
Křest ohněm, vodou i mýdlem
Sobotní předpověď počasí slibující  déšť se nemýlila. Divadlo 
Koník zvládlo odehrát svoji Perníkovou chaloupku ještě v su-
chu, Kocouří scéna už takové štěstí neměla. Ještě než členové 
kapely Bonsai č.3 stačili zahrát první písničku, nebe se nemi-
losrdně zatáhlo a obdařilo nás lijákem, za který by všude jinde  
v suchem sužované Evropě skládali poklony všemocným bo-
hům. My na Prázdninách raději skládáme obětiny za počasí bez 
deště, ale i na takové situace jsme samozřejmě připraveni. Čas-
to pak vznikají vystoupení s příjemnou, až rodinnou atmosfé-
rou. Nakonec, on ten náš průjezd v Domě dětí a mládeže není 
nafukovací a nějak jsme se tam včera s Bonsaií vejít museli. 

Hradečtí Goji zahráli v podloubí a stejně jako loni jejich do balkánské hudby laděné, rychlé autorské 
písničky, skončily velkým potleskem. Zatímco muzikanti z Goji podepisovali svoji debutovou desku,  
na zámku a na Panském dvoře začínala dlouhá sobotní noc. Zámeckou scénu otevřela tradičně výbor-
ná písničkářka Martina Trchová, na kterou v zákulisí čekala její několikaměsíční ratolest. Novopečená 
maminka jenom kvete a její spokojenost na nás krásně vyzařovala z celého jejího koncertu. Držitelé 
ceny Anděla, kapela Epydemye, se prý na náš festival báli. O to víc mile byli překvapeni přijetím jejich 
originálních neotřelých songů, které jste odměnili,v pořadí nevíme už kolikátými, ovacemi ve stoje. 
Tahle partička si všechno po svém, takže také křest nové desky vodou nabranou ze tří českých řek 
nás bavil, stejně jako následné věnování pokřtěného cédéčka našemu letitému věrnému fanouškovi, 
Péťovi Cihelkovi, kterého tímto zdravíme!
Na Panském dvoře mezitím velký sobotní večer otevřela kapela ShobullBand. Jejich velice povede-
ná interpretace známých písní Čechomoru, Mišíka, Redla a dalších strhla k tanci celý sál. Obrovská 
bouřka, která přišla během prvního vystoupení, naštěstí nesmetla druhou skupinu, a to talentovaná 
Hrabata Monte Crazy. Ti zase ukázali, že nejen staří zkušení pardi můžou hrát kvalitní hudbu. Jejich 
vtipné, hluboko do lidské psychiky se zarývající, texty pobavili nejedno-
ho tanečníka. Všichni si užívali sluníčka a dobrého jídla, než se začalo 
stmívat. Protože pak se za obrovského jásotu publika, kterého se, i přes 
komplikace s Bárou Polákovou, sešlo požehnané množství, vyhoupla na 
stage hvězda sobotní noci, kapela Funky Ship s jejich poslední show!  
Jejich písně s velice vtipnými, nebo poetickými texty si zpíval celý Pan-
ský dvůr. Skákalo se, tančilo se, líbalo se! Kapela během koncertu po-
křtila EP Poslední plavba a o propocená trička kapely, rozhozená do 
publika, se strhla rvačka. Když po několikanásobném přídavku, kdy na 
podium létalo spodní prádlo, fanoušci odnesli frontmana Wáchyho na 
bar, padlo několik litrů slz dojetí (i několik litrů alkoholu). Následný ve-
čírek do rána se jednoznačně zapíše do historie festivalu. A Wáchyho 
jsme tentokrát našli už ve dvě odpoledne (zato auto se hledá stále). 

Marien a Žalman a spol.
Folk, country a trampská hudba. To jsou pevné zákla-
dy, na nichž staví svůj chytlavý repertoár pardubičtí  
Marien. Trojnásobní držitelé Porty, stojící u zrodu hnutí 
Folk žije! patří k oblíbeným hostům hlavního protago-
nisty dnešního večera, Pavla Žalmana Lohonky. Stejně 
jako jeho písničky, také z tvorby Marien čiší kus poctivé 
práce. Kapela, disponující třemi studiovými alby, hrající 
melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka, urazila 
od svých počátků velký kus cesty a patří mezi vyhledá-
vané interprety velkých a prestižních hudebních akcí  
a festivalů, Prázdniny v Telči nevyjímaje.

Žalman a spol.
Pavel Žalman Lohonka, s nímž jsme minulý rok oslavili 50 let 
na scéně, neztrácí ani po sedmdesátce nic ze svého jedinečné-
ho charismatu. Energii i preciznost, s níž odehrává svoje krásné 
koncerty, mu může závidět leckterý z jeho i výrazně mladších 
kolegů. Čím by byl mistr snových balad bez své kapely - zpěvačky 
Míši Hálkové a ostřílených muzikantů Petra Novotného a Petra 
Hafa Havrdy. Díky nim má Žalman jistotu perfektního výsledku, 
který jeho početné publikum vždy s povděkem a po právu nadše-
ně kvituje. Věříme, že si stejně jako my nenecháte společný kon-
cert těchto dvou léty prověřených kapel ujít. Byla by to škoda!
Ivan Hlas trio
Výtečný muzikant, skladatel a zpěvák, Ivan Hlas, k nám po roce míří s příslibem dalšího skvělého 

nocturna. Ivan se v minulých měsících potýkal s nepří-
jemnou zdravotní indispozicí, a my máme upřímnou 
radost, že i tak jeho jméno figuruje na letošním progra-
mu Prázdnin v Telči. Kdo koncerty Ivan Hlas tria zná, ví.  
Ti ostatní z vás, kteří Ivana spojujete pouze s filmem 
Šakalí léta, směle na ně zapomeňte a dejte dnešnímu 
nocturnu šanci. Slibujeme vám další velký hudební záži-
tek našeho festivalu, podpořený Ivanovými spoluhráči, 
multiinstrumentalistou, Jaroslavem “Olinem” Nejezchle-
bem a ostříleným kytaristou a zpěvákem, Norbi Kovác-
sem. Těšíme se!

Divadlo Koník – Smolíček
Loutkové představení na motivy pohádky Boženy Němcové vás i vaše děti uvolní, pobaví, zpří-

jemní vám dnešní slunečné odpoledne a nezabere více než třicet minut vašeho festivalového času. 
Uvidíte loutky z pravé ovčí vlny, samozřejmostí je pak živý hudební doprovod.

Isara
Mladoboleslavská kapela Isara se už spoustu let věnuje anglickým, skotským a irským baladám, mění 
jejich původní aranže k nepoznání a opatřuje je českými texty. Letos v dubnu si Isara pořídila zbrusu 
nového bubeníka Vaška Pohla, zakládajícího člena kapely Traband. Měl asi dva týdny na našprtání 
kompletního repertoáru a hned vyrazil na koncert. Chcete vědět, jak mu to s Isarou jde? Přijďte dnes 
v 17:00 na Panský dvůr a uslyšíte.
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Sona
Kapela Sona hraje irské a skotské písně bez nároku na tradiční pojetí a struktury. Na poli tradiční irské 
hudby žádnými nováčky. Od roku 2005 působili čtyři zakládající členové ve skupině Le hAnam spolu 
s Jakubem Svěceným. Kapela odehrála v tomto složení mnoho koncertů a nahrála dvě studiová dema, 
ale jako téměř u každé kapely přišla pauza. Po několikaleté odmlce se kapela obnovila a ke čtveřici se 
přidal Filip Šelemberk, flétnista kapely Isara, a později i Ir s italsko-francouzsko-kanadskými koře-
ny, multiinstrumentalista Gino Beaupre. Nejspíš jim to teď setsakramentsky dobře hraje, když budou  
v listopadu v Praze předskakovat geniálním a jedinečným Flook.

Potkají se tři tatínci na náměstí u piva a jeden se ptá: „Tyjo, kde 
jste?“, druhý odvětí: „Ále, my sedíme na pohádce“ a třetí říká:  

„Jé, to my taky“.
Včerejší poslední rozlučkový koncert Funky Ship přinesl kapele nejen 
ovace diváků, ale také ovoce – rekordní množství spodního prádla.

DÍLNY Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové dílny. Kres-
lení na magnetky, na plyšáky, na polštářky, na pytlíčky, na tašky či 

kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Kožené 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 vel-
ká bourací akce postaveného dřevěného hnízda!

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno


