
Napjatá očekávání
Telčské podnebí se včera konečně rozhodlo 
být k nám vlídné, a tak se není co divit, že jsme 
toho patřičně využili. Stavbu pódia, na kterém 
se dnes předvedou Mucha s Tata Bojs a další, 
střídal Vojta Vrtek se svým Kabinetem létají-
cích úžasností, který byl skutečně úžasný a ústa 
všech zůstala pootevřená v údivu a napětí nad 
kousky s ohněm i noži, které nám v zámeckém 
parku předváděl .
Podobnému úžasu podlehl také každý, kdo se 
odpoledne prošel po náměstí. Svůj um tam to-
tiž od pěti hodin předváděli Jauvajs, Coiscéim 

a Hmlisto a netrvalo dlouho, než si kolem sebe shromáždili dav posluchačů, který se k večeru jen 
poklidně přesunul k zámku, když se náměstí stáhlo v napjatém očekávání na beznadějně vyprodaný 
společný koncert Bratří Ebenů a Druhé trávy, který naplnil zámecké nádvoří k prasknutí. Jako první 
jsme na pódiu přivítali Roberta Křesťana a Druhou trávu, kteří nás vtipem i zpěvem rychle uvedli do 
atmosféry večera svými známými kusy jako Dřív než se rozloučíme nebo Na španělských schodech. 
Příjemným překvapením byla píseň Zapomeneš, kterou si půjčili z repertoáru Bratří Ebenů a na jejíž 
skvělé předvedení určitě nezapomeneme. 
Na výborná vystoupení bratří Ebenů jsme tady v Telči již zvyklí, ale skoro se zdálo, že přecpané hlediš-
tě a spolupráce s Druhou trávou z jejich představení vyždí-
malo úplně novou atmosféru. Zaslechnout jsme mohli léty 
prověřené písně jako Nikdo to nebere nebo Zprava dobrý  
a příjemně překvapil i Folklóreček, kterému šmrnc navíc 
dodala Druhá tráva. 
Rozjaření z úspěchu na zámku jsme mohli pokračovat v jíz-
dě na hektických Tygroo, které jsme přivítali na včerejším 
nocturnu na Panském dvoře a jejichž pološílené saxofony  
a bicí přitáhly do sálu každého, kdo je byť jen z dálky zasle-
chl. Dokonalá tečka za dokonalým večerem.

Mucha
Mucha je brněnská čtyřčlenná pseudopunková formace 
sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Mucho-
vé,  jež se do povědomí společnosti dostala svým nevy-
bíravým vystupováním, podivným účesem a zejména 
svými provokativními písněmi oslavující mužskou ne-
schopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchyl-
ky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné 
podivnosti života. Za šest let působení na scéně stihla 
kapela vydat tři alba a jedno další připravuje. S kytarou 
Nikola vystupuje od svých patnácti let a tvrdí, že se na 
ni stále nenaučila hrát. Přesto na ni, jak se říká, „válí“ 

s neuvěřitelnou energií, připomínající spíše uragán, než člověka a její „femipunk“ rozhodně strhne, 
kromě dam, i davy mužů. 
Tata Bojs
Víte jak zní toreadorská otázka? Býk, či nebýk?!.. Odpo-
věď na tuhle filozofickou problematiku sice neznáme, zato 
kde být, to víme naprosto přesně! Totiž na koncertě našich  
oblíbených Tata Bojs, kde dostanete odpověď nejen na di-
lema toreadora. Tatáči nás po Muše rozhodně jen tak neu-
klidní, naopak! Rozjedou to velkým stylem, kterým se každé 
jejich vystoupení vyznačuje. Skupinka kamarádů a spolužá-
ků ze základní školy koncertuje už přes třicet let a rozhodně 
neupadají na kvalitě. Poetické texty Milana Caise, oplývající 
rozverným humorem, precizní a přesto neformálně prove-
dené hudební rify a akrobatická taneční čísla na kytarovém 
kombu. To vše a mnohem víc vás čeká, tak ať to vidíte pěkně 
zblízka. A třeba přijdou i Mardošovy kamarádky!

Nezmaři a Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava
Bez našich milých Nezmarů bychom si snad Prázdniny  

v Telči ani neuměli představit a tak není žádným překvape-
ním, že tu mají opět čestné místo na zámku. Tentokrát bu-
dou známí písničkáři v doprovodu symfonického orchestru 
z Jihlavy, který dodá našemu každoročnímu zážitku plné  
pódium smyčců a dechů. Čtveřice Nezmarů pod vedením 
Pavla Zajíce se nenávratně musela vrýt pod kůži každému, 
kdo v naší republice slyšel slovo folk a jejich nejznámější kusy 
jako Písek nebo Bodláky ve vlasech bude znát každý laik. Těšit se můžeme na písničky rychlé i pomalé,  
veselé i smutné a na táborákovou atmosféru, kterou u ohně jen málokdy zažijete!

Teepee
Je libo něco klidnějšího? V takovém případě jsou Teepee pro 
vás jako stvoření. Jejich snová tvorba, pohybující se na pomezí 
dreampopu a indie folku, obohacená melancholickými texty, 
plnými poezie a osobních zpovědí, strhne každou duši. Hud-
bu tohoto sympatického dua z Plzně definuje akustická kytara 
zpěváka Masona, doplňovaná křehkými tóny elektrické kytary 
zpěvačky Terezky, místy podkreslená samply a syntetickými 
zvuky. Přesto, že nejsou na scéně nijak dlouho, stihli už od roku 
2015, kdy kapela vzikla, vydat album Albatross, EP Mirrors  
a zahrát si s takovými jmény jako Thom Artway, Václav Neckář, 
nebo zahraniční Oh Wonder. V Telči tato dvojice nehraje popr-
vé, a rozhodně ani naposled. My si je totiž absolutně zamilovali 
a věříme, že si minimálně jejich hudbu zamilujete i vy.

Divadlo Kampa – O psu pes
Milé děti, chtěly byste psa? A co na to pes? Chtěl by on Vás? Přijďte se podívat na jeden 

takový příběh psa jménem PES.  Pohádka vypráví o psí cestě světem, o domovu, o přátelství a o tom, 
jak pes může převychovat svého pána, když zjistí, že má v hlavě guláš. Představení s foukací a tahací 
harmonikou, pro malé i velké milovníky psů a blues. Přístupné od 0,6 let psího věku!

Biginbrothers
Stejně jako loni se nám ve stejný den jako Nezmaři představí i Biginbrothers, tentokrát však nejen na 
kocouří scéně, ale poté i na té zámecké. Od téhle folkové party z Chebu si můžeme slibovat jen to nej-
lepší a těšíme se na jejich premiéru po boku Nezmarů s jejich skoronovou deskou Čas je nejlepší lék.

Lajky
Velký pandí víkend nám zahájí už v pět temperamentní kapela Lajky. Nemají to k nám daleko, přijedou 
z blízké Třeště, časově ale urazili pořádnou štreku, skládající se ze zkoušek na chatě, hledání bube-
níka, půjčování kombíček a hraní v garážích. Na této cestě se naučili hrát, zpívat a vydávat si vlast-
ní cédéčka. Hrají osobitý, alternativní rock, který si nelibuje v klasickém stylu sloka – refrén – sloka  
ani v banálních textech o ničem. Při jejich písních se zamyslíte nad životem, vesmírem, a tak vůbec 
světem, a ani si neuvědomíte, že vás Lajky zvedly ze židle a dotáhly tancovat před pódium. Tak hurá 
do kotle!

Ital si kupuje zelený tričko
Markytka a balení po telefonu

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové dílny. Kreslení na magnetky, na plyšá-
ky, na polštářky, na pytlíčky, na tašky či kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Ko-

žené náramky a malování hennou. Výroba labyrintů a píšťalek. Ruční tisk na trička a tašky tiskátky.  
Malování na sklíčka a lepení dřevěných modelů a denně kolem 19:00 velká bourací akce postaveného dřevěného 
hnízda!
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Divadlo Koník 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

BONSAI Č. 3 a GOJI

SHOBULLBAND, HRABĚ 
MONTE CRAZY A FUNKY SHIP

Martina TRCHOVÁ trio 
EPYDEMYE

SOBOTA 3. SRPNA
ZÍTRA


