, kteří mají doma 
ženu, mohli spáchat romantické gesto jako omluvu za to, co páchají a ono se vždy něco najde. Cestou 
domů jsem se pokoušel udělat z taxikáře našeho fandu. Nevím, jestli se to povedlo, ale jedno vím jistě:

V Telči máme fanoušků hodně a vždycky je rádi uvidíme.
Ballestra Telč - Šermířská pohádka Kocour v botách

Ballestra Telč je místní škola renesančního šermu, která má blízko i ke hraní pohádek  
i krvavějších kusů obsahujících napínavé souboje. Přijď se podívat, jak Kocour v botách šermuje (a to 
prosím technikou získanou pouze z dochovaných rukopisů).

Handl
Bluegrass je v u nás možná trochu přehlížený žánr, a to je velká škoda. Přitahuje totiž typicky muzikan-
ty, kteří na svá benja, mandolíny, kytary, housle a kontrabasy válí tak, že sbírají ceny po celém světě. 
To je přesně případ Handlu, sbírajícího ceny v Holandsku, Francii i USA. Přijď na Kocoury poslechnout 
si jejich “newgrass”, tedy modernější verzi klasického bluegrassu, nějaké ty spirituály a autorskou 
tvorbu.

Wáchy se snažil přesvědčit Ventolina, aby se stal po-
řadatelem. Zabralo to, prý ho pak opravdu zahlédli na 

záchodcích, jak poctivě vybírá tři koruny. A na festivalu mu vadí 
jen to, že se tady hraje moc potichu.

Kdo chce vidět živou mořskou pannu, ať po ránu hledá Matěje.

Včera přišel jeden nastávající manžel na Panský dvůr a že by 
chtěl pozvat naše táborové pořadatelky „kachny“ na rozlučku 
se svobodou. Ty se na to vůbec netvářily, ale Oliver šel a prý byl 
ráno spatřen spící vedle nevěsty.

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové dílny. Kreslení na magnetky, na plyšáky, na polštářky, 
na pytlíčky, na tašky či kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Kožené náramky a malování hennou.
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