
Divadlo Koník 
O Budulínkovi

Handl a Lu‘s &

Antikvartet 
Žalman a spol.

Groovey 
Simon & Garfunkel revival

Místo festivalových triček mikiny s kapucí, místo 
kytar majky. Na Panský dvůr vtrhla banda rapperů 
podpořených muzikanty, za které by se nemuse-
la stydět kterákoli kapela z hlavní scény na zámku 
– a přiznejme si to, bylo to potřeba. Pořádně se vys-
kákat, změnit rytmus a žánr, ochutnat zase něco ji-
ného. Přece jenom nejsme živi jen táborákem a jednou za čas nám prospěje nával placatých kšiltovek  
a řízného duc-duc. Prázdniny v Telči reprezent, majk drop, Zpravodaj out. Colombo

opatřil vtipným a inteligentním komentářem kytari-
sta Luboš Pick. Fanoušci Asonance tak dostali všech-
no, kvůli čemu na zámek zavítali, a z koncertu od-
cházeli spokojení. Někteří domů, ti hodně tolerantní 
pak na Panský dvůr, na nejodvážnější nocturno  
letošního ročníku. Sova

Naspěch
S jednou velkou pauzou existuje tahle kapela už od roku 1996 a po loňském úspěšném návratu  
na prkna Kocouří scény je tu máme zpátky. Folkaři tělem i duší mají zkušenosti z Porty, odehráli řadu 
nejrůznějších festivalů a vynikají především znovu objevenou chutí do muzicírování. Přijďte je dneska 
podpořit. Vždyť budou hrát pro tebe, tebe a taky tebe!

Madam v triku
Jejich tvorba se netváří jako bůhvíjak objevné veleumění. Jsou to jen poctivě napsané, nápaditě  
zaranžované a přesvědčivě zahrané songy. S dvěma hlasy a úsporným doprovodem kytary, baskytary  
a bicích, kráčejíc po nezřetelné hranici mezi swingem a folkem, vysílá Madam v triku do světa pozitivní 
poselství: Svět je hezčí, než si občas chceme myslet.
Karel Plíhal
Máme radost, že k nám do Telče dnes opět zavítá populární 
písničkář, mistr slova, jehož tvorba pohladí po duši, dojme, 
ale i rozesměje. Šedesátiletý rodák z Přerova působí na čes-
ké hudební scéně šestatřicet let, během kterých dokázal 
oslovit fanoušky několika generací a vzhledem k neutucha-
jící popularitě jeho písní lze předpokládat, že další budou 
rozhodně následovat. Jeho koncerty bývají tradičně vypro-
dané, plné dobré nálady a smíchu.

Řepka zpívá Dylana
Nahlédněte do rozlehlého světa písní Boba Dylana, který letos oslavil osmdesáté narozeniny. Poslech-
něte si vybrané dylanovky v novém českém přebásnění písničkáře Honzy Řepky. Dojde na hity Blowin’ 
in the Wind, Shelter from the Storm, Make You Feel My Love, na kousky pro znalce Dignity, Most of the 
Time, na novinku z loňského alba Rough and Rowdy Ways I Contain Multitudes i na dva zbrusu nové 
překlady Mr. Tambourine Man a The Man in Me. Honza přijíždí do Telče s kytarou a krabicí cédéček  

na nákladním bicyklu v rámci své desáté cyklotůry. Nenechte 
si ujít také koncert jeho spolujezdů Loes van Schaijk s ukulele 
a Jana Bartoška s houslemi, kteří vystoupí zítra na Kocourech!

Tohle je drb pro Davida. Strejda Filí prý včera potkal na koncertě 
PIO holku z Devítky, ale vyklubala se z ní jen holka z devítky.

Ondra chtěl za každou cenu vytisknout černobílou duhu a Vojta kvůli 
fotce duhy musel nechat zmizet pět lidí.
Kamil neumí vůbec poskládat deky. Prostě mu nefungují, to je teda den!

 Divadlo Koník – Jak Martin s Barborkou vypluli na moře
Prázdniny voní dálkami, ale i na louce za chalupou se dá zažít dobrodružství. Stačí zavřít oči, 

nabrat vítr do plachet a určit správný kurz. Uvidíte, jak se z Martina a Barborky stali ostřílení mořští 
vlci. Pohádka pro naše nejmenší zabere zhruba čtyřicet minut. A když budete hodní, zazpíváte si i ně-
jakou tu písničku. Jenom pozor, abyste z lodičky nevypadli. Možná to bude hodně houpat!
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Ti, co skutečně něco umí, bývají úplně obyčejní a skromní lidé
Další z těch dní, kdy s pochmurným výrazem  
oblékám místo šatů džíny, a který si s námi po-
hrával jako kočka s myší. Zima, teplo, déšť, slunce. 
Satisfakcí za tohle všechno nám byla překrásná 
duha, klenoucí se nad náměstím, která ozdobi-
la extrémně povedený koncert Rajtaraj. Ti nám  
do Telče přivezli novou, ještě nepokřtěnou des-
ku Zing! A popravdě, jestli bude kapela pokra-
čovat tímhle stylem, budou rádi, když jim zbyde 
alespoň jeden kousek na polití. Navzdory lijáku 
byl jejich koncert úžasná pecka a obě doposud 
vydané desky mizely po koncertě závratnou 

rychlostí. Třeskutým melodiím z Balkánu a Skandinávie předcházelo Hluboké nedorozumění. V po-
klusu, který v naší redakci vládne, se mi opakovaně stává, že něco píšu, na náměstí začne koncert  
a já, protože jsem zpravidla v pozvánkách o několik dní napřed, zvednu hlavu a pronesu: „Sakra, kdo to 
tam teď hraje?“ Abyste správně pochopili, takhle vyjadřuji nadšení. Už několik let po sobě je to právě 
tahle pětice muzikantů, která mě zvedá ze židle a přemisťuje na náměstí. Písničky příjemné k poslechu  
i zpěvu dávají tušit, že někdy v budoucnu přivítáme také tuhle kapelu na zámecké scéně. A tam třeba 
zažijí ovace ve stoje, tedy přesně takové, jakých se včera dostalo našim kamarádům z Jauvajs, kteří 
letos výjimečně hráli v Telči dvoják.  
Nebudu vám lhát, ale protože jsem byla na jejich čtvrtečním vystoupení s Coiscéim, myslela jsem si,  
že koncert na zámku už bude trošku nuda. Víc jsem se ovšem zmýlit nemohla. Zvuk Honzy Friedla 
odhalil v plné kráse, kam se Jauvajs za těch šestadvacet let posunuli. Devizou téhle kapely zůstává 
opravdovost snoubená s chutí, s níž hrají své i převzaté kusy, inspirované Irskem a Skotskem. Jasný, 
přirozeně hezký hlas Jany Linhartové nepotřebuje žádné kudrlinky, aby posluchače zaujal. Výsledkem 
společného kapelního snažení jsou tak místy i kusy probouzející vzpomínku na Spirituál kvintet z dob 
s Karlem Zichem. Úspěch to byl veliký, v závěru dokonce došlo i na házení krajkových kalhotek. Za ta-
kovouhle předkapelu by snad člověk vraždil. Jestli v tom dobrém, nebo špatném slova smyslu, to si už 

musela Asonance, hlavní aktér pátečního večera, rozhodnout sama. Byť tentokrát „jen“ v devítičlenné 
sestavě, tahle stálice na našem festivalovém nebi zůstává sázkou na jistotu. Úžasná dáma v zeleném, 
Hanička Horká, opět ukázala, že umí. Chybějící Blanku Laštovičkovou zastoupila ve zpěvu její dcera 
Klára, což vyznělo zvlášť zajímavě v duetu Můj milý synu s Petrem Bohuslavem. Ten sice stále zněl skvě-
le, ale takhle mladou matku Petrovi jednoduše nespolkneme. Prostoje mezi jednotlivými písničkami 


