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Dobré věDět

INFoStÁNEK
S dotazy i problémy se na nás můžete obrátit v Infostánku, který 
najdete nedaleko hlavního vstupu. K dostání jsou tu i povalečská 
trička, tašky, zapalovače a kšiltovky.
Nabijeme vám též vaše telefony (buď vlastní nabíječkou, nebo si zde 
zapůjčíte powerbanku), lze si zde též koupit jízdenku zpět do Pra-
hy naším PovalečBusem. V neposlední řadě je Infostánek po celou 
dobu festivalu centrem pro ztráty a nálezy.
Provozní doba Infostánku: ČT: 16-01, PÁ+SO: 12-01, NE: 08-15

vStUP
Výše vstupného, kterým přispějete na financování celého festiva-
lu, je jen na vás. Doporučujeme ale přispět částkou alespoň 350 Kč 
a více. Tato částka je podmínkou pro obdržení tištěného programu 
a za tři dny bohatého programu je více než symbolická a k udržení 
festivalu potřebná. Děkujeme tak všem, kteří přispějí!

Pokud zaplatíte 500 Kč a více, dostanete od nás dvě piva zdarma. 
Od 650 Kč získáte památeční textilní pásku, dvě piva a možnost po 
celou dobu festivalu využívat sprchy zadarmo.

Díky tomu, že je letos část ze vstupného odváděna na podporu zám-
ku Valeč, získává každý platící návštěvník vstup na zámek zadarmo. 
Využijte toho!

PArKovIŠtě A StANovÁNí
Parkoviště jsou tři. Standardní parkování u Áčka stojí 200 Kč. Sta-
nování u aut je zde zakázáno jak z bezpečnostních, tak kapacitních 
důvodů. Druhou možností je Parkcamp na fotbalovém hřišti, který 
je za 300 Kč. Můžete tu parkovat i stanovat na jednom místě. Třetí 
možností je Parkcamp u Céčka, na kterém je také možné stanovat 
přímo u vašeho auta. Cena je opět 300 Kč. Stále platí, že z těchto 
cen  dostanete zpět 50 Kč, pokud při odjezdu vrátíte parkovací kartu 



Dobré věDět

a naplněný odpadkový pytel (buď na baru u hlavního vstupu nebo na 
parkovišti u akreditací). 
Stanování na Povalči je zdarma kdekoliv na loukách kolem Áčka 
a Béčka. Stejně je to i v sadu, kde se vyspíte rozhodně lépe, jelikož 
program na Céčku končí nejdříve. Pamatujte na to, že rozdělávat 
ohně je (zvláště v těchto dobách extrémního sucha) v celém areálu 
striktně zakázáno!

SPrCHY
Vedle zámku jsou umístěny mobilní sprchy. Otevírací doba sprch je ná-
sledující: ČT: 15-21, PÁ+SO: 09-21, NE: 09-15. Jedna sprcha stojí 50 
Kč  a platí se v Zahrada baru. Pro ty, kteří si pořídí u vstupu textilní pásku 
za 650 Kč, jsou sprchy po celou dobu zdarma!

bArY A JíDLo
Část barů (Bar u Pubstage a B Bar) je otevřena nonstop po celou dobu 
festivalu. Ostatní bary (A Bar, Zahrada Bar, C Bar) přes noc zavírají (Za-
hrada Bar již ve 22:00). Sortimenty jsou různorodé, na B Baru například 
najdete největší selekci tvrdého alkoholu, Zahrada Bar zase nabídne 
výborné kafe z kavárny Kaldi a širokou nabídku nealkoholických nápojů. 
Rozmístění všech barů a výčepů (včetně Čajovny, Baru Čítárny Unijazz, 
Biostatku, Jinotaje a Prádelny) naleznete v mapce areálu.

V celém areálu funguje systém vratných kelímků. Jejich půjčení a vrá-
cení je možné na následujících barech: A Bar, Bar u Pubstage, B Bar, 
C Bar, Zahrada Bar. Na ostatních barech a výčepech lze kelímek pouze 
vyměnit špinavý za čistý. Prosíme vás, abyste barmany nežádali o na-
točení nápoje do již použitého kelímku. Z hygienických důvodů to není 
možné.

O prázdné žaludky se postará bohatý výběr stánků s jídlem, které jsou 
umístěny jak v sadu, tak v jídelní zóně na Áčku. Svou návštěvou jistě 
potěšíte i Biostatek v sadu, místní hospodu U Páji či kavárnu U Muzea.
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PovALEČbUS
Na festival a zpět vypravujeme autobusové svozy mezi Prahou 
a Valčí. Zpáteční autobusy do Prahy jedou v neděli v 11:00 a v 15:00. 
Jízdenky lze zakoupit v Infostánku, místo nástupu je u horního koste-
la vedle vchodu do areálu. Cena za jednu jízdu je 170 Kč.

rECYKLAČNí StANICE
Povaleč se i letos snaží minimalizovat množství nevytříděného od-
padu. V areálu je proto rozmístěno osm recyklačních stanic (jejich 
umístění naleznete v mapce areálu), do kterých ale prosím nevhazujte 
nevhodný odpad (například mastné papírové podtácky, hliníkové ple-
chovky apod.). Prosíme vás, abyste nám pomáhali udržovat celý areál 
co nejčistší. 

ZDrAvotNíCI
S akutními zdravotními potížemi a zraněními vám pomohou naši zdra-
votníci, kteří mají stanoviště vedle hlavního vstupu na Áčku. Pokud 
tedy budete mít vy či někdo ve vašem okolí zdravotní problém, nevá-
hejte se na ně obrátit.

bEZPEČNoSt A KrÁDEŽE
Apelujeme na vás, abyste ve stanech nenechávali žádné cenné věci! 
Každoročně řešíme několik případů vykradených stanů a neexistuje 
systém, který by tomu dokázal zabránit, aniž by to znamenalo nepro-
dyšné oplocení areálu a kontroly u vstupu. To my (a věříme, že ani vy) 
rozhodně na Povalči nechceme. Prosíme, dávejte na své věci pozor.

SUCHo A oHEŇ
Sucha jsou velká a Valeč není výjimkou. Proto vás prosíme, abyste  úpěn-
livě dbali na bezpečné a pečlivé típání cigaret, a to ideálně do popelníků. 



Všude po areálu a v jeho bezprostředním okolí platí přísný zákaz rozdě-
lávání ohňů. V neposlední řadě připomínáme, že do lesa nad Béčkem je 
vstup z těchto důvodů striktně zakázán.

NAtÁČENí
V rámci vytváření dokumentu o Povalči se letos v areálu bude po-
hybovat několik kameramanů. Pokud vám není natáčení vaší osoby 
příjemné, tak to kameramanům sdělte.

mErCH
Zastavte se u našeho infostánku a pořiďte si výbavu správného 
povaleče!

buďte

HODNÍ

ZAPALOVAČE

TRIČKA

SNAPBACKY

TÍLKA

TAŠKY

NÁŠIVKY

ZAPALovAČE

trIČKA

SNAPbACKY

tíLKA

tAŠKY

NÁŠIvKY



ČtvrtEK

18:00

19:25

21:00

22:40

00:20

01:55

18:40

20:10

21:50

23:30

01:10

02:45

—

—

—

—

—

—

bELAU (HU)

Hm...

mUCHA

tHE AtAvIStS

U-PrAg

mUtANtI HLEDAJ 
výCHoDISKo

ELECTRONICA / TRIP-POP

fUSION-fOLK

PUNK SCHLAGER

SURf-STONER 

ELECTRONICA-ALTERNATIVE

ALTERNATIVE-RAP / ELECTRONICA

21:00

23:00

00:30

03:00

CrAb PEoPLE

Iob

mNDt

LISHACK mEmorIAL 

DECENT WAVE / SLOWMO BEATS

ECLECTIC ELECTRO-NIC

GRIME / BASSLINE / BASSHOUSE

BREAKBEAT

ČtvrtEK



ČtvrtEK ČtvrtEK

18:00

19:25

20:55

22:25

00:00

18:40

20:10

21:40

23:15

00:50

—

—

—

—

—

AErbo

vYCHCANý KNEDLíKY

NortH INNErgY

PoSt-HUDbA

FrEE bALKAN QUINtEt

INDIE-ALTERNATIVE

PUNK

TECH-ROCK-fUSION

EXISTENTIAL-POP

WORLD-MUSIC / PROGRESSIVE

16:00

18:40

20:10

21:50

23:30

01:10

02:45

18:00

19:25

21:00

22:40

00:20

01:55

05:45

—

—

—

—

—

—

—

bíťÁK ALEŠ

JoHANNES bENZ

DUKLA

EmoZPěv

oNE:Am

HoŠtY

NoUStrES CrEW 
(JUICE/EmKo/rUgoSA)

RÁDIO POVALEČ

POSTfOLK-COUNTRY

INDIE-POP

ALTERNATIVE-fOLK

ELECTRONICA-PUNK

LÁČOLAND RAP

HOUSE / TECH



PÁtEK

13:50

15:25

17:00

18:40

20:20

22:05

23:55

01:40

14:40

16:10

17:50

19:30

21:15

23:05

00:50

02:30

—

—

—

—

—

—

—

—

bÁrA ZmEKovÁ

vEPřové KomEtY

JAbLKoŇ

LANUgo

vLtAvA

UNItED FLAvoUr

JAmES CoLE

vLoŽtE KoČKU 

JAZZ-ALTERNATIVE / fOLK

fUNKY

ALTERNATIVE-fOLK

ALTERNATIVE-POP / INDIE

ROCK

REGGAE / R&B

RAP

ELECTRONICA / EXPERIMENTAL

13:00

15:00

16:30

18:00

19:30

21:00

22:30

00:30

02:00

03:30

05:00

07:30

10:00

SKINNY bAStArD

vISIoN oF 1994 / SILHoUEttE

ANS

D:LEEt

SHFt

YADEL

AHZ + ANItA

PEEJAY + mC toSHI

AKIrA + mC KAtrIN

m4Y4 

bAZooKA JoE

bErrY (KtX)

KINg SoUND StEPPAZ

GOTH  BASS

IDM / ELECTRONICA

ELECTRONICA / BASS MUSIC

DOWNTEMPO-D‘N‘B

D‘N‘B-ATMO

D‘N‘B ECLECTISM

D‘N‘B

D‘N‘B

D‘N‘B / BASS

D‘N‘B

RANNí MIX

HIPHOP / HOUSE

DUB

PÁtEK



PÁtEK PÁtEK

12:30

14:00

15:30

17:00

18:30

20:00

21:35

23:00

00:25

13:15

14:45

16:15

17:45

19:15

20:50

22:20

23:45

01:10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

brANKo‘S brIDgE

SKEtA SYN

mADHoUSE EXPrESS

SDrUŽENí roDIČŮ A PřÁtEL 
roPY

DALEKKo

HoUPACí KoNě

UFAJr

StříbrNý rAFAEL

vít HASL

 GARAGE-PSYCHEDELIC 

HOSPODA

PSYCHEDELIC-ROCK

POST-PUNK

LO-fI POP

INDIE-ROCK

POSTROCK

CHRISTIAN-VIOLENCE

JAZZ-ELECTRONICA

13:00

14:40

16:10

17:50

19:30

21:15

23:05

00:50

02:30

13:50

15:25

17:00

18:40

20:20

22:05

23:55

01:40

05:30

—

—

—

—

—

—

—

—

—

UKULELE JACK

mLUvíCí ŠUtr

ADoLPHo

tHE PAU (PL)

SISUS rALSIS

PLoY

brAtřI

boLEHLAv

ImPoSSIbLE brEAKFASt SS

ALTERNATIVE-fOLK

fOLK-EXPERIMENTAL

UNDERGROUND PUNK

PUNK

PUNK-SWING

JAZZ-fUSION

LIVE ELECTRONICA-EXPERIMENTAL

ELECTRONICA / HARDCORE

ELECTRONICA



SobotA

12:30

14:05

 15:40

17:20

18:45

20:20

22:05

23:50

01:35

13:15

14:50

 16:30

18:05

19:30

21:15

23:00

00:45

02:25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

gUmPtIoN

I LovE YoU HoNEY 
bUNNY

ZNoUZECtNoSt

NANo

vASILŮv rUbÁŠ

ŠvIHADLo

CIrCUS brotHErS

QUEENS oF EvErYtHINg

tHE tCHENDoS

ROCKABILLY

INDIE-ROCK

ROCK-PUNK

INDIEPOP

HIPSTER-PUNK

REGGAE-DUB

DISCO-BALKAN

PUNK-ROCK‘N‘ROLL

BREAKBEAT

13:00

15:30

17:30

19:30

21:00

23:00

00:30

02:00

03:30

05:30

07:00

09:00

KIoSEK CHILL SYStEm

AHZ + ANItA

FANCYHobo

StA

KAPSAK

ADELIgHt

DJ CZECH

PENDAPoN (KtX)

voItA + LINE oF SIgHt

tNC (KtX)

HoNEY t

tbA

ATMO

ATMO / SLOW DISCO

fUNK + POP

HOUSE

BREAKBEAT

BREAKBEAT

BREAK + fUNK

BREAKS / TECHNO / ACID

TECHNO / TECHHOUSE / TECHfUNK

TECHBREAK

MORNING / HAPPY SUNSHINE GARRAGE

SobotA



SobotA SobotA

12:45

14:10

15:25

16:50

18:20

19:50

21:30

23:10

00:35

13:25

14:50

16:05

17:35

19:05

20:45

22:25

23:55

01:25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

gooD tImES oNLY

HUmDrUm LIgHtHoUSE

E.t.

bLAHobEAt

mUSHroom EAtErS

PovoDí oHřE

KoNtrADIKSHN (SI)

JUSt WAr

JtNb

INDIE

INDIE

fREAK-fOLK-JAZZ

PUNK / BIG-BEAT

ALTERNATIVE-POSTMETAL

ALTERNATIVE-ROCK

ELECTRONICA / ROCK / BREAKBEAT

HARDCORE-PUNK

ELECTRONICA-EXPERIMENTAL

11:45

13:15

14:50

16:30

18:05

19:30

21:15

23:00

00:45

02:25

04:00

12:30

14:05

15:40

17:20

18:45

20:20

22:05

23:50

01:35

04:00

08:00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Čtvrt NA Smrt

JUmP! INto tHE FIELD

tANYNY

mEtoDěJ-DoZEr & DJ DUg

ZAgAmI JErICHo

roLE

DbKL

HrtL

mINEDAtE

DJ PrStov

AFtErPArtY

PUNK-fOLK

fOLK-ALTERNATIVE

ELECTRONICA / DARKWAVE

fREESTYLE RAP

EXPERIMANTAL / SYNTH-POP

GARRAGE / INDIE

ALTERNATIVE-RAP

MODULAR-SYNTH-ELECTRONICA

ALTERNATIVE-HOUSE STORYTELLING

JEŠTĚŘINY

PARTYHARD



ProgrAm ZAHrADY

18:00
18:00 
 
 
 
18:35 
 
 
19:10 
 
 
20:30 
 
 
 
 
 

SITE SPECIFIC DANCE: WHISPeRS  
KONÁNÍ: KAŠNA 
 

gEISSLErS: HOfcOmOeDIaNteN: 
malé PřÍběHy velkéHO HRaběte, 
DÍl 1: JešItNý HRabě 
 
DÍl 2: O PODIvNé Svatbě DceRy 
HRaběte šPORka 
 
DÍl 3: HRabě šPORk a čeRNÍ 
SOuSeDé 
 
JItka POSPÍšIlOvá, kláRa 
SyRůčkOvá & kOlektIv: Stay 
tRamP / kONá Se za zámkem

ProgrAm ZAHrADY

Č  t  v  r  t  E  KČ  t  v  r  t  E  K

19:00 -  
20:00 

tO NeJlePšÍ mě Ještě 
NePOtkalO / VERNISÁŽ 
VÝSTAVY

DIvaDla Na zámku

kOváRNa

P  Á  t  E  KP  Á  t  E  K

10:00 
 
12:00 
 
 
13:30 
 
15:00 
 
 
17:00 
 
20:00 
 

12:30 

IMPÉČKO: tHefIlm 
 
RELIKTY HMYZU: [[ WaR-IN-
PROGReSS ]] 
 
OLDSTARS: DON JuaN 
 
TEATR NOVOGO FRONTA: JuNGle 
JOke 
 
ROZKOŠ: StařeNy 
 
LANERNA FUTURI: NeSNeSItelNá 
leHkOSt vyNalézáNÍ 

POlyfONIX / VOKÁLNÍ SOUBOR

DIvaDla Na zámku
11:00 
 
 
13:30 
 
 
 
14:00-
20:00 
 
14:30 
 
 
16:00 

yOGa / wORKSHOP / MÍSTO: U 
KAŠNY 
 
PROHlÍDka valče / MÍSTO: 
U MOROVÉHO SLOUPU PŘED 
HORNÍM KOSTELEM 
 
TRADIČNÍ KADEŘNICTVÍ NA 
POVALČI - SALÓNI KRÁSY 
 
HOOP DaNce / wORKSHOP / 
MÍSTO: TANČÍRNA NA BOSO 
 
SHIbaRI - Svažte PaRtNeRa  
wORKSHOP / MÍSTO: U KAŠNY

DOPROvODNý PROGRam

17:00 
 
 
18:45 
 
 
21:00

ReDlINe / SCI-FI, SPORTOVNÍ /    
JAP / 2012 
 
beRSeRk / AKČNÍ, DRAMA / JAP / 
2012 
 
výběR z HROzNů SeRIálů aNImé

PROmÍtacÍ Sál

kOStel NeJSv. tROJIce
letOHRáDek

kOváRNa
11:00 - 
19:00 

13:00 
 
 
15:00 
 
 
17:00 
 
 
18:00

tO NeJlePšÍ mě Ještě 
NePOtkalO / VÝSTAVA

SIleNt claSSIc / KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
 
SIleNt claSSIc / KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
 
SIleNt claSSIc / KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
 
DePReSIvNÍ DětI: bORDel 
l‘amOuR / DIVADLO 
 



ProgrAm ZAHrADY ProgrAm ZAHrADY

Č  t  v  r  t  E  K

P  Á  t  E  K

10:55 
 
11:00 
 
 
13:10 
 
 
14:45 
 
 
16:45 
 
 
18:00

ROztOmIlá kOťátka 
 
kIbeRa: PřÍběH Slumu 
MARTIN PÁV / ČR / 2018 
 
Iluze / KATEŘINA TUREČKOVÁ / 
ČR / 2018 
 
ceNtRal buS StatION  TOMÁŠ 
ELŠÍK / ČR / 2018 
 
vOláNÍ DIvOčINy / KAROLÍNA 
PEROUTKOVÁ / ČR / 2019 
 
DObRé zPRávy / ONDŘEJ 
ŠÁLEK / ČR / 2019

PROmÍtacÍ Sál

10:45 
 
 
 
 
11:45 
 
 
13:00 
 
 
13:30 
 
 
 
14:30 
 
 
 
15:30 
 
 
16:45 
 
 
 
18:00 
 
 
19:15 

mDma v léčbě POSt-
tRaumatIcké PORucHy 
a PROJekt PSycaRe 
PŘEDNÁŠKA 
 
vOXPOt - afGHáNIStáN  
REPORTÁŽ / DISKUZE 
 
PSycHOWOkýNkO  
PŘEDNÁŠKA 
 
mÍřÍme k vyHyNutÍ (a 
cO S tÍm můžeme Dělat) 
eXtINctION RebellIONz 
 
ÚvOD DO vIRtuálNÍ 
a ROzšÍřeNé RealIty  
PŘEDNÁŠKA 
 
buDOucNOSt: bezuHlÍkOvá, 
NebO žáDNá / PŘEDNÁŠKA 
 
RamuS.Je Na POvalčI! - 
výlety S/bez POStIžeNÍ 
PŘEDNÁŠKA 
 
vOXPOt – PřekvaPeNÍ  
REPORTÁŽ / PREMIÉRA 
 
vOXPOt - DONbaS     
REPORTÁŽ / DISKUZE

DezIluze cHIllOut zONe

ReDlINe / SCI-FI, SPORTOVNÍ /    
JAP / 2012 
 
beRSeRk / AKČNÍ, DRAMA / JAP / 
2012 
 
výběR z HROzNů SeRIálů aNImé

10:00 
 
12:30 
 
13:00 
 
 
13:50 
 
14:40 
 
 
14:55 
 
16:00 
 
17:00 
 
 
17:30 
 
18:30 
 
20:00

cOOl-DJ-ScHOOl /  wORKSHOP 
 
maRIaNka / AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
mOžNá PřIJDe I kOuzelNÍk  
MAGICKÁ SHOw 
 
100 OPIc / DĚTSKÉ DIVADLO 
 
štěPáN PlÍva / AUTORSKÉ  
ČTENÍ 
 
kRabák / BUSKER 
 
vůNě bOROvIc / BUSKER 
 
SáRa fRIelaeNDROvá  
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
JOkeR / BUSKER 
 
PIRate JukebOX / BUSKER 
 
DJ RůžOvý PaRtNeR / DJ 
CHILLOUT

buSkeR StaGe

PUtovNí FotoKoUtEK
HromíNo & HrAbíNo

Čt:  18 - 20
So:  14 - 18



ProgrAm ZAHrADY

10:00 
 
 
12:00 
 
 
14:00 
 
 
16:40 
 
18:00 
 
 
19:00 
 
20:15

11:00 
 
 
11:00 
 
 
12:00 
 
 
12:45 
 
 
12:45 
 
 
 
13:00 
 
 
13:30 
 
 
 
 
14:00 
 
 
14:00 
 
 
14:30, 
16:30 
 
 
 
15:00 
 
 
16:00 
 
 
17:00 
 12:30 

 

PEPINO VON DRÁČEK: PtačÍ 
cIRkuS 
 
SAYSOMETHING.CZ: taJemStvÍ 
veSmÍRu (POvalečNá) 
 
20 000 ŽIDů POD MOŘEM: 
ImPROvIzačNÍ kaPela 
 
POCKETART: Jáma lvOvá 
 
MARTIN TALAGA: SOma 
MÍSTO: U KAŠNY 
 
LÁĎA KARDA: lOutky a cIGáRa 
 
TIGRAN HOVAKIMYAN: StaND uP 
cOmeDy

yOGa / wORKSHOP / MÍSTO: U 
KAŠNY 
 
DRumcIRcle / wORKSHOP /  
MÍSTO: KREATIVNÍ KOUTEK 
 
yOGa SmÍcHu / wORKSHOP / 
MÍSTO: U KAŠNY 
 
DRINk & DRaW by DRaWetc  
wORKSHOP 
 
PROHlÍDka valče / MÍSTO: U 
MOROVÉHO SLOUPU PŘED HORNÍM 
KOSTELEM 
 
DRš (DRbáRNa/šImRáRNa) SALÓN 
MÍSTO: ŠIMRÁRNA 
 
lImPING uNIcORN: P.a.X. / 
GueRIlla / MODERNÍ TANEČNÍ 
PERFORMANCE & wORKSHOP / 
MÍSTO: TANČÍRNA NA BOSO 
 
SHIbaRI - Svažte PaRtNeRa 
wORKSHOP 
 
DRumcIRcle / wORKSHOP / MÍSTO: 
KREATIVNÍ KOUTEK 
 
SÍla StROmů a bylIN kOlem 
NáS & ceStOvNÍ a PřÍRODNÍ 
lékáRNIčka / PŘEDNÁŠKA / MÍSTO: 
U KAŠNY 
 
SHIbaRI - Svažte PaRtNeRa 
wORKSHOP 
 
SHIbaRI - Svažte PaRtNeRa 
wORKSHOP 
 
DRumcIRcle / wORKSHOP / MÍSTO: 
KREATIVNÍ KOUTEKbaRbORa HulcOvá / HRA NA 

LOUTNU

DIvaDla Na zámku DOPROvODNý PROGRam

kOStel NeJSv. tROJIce

12:00 
 
13:00 
 
 
14:00 
 
 
15:00 
 
 
16:00 
 
 
17:00 
 
 
18:00

KALD: JeNIček a mařeNka 
 
SIleNt claSSIc / KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
 
bbQ bOWbeakeRS QuaRtet  
KLASICKÁ HUDBA 
 
SIleNt claSSIc / KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
 
bbQ bOWbeakeRS QuaRtet  
KLASICKÁ HUDBA 
 
SIleNt claSSIc / KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
 
bbQ bOWbeakeRS QuaRtet  
KLASICKÁ HUDBA 

letOHRáDek

S  o  b  o  t  AS  o  b  o  t  A



ProgrAm ZAHrADY

11:00 - 
19:00

tO NeJlePšÍ mě Ještě 
NePOtkalO / VÝSTAVA

kOváRNa

ProgrAm ZAHrADY

10:55 
 
11:00 
 
13:00 
 
 
15:00 
 
 
 
16:45

ROztOmIlá kOťátka 
 
feRal / JIŘÍ HOLBA / ČR / 2018 
 
kING Skate / ŠIMON ŠAFRÁNEK / 
ČR / 2018 
 
fORmaN vS. fORmaN HELENA 
TŘEŠTÍKOVÁ, JAKUB HEJNA /        
ČR / 2019 
 
NaGaNO taPeS / ONDŘEJ 
HUDEČEK / USA, ČR, KANADA / 
2018 

PROmÍtacÍ Sál

S  o  b  o  t  A
10:30 
 
 
 
11:45 
 
 
12:45 
 
13:00 
 
 
14:15 
 
 
15:30 
 
 
15:45 
 
 
16:45 
 
 
18:00 
 
 
19:15 

Jak PRacOvat bez DOmOva 
a Jak byDlet bez PRáce 
PŘEDNÁŠKA 
 
vOXPOt - fINSké škOlStvÍ  
REPORTÁŽ / DISKUZE 
 
SWINGOvý WORkSHOP 
 
Jak JSem Se zblázNIl a 
DOtal zPět / PŘEDNÁŠKA 
 
teaStaRt yOuR Day  
wORKSHOP 
 
DROP IN / PŘEDNÁŠKA  
DISKUZE 
 
beDNOlezeNÍ                      
SPORT 
 
mODeRNÍ výuka fyzIky  
PŘEDNÁŠKA 
 
kNIHOvNa věcÍ - SDÍleNÍm k 
NIžšÍ SPOtřebě / PŘEDNÁŠKA 
 
vOXPOt - žluté veSty  
REPORTÁŽ / DISKUZE

DezIluze cHIllOut zONe
10:00 
 
12:15 
 
12:30 
 
12:45 
 
 
13:00 
 
 
13:15 
 
 
14:00 
 
15:00 
 
 
 
15:30 
 
 
16:30 
 
 
17:00 
 
 
17:30 
 
 
17:45 
 
 
18:45 
 
19:45

cOOl-DJ-ScHOOl /  wORKSHOP 
 
zOmbák / AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
zee muROvá / AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
autORSké čteNÍ mé   
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
báSNě albeRta štIfteRa 
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
veRONIka DvORSká    
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
m&m / BUSKER 
 
mIROSlav SOSOI a HOSté  
LITERÁRNÉ HUDEBNÍ 
PERFORMANCE 
 
tHe mOSt NakeD maN    
BUSKER 
 
žIvOtaJe POulIčNÍcH NOcÍ 
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
NeDRžeSetěSvět        
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
láSka z maSa                
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
ROzálIe WuNScHOvá        
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
SONIa SaX / BUSKER 
 
HallySteR / DJ CHILLOUT

buSkeR StaGe



JINotAJ

Smečka NONPLUSULTRA, kterou založila legendární postava plzeňského under-
groundu Metod, již od roku 1993 hledá cestu k mystickým zkušenostem hud-
bou A tancem. Na Jinotaji jsme za posledních pár let odvedli kus práce a naše 
bio ovce a kozy jsou solí valečské žemle. I letos vás, bratři a sestry, zveme ♥ 
jako každý rok na vyhlídku Jinotaj, kde rozbalíme stánky s rozličnými amulety a 
lektvary, které zaručí, že to bude velkej mejdan... ÁMEN. (Jinotaj crew)

ROzJezDy PRO HvězDy

DOJezDy PRO HvězDy

LETOŠNÍ HVĚZDA PROGRAMU JE: 

LUCAS HULAN

čtvRtek

15:00 - 19:00 
 
19:00 - 21:00 
 
21:00 - 22:30 
 
22:30 - 01:00 
 
01:00 - 03:00 
 
03:00 - 05:00 
 
05:00 - 07:00 
 
07:00 - 09:00 

09:00 - 20:00 
 
 
 
 
20:00 - 21:30 
 
21:30 - 23:00 
 
23:00 - 01:00 
 
01:00 - 03:00 
 
03:00 - 05:00 
 
05:00 - 08:00 

fRee DJ‘S 
 
keDuel 
 
DJaNe DOe 
 
balOO WS SWOOP 
 
LUCAS HULAN 
 
mOSkItO 
 
PetR-k 
 
PING PONG DJ‘S 
 

maGORS SOuND 
SyStem aND 
fRIeNDS 
keDuel 
 
DJaNe efka 
 
DJaNe StefI 
 
vIlDa 
 
maRtIN 
 
tOmáš 
 
RIcHIe

Pátek

SObOta

NeDěle



JINotAJ

Biostatek opět připravil příjemné posezení, angažovanou obsluhu, teplá jídla, 
studená piva z Chříče a agroekologickou kulisu. Tradičně připravujeme burgery 
i ragout z jehněčího, jakož i vývar a dršťkovku. Dojíme, takže snadno nakrmíme 
i vegetariána. Čaj a sušenky máme také. faremní produkty jsou k zakoupení na 
Biostatkovém baru včetně ovčí zmrzliny (do vyčerpání zásob). V pátek a sobotu 
večer spustíme i elektronickou muziku. (Biostatek crew)

Zahradou je možné procházet z farmy do zámeckého parku. Prosím, respektujte, 
že jde o soukromou zahradu a neotrhávejte rostliny. Rané plody slouží k seme-
naření. 
Děkuje zahradnice Mahajana.

PROSba Na NávštěvNÍky: Většina festivalového programu se odehrává na 
místní zemědělské půdě, kterou Valečané obhospodařují, ať už sekáním trávy na 
seno, pěstováním plodin nebo pastvou zvířat. Každý odpadek nebo exkrement, 
který v otevřené krajině ponecháte, nám tu otravuje život. 
Díky za pochopení a respekt, vaši ekorurálové z Doupova.

17:18
21:12

JaNO ONO / INTELLIGENT SYNTHETIC MUSIC
P3Py / DARK PSYTRANCE

bIoStAtEK

aGROekO cHIllOut

zaHRaDa

lINeuP: Pátek

HODNÍ



DoProvoDNý ProgrAm

ZÁmECKÁ ZAHrADA
Zámecká zahrada je otevřena od rána a zavírá ve 22:00. Kromě hlavní 
části parku mezi zámkem a Áčkem se prosím pohybujte zásadně po 
cestách. Na mnoha místech hrozí propady nebo sesuvy půdy.

ZÁmEK - Domov - UměNí
V 70. letech zámek zachvátil požár a několik desetiletí nad Valčí zela 
ruina. Navenek zmrtvýchvstalý zámek konvenčního rázu, v interiérech 
však podivná změť zmaru, reliktů a různorodé rekonstrukce. Prosto-
ry, které již několik sezón lákají řadu umělců. Letos je tematizován 
DOMOV. Navštivte výstavu na zámku: současné umění zabydluje jeho 
specifické prostory.

to NEJLEPŠí mě JEŠtě NEPotKALo
Již podruhé najdete díla výstavy současného umění na rozlehlé půdě 
bývalé Kovárny. Tmavými podkrovními prostory sem tam probleskne 
naděje, neustávající víra ve smysl našeho hledání. Životy ostatních vy-
padají často tak plné a barevné, ty nejlesklejší střípky z jinak průměrně 
naleštěné vázy. Jednou za čas ale přichází momenty, kdy je vše v na-
prosté rovnováze a my cítíme, že věci opravdu děláme tak, jak nejlépe 
dovedeme.

FotoKoUtEK
Tradiční fotokoutek mágů Hromína & Hrabína – letos netradičně pohyb-
livý. Oni sami inzerují: „Pohyblivý fotoateliér Hromíno & Hrabíno, zahra-
da a i jinde.”

PromítACí SÁL
Jestli jste nestihli Jihlavu, Jeden svět a nejste na LfŠ, u nás si opět 
můžete doplnit vzdělání v oblasti dokumentárních snímků poslední 
doby. Čeká na vás 9 filmů a 7 debat a samozřejmě již tradiční a oblíbe-



DoprovoDný program

ná roztomilá koťátka na rozjezd. Nezmeškejte například filmy Nagano 
Tapes či King Skate.

DIvADLo NA ZÁmECKém NÁDvoří
Letošní divadelní program nabídne současný tanec, experimentální 
divadlo, improvizaci a stand-upy! Martin Talaga, Depresivní děti, Teatr 
Novogo fronta, 20 000 židů pod mořem, Impéčko, Tigran Hovakimyan 
a další. Klasicky na zámeckém nádvoří, v zahradě a v letohrádku.

PovALEČSKÁ boJovKA 
Nebylo by to indiánské léto ve Valči, kdyby k němu nepatřila bojovka 
napříč festivalovým areálem. Rychlost i důvtip budou letos prověřová-
ny v duchu Setonovy lesní moudrosti.
Úvodní instrukce obdržíte na Infostánku. Dají vám tam informace, kde 
se plní úkoly čtyřnásobného ohně, ale i kdy se budou konat speciální 
bonusové úlohy.
Zápolit je možné celý pátek i sobotu od východu po západ slunce, nejz-
datnější indiáni budou vyhlášeni v sobotu okolo půl osmé na Áčku.

KLASICKÁ HUDbA & vÁŽNý ZÁJEm
Minulý rok se operní inscenace Dvořákovy Rusalky setkala s obrov-
ským úspěchem. Tento rok jsme pro vás připravili rozsáhlejší přehlídku 
klasické hudby. Můžete se těšit na starou hudbu v kostele Nejsvětější 
trojice (vokální soubor a hra na loutnu), na netradiční klavírní koncert 
Silent Classic a na známé kvarteto BBQ v zahradě. Po téhle hudební 
náloži se z vás stanou ještě větší milovníci vážně hudby.

bUSKEr StAgE
Tato stage není žádná novinka, stává se z ní hezká tradice. Už třetím ro-
kem si můžete do zahrady přijít poslechnout akustické kapely a autor-
ská čtení, hodit jim drobák do kloboučku, nebo se podivit kouzelnickým 
trikům. Na večer a zbytek noci vás naladí podvečerní DJs.



DoProvoDNý ProgrAm

DEZILUZE CHILLoUt ZoNE
Čekáte na další vystoupení? Chcete se vzdělat? Přijďte do Deziluze 
chillout zone. festivalovou únavu probudí exkluzivními přednáškami. 
Čekejte široký záběr témat sahající od psychologie, přes výuku fyziky 
až po vaření čaje.

KrEAtIvNí KoUtEK
Kreativní koutek je letos novinka – vlastně není. Workshopy a výtvarné 
dílny jsme tu měli odjakživa, jen jsme je pro vás letos shromáždili na 
jedno klidné místo, abyste zde mohli popustit uzdu své tvořivosti a 
ponořit se do rukodělných činností. Těšit se můžete na recyklační dílnu 
Já na tom dělám, kreativci si přijdou na své u BYOC a ani na nejmenší 
se nezapomíná – budou se jim naplno věnovat v Dandelion výtvarné 
dílničce.

DALŠí ProgrAm v ZÁmECKé ZAHrADě
V samotné zahradě se žádná revoluce nekoná, program je roztrouše-
ný po celém jejím areálu. Můžete se těšit na výše zmíněný Kreativní 
koutek, u jídelní zóny budou spíše osvětové aktivity, končetiny si již 
tradičně můžete protáhnout při józe, tanečních workshopech či na 
slacklinách. Nohejbal, volejbal či badminton si můžete zahrát na hřiš-
tích u příjezdové cesty. Chybět nebudou ani umělecké a architekto-
nické instalace.

ZAHrADA bAr
Velkou novinkou je Zahrada bar. Teď už si pro drinky k povalování v za-
hradě nemusíte až na předaleké Áčko, máte je tu přímo pod nosem. 
Půjčí vám tu také míče a vybavení na výše zmíněné sporty, nebo třeba 
i disky na Disk golf. V neposlední řadě se zde prodává vstup do sprch.



DoprovoDný programDoProvoDNý ProgrAm

LEtNí bAr ČítÁrNY UNIJAZZ
Jindřišská je po 24 letech mrtvá. Pojďte si spolu s barmankama a bar-
manama z Čítárny připomenout tento skvělý prostor. Můžete se těšit 
na dobroty od Žufánka, poezii, akustické koncerty, promítání a výstavu 
fotek. Každý den od 9:00 až do noci.

DroP IN
Berete festival zodpovědně? Navštivte červený stánek organizace 
Drop In v zámecké zahradě.  Nabídne vám možnost absolvovat orien-
tační alkotestování v případě, že se chystáte vyrazit na cesty autem. 
Najdete zde také další užitečné drobnosti, které by neměly chybět 
v kapse žádného nočního tvora. Na stánku se navíc dozvíte mnoho 
užitečných tipů, jak se vyhnout kocovině.

KoNSENt
Organizace Konsent se zabývá prevencí sexuálního násilí. Na Povaleč 
přijedou se svojí novou kampaní Respekt je sexy – na jejich stánku si 
s nimi můžete popovídat, potrénovat se ve flirtování bez obtěžování 
nebo je podpořit nákupem merche.

PrÁDELNA
Žila, byla jedna malá zámecká prádelna. Najednou jí už nebylo třeba, tak 
chátrala a chátrala. Všimli si toho mladí povaleči, válejíc se v zámecké 
trávě. Opravili ji a udělali z ní skvělé místo, kde si můžete dát nejlepší 
pivo (Bakalář z Rakovníka, 7. schod ze Žatce a speciál PIONEER BEER), 
kafe od City Roasters, mošt z valečských sadů, uzeniny z rodinné firmy 
Pelant, doupovské uzeninynebo víno z Kobylí.

‰



ZÁLOHOVANÉ

KELÍMKY
50Kč

záloha
50Kč

záloha

Při nákupu nápoje vám bude k ceně přičtena 
záloha 50 Kč za kelímek.

Jako doklad za zaplacení zálohy dostanete 
speciální kupón, ten dobře uschovejte!

Kupón slouží jako ochrana proti krádežím 
kelímků za účelem jejich zpeněžení.

Kelímek bez kupónu nelze 
směnit za peníze!

Kupón budete potřebovat pouze při zpětné 
výměně kelímku za peníze.  Při nákupu 
nového nápoje stačí vrátit použitý kelímek a 
nápoj automaticky dostanete do čistého. 

Z hygienických důvodů nelze nápoje podávat 
do již použitých kelímků či do vlastních 
nádob.

Poškozené
kelímky nelze
vrátit!

Kelímek můžete vrátit na baru.

bUsKiNg

aMnEsty

BaR ČítÁrNy 
UnIjAzZ

DeZiLuZe
ChIlLoUt ZÓNa

ZÁMECKÁ
ZAHRADA

1.

3.

4.

5.

5.

4.

3.

2.

6.

6.

Mandala / Workshop8.

9.

Slackline / Sport, Workshop10.

7.

7.

9.

8.

10.

1.

2.

To nejlepší mě ještě nepotkalo / Výstava 

Zámek - Domov - Umění / Výstava 

Žonglerská dílna / Workshop 

Break Your Own Cube / Tvůrčí dílna 

Dandelion / Dětská tvůrčí dílna 

Sportovní hřiště / Sport

11.

11.

Vážný zájem / Klasická hudba  

12.

12.

Týpí volá domů / Instalace  

ZaHrAdA BaR

DrOp In

KoNsEnT

To nejlepší mě ještě nepotkalo / Výstava 

Já na tom dělám / Workshop 

TaNčírNa
nA bOsO

KoVárNa

bUsKiNg

aMnEsty

BaR ČítÁrNy 
UnIjAzZ

DeZiLuZe
ChIlLoUt ZÓNa

ZÁMECKÁ
ZAHRADA

1.

3.

4.

5.

5.

4.

3.

2.

6.

6.

Mandala / Workshop8.

9.

Slackline / Sport, Workshop10.

7.

7.

9.

8.

10.

1.

2.

To nejlepší mě ještě nepotkalo / Výstava 

Zámek - Domov - Umění / Výstava 

Žonglerská dílna / Workshop 

Break Your Own Cube / Tvůrčí dílna 

Dandelion / Dětská tvůrčí dílna 

Sportovní hřiště / Sport

11.

11.

Vážný zájem / Klasická hudba  

12.

12.

Týpí volá domů / Instalace  

ZaHrAdA BaR

DrOp In

KoNsEnT

Fotostěna by DRAWetc / Výstava 

Já na tom dělám / Workshop 

TaNčírNa
nA bOsO

KoVárNa
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ZÁLOHOVANÉ

KELÍMKY
50Kč

záloha
50Kč

záloha

Při nákupu nápoje vám bude k ceně přičtena 
záloha 50 Kč za kelímek.

Jako doklad za zaplacení zálohy dostanete 
speciální kupón, ten dobře uschovejte!

Kupón slouží jako ochrana proti krádežím 
kelímků za účelem jejich zpeněžení.

Kelímek bez kupónu nelze 
směnit za peníze!

Kupón budete potřebovat pouze při zpětné 
výměně kelímku za peníze.  Při nákupu 
nového nápoje stačí vrátit použitý kelímek a 
nápoj automaticky dostanete do čistého. 

Z hygienických důvodů nelze nápoje podávat 
do již použitých kelímků či do vlastních 
nádob.

Poškozené
kelímky nelze
vrátit!

Kelímek můžete vrátit na baru.



PovALEČ DoPorUČUJE

toník doporučuje
bíťÁK ALEŠ
čt 16:00, Pubstage
Dorazili jste do Valče, postavili si 
stan, chcete si dát něco dobrýho 
k pití a v areálu je ještě klid. Co se 
to ale line z Pubstage a vábí vaše 
uši?! Jasně, Bíťák Aleš už roztáčí po-
valečská kola svým warm up setem 
největších hitů všech dob.

michaela doporučuje
bELAU (H)
čt 18:00, a stage
Langoše, čardáš nebo tokaj asi zná-
te, ale kolik toho víte o současný 
maďarský hudební scéně, ha? Tahle 
trip-popová elektronická senzace 
odstartuje letošní program na Áčku 
a vězte, že neni lepší způsob jak se 
naladit na horkej letní povalečskej 
chill.

matěj kýbl referuje
Hm… &  mUCHA & FrEE 
bALKAN QUINtEt
čt 19:25, a stage
čt 21:00, a stage
čt 00:00, c stage

Víte, co spojuje tyhle tři žánrově vel-
mi vzdálené kapely? Je to postava 
Jardy Nogy aka Kosmického Žirafá-
če za bicí soupravou. fusion-folková 
kapela Hm… byla v našem hledáčku 
již několik let a máme radost, že le-
tos k nám konečně své odlehčené 
i závažné skladby přiveze a před-
staví rovnou na hlavním pódiu. Na 
jejich koncert hned naváže oprsklá 

brněnská zpěvačka Mucha, která 
se na poslední desce J.A.R. p***ala 
a ráda vám sdělí své další zkušenos-
ti s vlastním tělem, chlapy a vůbec 
životem. Jarda se poté přesune na 
Céčko, kde pod taktovkou Austra-
lana Kierena Alexandera odbubnuje 
noční set s balkan-jazz bandou free 
Balkan quintet. I přes obrovskou 
virtuozitu a přehršel lichých rytmů 
se jedná o maximálně energickou 
a taneční hudbu a perfektní závěr 
prvního povalečského večera.

anča doporučuje
PoSt-HUDbA
čt 22:25, c stage

Nebezpečná upřímnost, melancho-
lie, poetický texty, podmanivý hlas 
Dominika Zezuly, nekonečně za-
sněná hudba...tohle všechno, a ne-
jen to, je post-hudba. Jestli hledáš 
něco, co se ti zareje do duše, tak 
doraž ve čtvrtek večer na Céčko! 
A nenech se zmást názvem jejich 
letošního alba “Není se na co těšit”, 
protože opravdu je.

žbuba doporučuje
mNDt (mINEDAtE)
čt 00:30, b stage
I když jste vysokoškolačka a to-
hle jste si neobjednala, doporučuji 
tuhle zásilku zvuku vyzvednout. 
Dvojice DJs, kteří se kolem Povalče 
motají už dlouhá léta, zasílají jednu 
z nejlepších párty na béčku. Možná 
dorazí i Milan Šalamoun.

PovALEČ DoPorUČUJE
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marfi doporučuje
KIbErA: PříběH SLUmU / 
CENtrAL bUS StAtIoN
pá 11:00 / 14:45, promítací sál
Láska na první pohled. Oba tyhle 
dokumenty vznikaly hodně daleko, 
oba maj parádní hudbu a hlavně oba 
fungujou skvěle jako filmy. Jsou to 
příběhy a poezie, který se v českym 
dokumentárním rybníčku moc čas-
to nevyskytnou. Mám fakt radost, 
že je tu letos máme!

eliška doporučuje
brANKo‘S brIDgE
pá 12:30, c stage
Jestli jste viděli nedávno vydanej 
klip těchhle kluků, tak asi víte, že 
jezení chleba nikdy nebylo víc sexy. 
To ale neni zdaleka to jediný. Tahle 
kapela už dávno neni jenom nějakej 
studentskej projekt objevující Ame-
riku.

Sára Roe káže
ProHLíDKA vALČE
pá 13:30, so 12:45, u morového sloupu 
Jseš tu už posedmý, ale kouzlo 
Valče se tě zatím dotklo jen při od-
počinku ve společnosti barokních 
soch v zahradě? Je čas to změnit 
a dozvědět se víc o tomhle městeč-
ku nabitým krásou, který nám kaž-
doročně otevírá svou náruč!

michaela doporučuje
SILENt CLASSIC
pá + so 13:00, 15:00, 17:00, letohrádek
Silent disco je mrtvý, tady se 
žádný vinyly neroztáčí. Rozvalte 

se u letohrádku, nasaďte si sluchát-
ka, pusťte si do žil pořádný fláky 
klavírně virtuózní klasiky a možná 
i na chvíli zapomenete, že jste sem 
přijeli zlobit.

toník doporučuje
SKEtA SYN
pá 14:00, c stage
Je málo kapel tak neodmyslitelně 
spojených s Povalčem jako tahle 
partička z Prahy. Večerní hodiny jim 
slušely víc, ale zas je větší šance, 
že je poprvé uvidíte hrát za střízliva. 
Teda vašeho střízliva, protože jak 
říká kapelník Václav: “Přece jsme 
sem nepřišli pít mlíko!”

Jára doporučuje
KrAbÁK
pá 14:55, busker stage

Jestli se říká, že někdo má v hrdle 
zlato, tak Krabák tam má spíš pěk-
ně rezavej ostnatej drát! Od ráznej-
ch přisprostlejch vypalovaček po 
nádherný něžný věci - tenhle rokyt-
nickej buldozér dívčích srdcí vám 
to v pátek na Busker naservíruje 
úplně všechno!

Pachtín odhaluje
tHE PAU (PL)
pá 17:50, Pubstage
Polská The Pau je odpověď na od-
věkou otázku, jestli se dá Punk hrát 
v jednom člověku.
Paulina, holka, co si vozí svoji kapelu 
zavřenou v tabletu, je Riot girl DIY 
punk 21. století.
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Jáchym radí
DEPrESIvNí DětI: EXPErI-
mENt L’AmoUr
pá 18:00, letohrádek
Stále nemáš festivalovou lásku? 
Neva! Na letohrádku se v pátek ote-
vře hodinovej hotel, tak nabíhej. To-
hle neni Rozvadov ♥.

františek doporučuje
DALEKKo
pá 18:30, c stage
Přišel vám do domu smutek? Nebo 
naopak tichá radost? Nejasně taže-
né hranice melancholických kontur. 
Dalekko s vámi podniknou cesty 
přes veškeré z nich. 

Janek se raduje
LANUgo
pá 18:40, a stage
Trvalo to, ale povedlo se. Poprvé 
jsem to neměl na starost a hned to 
vyšlo. Sic jsem lehce konzerva, vždy 
jsem se snažil narušovat tenhle al-
ternativní festiválek lehkou dávkou 
popu.
Popu, který je lehce a vkusně okoře-
něn soulem, jazzem a elektronikou. 
Popu, kterému Markéta foukalová 
svým hlasem propůjčuje umělec-
kou jedinečnost. Popu, za který se 
nemusíte stydět, když si ho pustíte 
v autě směrem Valeč.

Stáza vzpomíná
vLtAvA
Pá 20:20, a stage
Když jsme s bratrem byli malí, jediné 
povolené CéDéčko s hudbou bylo Vl-

tavy. Při refrénu naší nejoblíbenější 
písničky Marx, Engels, Beatles jsem 
si představovala cool týpky, co ur-
čují rytmus, ale nikdo na ně netančí. 
Později jsem s úžasem zjistila, kdo 
je Marx nebo Engels a co vlastně 
znamená Gott–Husák team. Vltava 
je kapela, která spojuje skvělou hud-
bu s ještě lepším a chytrým textem. 
Určitě si je ty ani já nesmíme nechat 
ujít!

veru doporučuje
UNItED FLAvoUr
pá 22:05, a stage
Vezmi dohromady africkou krev, 
španělskou energii a český zapále-
ní pro věc a vznikne ti tahle skvělá 
multikulturní skupina, kterou roz-
hodně nechceš na Povalči propás-
nout. Nech se unést na vlně moderní 
Revoluce world music, reggae a hip 
hopu v pátek večer na Áčku. Určitě 
nebudeš litovat. 

karol doporučuje
brAtřI
pá 23:05, Pubstage
Dva pohlední muži, co jsou si až ná-
padně podobní a jejich elektronická 
smršť, která vaše tělo rozhodně ne-
nechá v klidu. Připravte se na značky 
a pojďte si se mnou zatančit!

Rút doporučuje
SWINgový WorKSHoP
so 12:45, Deziluze chillout zone
Posloucháte kapelu s pivem v ruce. 
Občas uděláte jeden krok doprava, 
potom jeden doleva. Pokyvujete hla-
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vou do rytmu. A u toho si vzpome-
nete na to, že jste se vždycky chtěli 
naučit tančit tak krásně jako ten pár 
před vámi. Jenže se to nikdy nesta-
lo, nebyl čas. Tak v sobotu v Deziluze 
Chillout zóně máte možnost!

kristýna doporučuje
mIroSLAv SoSoI A HoSté
so 15:00, busker stage
Vydaný album Černá dvojka potěší 
každýho nihila v okolí. Pokud to teda 
neni celý oxymoron. Poezie o lásce 
jak svině, s muzikou, jdou na dřeň, 
nenechte si ujít.

Sára doporučuje
bEDNoLEZENí
so 15:45, Deziluze chillout zone
Jsou části našeho programu, který 
jsou tak “mimo”, až je to úplně fas-
cinující. Kvůli bedno-lezení sice mu-
síme speciálně shánět pivní basy 
na festival, kde žádný basy nejsou, 
ale zkazky o tom, kolik jich vítěz po-
skládal na sebe, v týmu kolujou ještě 
dlouho.

Ondra kýbl doporučuje
KoNtrADIKSHN (SI)

so 21:30, c stage
Přidáte-li tvrdou elektroniku do vos-
trýho kytarovýho zvuku, dojde k re-
akci a uvolnění většího než malého 
množství energie, v krajních přípa-
dech může nastat exploze. A přesně 
takovou nebezpečně třaskavou 
směs ze Slovinska na Céčko vezou 
Kontradikshn. Přijďte se dobít na 
zbytek sobotní noci!

Natálka doporučuje
QUEENS oF EvErYtHINg
so 23:50, a stage
Když jsem je slyšela poprvý, bylo to 
náhodou, zrovna křtili video s lejzro-
vejma dinosaurama a v publiku měli 
dva nafukovací. Od tý doby na jejich 
královskej rock’n’roll chodim pravi-
delně. Těším se v kotli pod Áčkem.

Jára propaguje
SPort
čt -  so, zahrada
Hudba, mejdánek fajn, ale koukejte 
se taky trochu hejbat! Každej rok 
se tam s tím dřu jak mezek, takže 
hybaj do Zahrada baru pro mičudy! 
Kromě tradičního nohejbálku, vo-
lejbálku a badmintonu na vás letos 
čeká mimo jiné i discgolf nebo třeba 
famfrpál (fakt!).

Sára připomíná
KoNSENt
Když to nechce, tak to nechce. A to 
platí i na Povalči!

mariannka doporučuje
voXPot
pá + so,Deziluze chillout zone
Snažíte se být v obraze. Být infor-
movaní. A informace si ověřovat. 
Ale čí pohled na světové události je 
objektivní? Čemu mám věřit? A vů-
bec! Kde mám jako najít čas na tolik 
ověřování?
Přijď se podívat na reportáže Voxpo-
tu, který tohle dělá za nás, vydává 
se přímo ke zdrojům a ověřuje infor-
mace.
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