
Moravské pašije
Víťa Marčík je ten nejveselejší, nejpřirozenější 
a duší (ale i vzezřením) nejkrásnější člověk 
na světě. Všechna divadelní představení, 
která kdy do Telče se svým Teátrem dovezl, 
byla naprosto uchvacujícím zážitkem, na 
který nelze zapomenout. Už do Telče přivezl 
Romea a Julii, Sněhurku, Robinsona Crusoe 
anebo Bajaju. Letos přijel Víťa se zbrusu 
novou hrou Moravské pašije, které ztvárnil 
svým osobitým způsobem - lidovou formou 
jako vypravěč, loutkář a komediant, který 
všude byl a všechno zná. Přijďte se podívat 
na krásnou scénu rozbořených Božích muk, 
nádherně vyřezávané loutky a geniální Víťovo 
herectví, které vás svou přirozeností chytne  
u srdce a už nikdy nepustí.

Ginevra
Na začátku byla Ginevra kapelou 
hrající irské a skotské lidovky, a tak se pojmenovali 
podle manželky krále Artuše, královny Ginevry. 
Avšak postupem času změnili repertoár a název 
jim zůstal. Takže se nenechte zmást! Ginevra totiž 
zhudebňuje staré příběhy z české historie, morbidní 
historky a podobné anální nebo lidové materiály. 
A když je to příliš vážné zahrají nějakou skočnou, 
žertovnou. Na dobové přesnosti Ginevra příliš 
nedbají, neomezují se, když je potřeba, minulost si 
trochu aktualizují. Tak se přijďte aktualizovat spolu 
s nimi! 

Hradišťan: Marně vás bude tišit voda, tancujte s ohněm
Nejznámější moravská cimbálovou kapelu není 
třeba nějak extra představovat. „Harmonická 
hudba Hradišťanu, ať už lidová nebo autorská, se 
vyznačuje jemností a pokorou. Staví na prostých  
a zároveň citlivých aranžích, kombinaci klasických 
cimbálových a moderních nástrojů a bezchybných 
instrumentálních a pěveckých výkonech. Holubové 
zpěv působí lyricky, křehce, Pavlicův civilněji a když 
spustí všichni členové, dosahují monumentálních 
výšin, „ píší fundovaní kritici. Vedle cimbálu, kon-
trabasu, houslí, klarinetu, flétny, nebo violy uslyšíte 
také grumle, niněru, nebo třeba trumšajt...

Kosmonauti u táboráku se cpou 
chlebíčkama
Bratři Ebenové nás včera jako vždy naprosto odrovnali. 
Byli přesně takoví, jak je známe - plní humoru, opti-
mismu, rozdávající dobrou náladu a úsměvy na všechny 
strany. Jejich muzika je přesně taková, jako oni sami 
- rozjásaná, roztančená, vtipná, nezapomenutelná, 
osobitá a upřímná. Hudba Bratrů Ebenů je důkazem, 
že na život se dá vždycky dívat z té lepší stránky. Ono je 
přece jenom dost těžké mít na koncertě Ebenů špatnou 
náladu. Zvlášť když Marek střílí od boku takové vtipy  
a příhody, že první řady se obyčejně v záchvatu smíchu 
klátí k zemi. 

Čarodějka pod větvemi dubu
Kouzlo, lépe snad ani nejde vyjádřit, jaké pocity ve mně 
zanechal včerejší koncert Jany Vébrové. Zalita žlutým 
světlem, ve společnosti tří vil tančících vzdušným opa-
rem, stála pod zámeckou zdí křehká žena s harmonikou 
a za ní ve chvílích ticha bublala voda a vítr šuměl  
ve větvích okolo. Když ale Jana začala zpívat a hrát, stala 
se na chvíli svrchovanou vládkyní svého čarovného 
království. Svým divokým hlasem a písněmi, do kterých 
dává všechnu svojí sílu, si podmanila zámecký park  
a také srdce svých posluchačů. Bylo krásné sledovat, jak 
lidé, kteří přišli vyloženě náhodou, zůstávají stát a po-

slouchat. A také dívat se, protože sledovat Janu, jak své písničky prožívá, je opravdu nezapomenutel-
ný zážitek. Svoje mnohdy drsné písně hraje opravdu ze 
srdce, zvláštní obrazy v textech svých písní doplňuje 
zuřivým prožíváním a drobným tancem, většinou zpívá 
se zavřenýma očima a těžko říct, co se jí míhá pod víčky. 
Ale můžete zkusit zavřít svoje oči a nechat se unášet tou 
hudební krásou...
Kouzlo ale odchodem Jany neskončilo. Zámecký park 
byl protkán světelnou cestičkou a kolem ní stály, ležely 
a nebo se vznášely ve vzduchu zvláštní předměty, 
osvětlené loučemi a svíčkami. V té tmě a s magickou 
hudbou, proplouvající kolem od zámku, si člověk mohl 
v každém z těch předmětů představit, cokoliv jen 
chtěl. A celé to kouzlo krásně dotvářel měsíc v úplňku, 
který chvílemi prosvítal mraky, chvílemi na nás zíral 
svou kamennou tváří. Taková byla vernisáž výstavy 
prazvláštních objektů, kterou si můžete v zámeckém 
parku kdykoliv prohlédnout i vy, protože trocha toho 
kouzla včerejšího večera ve všech těch blýskajících se, 
třpytících se, šumějících a zvonících věcech zůstává dál.
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Cyklojízda telčskými alejemi
Dnes v jednu hodinu odjela od vlakového nádraží první telčská cyklojízda, kterou připravilo sdružení 
Arnika a Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s tátou Prázdnin v Telči, Milanem „Medvědem“ Kolářem. 
Trasa vede alejemi v okolí Telče, Třeště, Růžené, Řásné a Lhotky. Kdo chtěl, mohl cestou navštívit 
hrad Roštejn, vykoupat se v lomu u Čenkova, anebo ve Velkém a Malém pařezitém rybníku. Cyklojíz-
dou chtějí obě sdružení představit krásy místní přírody, kus práce kterou na alejích udělali a také 
poukázat na výhody cestování na kole oproti autům. A kdo nestihnul start, ten se může na kole přece 
po krásnem okolí Telče projet kdykoliv.


