
Dan Vertígo
Brněnský rodák a zpěvák kapely SpazierGang, má na svém kontě už druhé úspěšné autorské album. 
Danově tvorbě lichotí jeho zajímavý hlas, písničky mají veskrze pozitivní náboj a oplývají nakažlivou 
energií. Žánrově se pohybuje někde mezi folkem a popem, ovlivněný celou řadou českých i zahranič-
ních kapel a navazuje na to nejlepší z českého písničkářství. Na Kocourech dnes bude i s kapelou. 
Slávek Janoušek
Písničkář, kytarista a zpěvák původem z Ústí nad Orlicí. V mládí se také věno-
val divadlu – jako autor her i herec. Dodnes pořádá festival Janouškovo Ústí 
ve svém rodném městě. Minulý rok Slávek vydal v naprostém utajení nové 
album Učitel Žáčkovi, Žáček učiteli s jedinečnými texty Jiřího Žáčka. Kladně 
nové nahrávky hodnotí sám jejich autor a chválou nešetří ani kritika. Veselé 
písničky do nepohody oslavují krásu českého jazyka a díla oblíbeného bás-
níka. Na desce se navíc podílela řada zajímavých hostů, což jenom umocnilo 
konečný výsledek, který jistě budeme mít možnost dnes večer zhodnotit. 

Marien
Trojnásobní držitelé Porty z Pardubic patří k nejvýraznějším tvářím nastu-
pující generace v žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují se akus-
tické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně 
z dílny Víti Troníčka. Přes progresivnější vítr v plachtách skupina staví na spíše tradičních hodnotách 
FCT hudby a tím zůstává přitažlivá pro široké věkové spektrum posluchačů. Kromě mohutných vokálů 
a silných písní je pro Marien typická i jedinečná koncertní energie a doslova rodinný humor. V minu-
losti spolupracovali snad se všemi folkovými legendami, Žalmana nebo Wabiho Daňka nevyjímaje. 

Koťátko zkázy
Panský dvůr dnes spojí příjemné s neužitečným. Právě takhle se tahle formace charakterizuje. Diva-
dlo, komedie, akrobacie, Helena Urban a Jakub Urban. Letos v létě Koťátko zkázy přichystalo svůj do-
posud největší projekt, když se spojilo s hudebním duem Tante Friedl (DE, USA). Společně se vydávají 
hledat štěstí, radost a naději ve složité době. Inspirací jim je život, dílo a myšlenky Alberta Einsteina 
a Milevy Marić.

Mňága & Žďorp
Legendární česká hudební skupina v čele s Petrem Fia-
lou, hrající nezaměnitelný alternativní rock s nezapome-
nutelnými texty. Mňága & Žďorp měla jen letos v červenci 
18 koncertů, z toho sedm jich bylo v jedné řadě. Těmhle 
věčně mladým klukům, jejichž písničky zná celá repub-
lika, optimismus a energie rozhodně nechybí. I během 
covidu koncertovali online s výjimečnými hosty, vyrazili 
hrát na Vltavu a pomohli koncertem pro Moravu trhnout 
rekord benefice během jednoho TV pořadu.
SpazierGang
Bez téhle párty kapely si snad Prázdniny ani nedokážeme 

představit. Ano, rozumíte mi dobře, tohle bude bezva večírek. Partu sehraných mladých muzikantů  
a kamarádů spojuje upřímná radost z hudby. Energii vzniklou na pódiu dokáží bezpečně přenést  
do publika. Zpěvy, bicí, basa, klávesy, kytara, občas nechají zaznít i saxofon nebo akordeon. Zvládnou 
taneční rock‘n‘roll, romantický ploužák, lidovku nebo písničku na přání.

Včera se to pěkně roztočilo na baru. Kromě kvalitního kyta-
rového kroužku, který rotoval hitovky, jsme si dali pěknou 

obíhačku kolem ping-pongového stolu, i s účastí borců Medvěda  
a Přemka Moravce. 
Jáchym a Filip se v noci vrátili z turné Marka Ztraceného,  
snad teď rychle a zběsile doženou ztracený telčský čas.
Na co potřeboval Roman H. v zákulisí ve výtahu kýbl už asi nikdy 
nezapomene Vikča. 
Festivalová kuchyně děkuje štědrému místnímu dárci za cukety! Oběd 
od Nadi a Míry byl opět skvělý a pomohl při tvorbě dnešního čísla.
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Vojta Vrtek – Kabinet  
létajících úžasností

Isara a Hluboké nedorozumění

Martina Trchová trio 
a Nerez a Lucia

Trchová & Kubát 
Písně Zuzany Navarové

8.
 S

RP
NA

PONDĚLÍ

ZÍ
TR

ADRBY

DNES

Navštivte dílny na dvorku Lidušky!

Objevte scénu s buskery u lodiček!   15:00 Hanka a Dušan   16:00 Budhi   17:00 Anežka Štenclová

Divadlo Krasohled – O Malence
Loutkové představení s písničkami podle pohádky H. Ch. Andersena o malé holčičce narozené  

z květiny a její cestě ke štěstí. Představení kombinuje živé herce s filcovými loutkami, vyrobenými  
z vlněných česanců. Netradiční vizuální stránku ocení menší děti, kterým je dnešní pohádka určená.

MeziMěsto
Po nucené covidové pauze střídá tahle folko-jazzová partička jedu štaci za druhou. Svoje místo si  
v jejich nabitém programu našla i Kocouří scéna, kam se MeziMěsto po čtyřech letech, v čele s kapel-
níkem Ondrou „Přecedou“ vrací. Multižánrová deska S vahami na křídlech je z roku 2020 a najdete na 
písničky s tématem mezilidských vztahů, nebo ty inspirované naší nedávnou historií.

Vidím velký špatný
Na cílový zvoneček běhu Sdílení před okny našeho štábu už jsem zvyklá. Ale ty včerejší rány! „To tam 
snad někdo to náměstí rozbíjí kladivem, nebo jako co?“ Když jsem se vyklonila z okna, nevěřícně jsem 
koukala na dřevěnou mechanickou herničku, jejíž dominantou byla atrakce, do které kolemjdoucí mlá-
tí mohutnou palicí, aby zjistili svoji sílu. Veškeré části kočovné Sládkovny, jak se tento zábavný podnik 
nazývá, jsou pomalované překrásnými obrázky, navozujícími pocit staročeské poutě a jsou nebývale 
vtipné. Stupnice siloměru nezůstávala, co se nápaditosti týče, pozadu. Přestože zhruba v její půlce 
zářil veliký nápis „Na holku dobrý!“, popis o poznání níže, nejslavnější výrok kartářky Jolandy „Vidím 
velký špatný“, mi naprosto jasně avizoval, kam že poskakující závažíčko, navlečené na ocelovém lanku, 
po mém drsném úderu asi doputuje. Ale co, pro údery do klávesnice to bohatě stačí.
Na druhou Prázdninovou sobotu jsme se moc těšili. Teda, aby nedošlo k nedorozumění – těšíme se na 
každý den, jenže včera měl být na Panském dvoře slovenský večírek. Vojta tam pozval hned tři cenami 
ověnčené slovenské kapely. Jenže když jsme dostali zprávu o tom, že  Bad Karma Boy kvůli rozbitému 
automobilu nedorazí, Jolandina předpověď se začala nebezpečně naplňovat. Jenže, kámo, tohle je Telč, 
a tady nás na nějaké zlé předpovědi neužije. Byl to stres, to zase jo, ale vzhledem k nadupanému pro-
gramu na všech našich scénách, dopadl včerejšek vlastně úplně skvěle. Epydemye roztančila zámecké 
nádvoří, bavili se i mnozí pořadatelé, kteří si tentokrát vyšetřili trochu času mezi svými povinnostmi  
a koncert si pořádně užili. Holky z The Ladybirds to umí pořádně rozjet, což dokázaly už odpoledne  
na Kocourech a večer na zámku doprovodily třicetile-
tý Jarret svými zvučnými vokály. Korben Dallas a Billy 
Barman roztančili Panský dvůr a kdo neskákal pod 
pódiem, ochutnával Bářino vegetariánské chilli sin 
carne nebo skvělé dobroty z Amígo grilu. 
Světový den za zákaz jaderných zbraní, připadající 
na 6. srpna, si na Prázdninách v Telči připomínáme 
každoročně. Je mi líto, jak moc je letos tohle téma 
aktuální, tím spíš jsme nemohli tohle datum opome-
nout. Performace u Olíkovy boudy v režii kalimbisty 
Pavla Klvani a Matěje Koláře byla působivá. Za svitu 
svíček a světélek, problikujících v koruně mohutného 
jasanu, jsme nejenom vyjádřili názor k téhle tématice, 
ale udělali radost také všem alternaticům, vyhledáva-
jícím nevšední umělecké zážitky. I o těch je totiž náš 
festival. A další nás ještě čekají! Sova

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Vzpomínka na Pavlínu Braunovou
6. srpna 2022 uplynulo 34 let od nevyřešeného zmizení folkové zpěvačky Pavlíny Braunové, jejíž 
krásný hlas jsme obdivovali v Minnesegrech nebo skupinách Freska či Sem tam. V osudný den Pav-
lína cestovala na kapelní zkoušku Minnesengerů do Českých Budějovic, kam však nikdy nedojela.  
V roce 2013 vydali Pavlínini přátelé vzpomínkové folkrockové album jejích původních demonahrávek 
s názvem Bílé místo.


