
Žalman zachraňuje Prázdniny
Přinášíme vám další z fantastických příběhů  
superhrdiny Žalmana, jehož speciální schopnost 
skládat písně, které se zapisují do historie, opět 
zachránila situaci. Byl to festivalový den jako ka-
ždý jiný, když v tom do něj zasáhl nepopsatelný 
pocit zmaru. Pořadatelé a festivaloví návštěvníci 
podlehli i přes další vlnu nesnesitelného vedra 
stinnému mraku škarohlídství, když si uvědomili,  
že před nimi už je poslední týden Prázdnin v Telči.  
S pokřikem: „Ó hrůzo, konec se blíží“ ve svých my-
šlenkách, pobíhali zmateně po náměstí, kde v tu 
chvíli hrál Kuspokon. Rychlá pivní pomoc a Dob-
rá poloha situaci mírně zlepšila, ale kostelní věže  
hynoucí v rudém světle zapadajícího slunce smu-
tek jen prohloubily. Když se však ze zámeckých 
arkád vynořil hravý Njorek, jehož následoval nám 
dobře známý hrdina, celá Telč jako kdyby se opět 
rozjasnila. Žalman třímající kytaru, o které se vy-
práví, že na ni žádný smrtelník nedokáže ani za-
brnkat, se i s celou svou kumpanií v plné hudeb-
ní zbroji pustil do obludné deprese a již během 
pár písní ji pokořil. Radost lidí osvobozených od 
chmur byla obrovská a nakonec naše hrdiny od-
měnili obrovskými ovacemi ve stoje. Festival je 
zachráněn, sláva Žalmanovi! Pokračování příště…

Marek Vojtěch - Pohádka o písničce
Marek Vojtěch je pražský komediant, muzikant  
a výtvarník, který v minulosti v Telči vystupoval 
již s celou řadou divadelníků a hudebníků: s diva-
dlem Koňmo, s Teátrem Víti Marčíka či jako člen 
seskupení Mijaktiç Orkestar, které se věnuje bal-
kánské lidové hudbě. Letos přijíždí na Prázdniny 
se dvěma sólovými projekty - s písničkovým vy-
stoupením za doprovodu akordeonu a s pohád-
kami Divadla Harmonika. Pohádka o Písničce je 
veselé putování přes tři muzikantská království 
určené pro malé i velké zpěváky, během kterého 
se rozuzlí, zda se princi Jaromírovi podaří vysvo-
bodit princeznu Písničku, kterou zaklel zlý černo-
kněžník Disharmón.

Klára Šimková a Markéta Hávová
Na české folkové scéně se před časem probudila další písničkářská duše. Pochází z Batelova u Jihlavy  
a jmenuje se Klára Šimková. Poprvé se širšímu publiku představila na festivalu Folkový Kvítek na Ko-
nopišti, kde se úspěšně účastnila jedné z tamních soutěží. Sama však říká: „Hudba nejsou závody, oce-
nění v soutěži je povzbuzení dál. Nejdůležitější jsou pak koncerty, na kterých máte kontakt s publikem  
a vidite, jak reaguje.“ Od roku 2003 doprovází Kláru Šimkovou zpěvem a zobcovou či altovou flétnou 
Markéta Hávová. Od té doby již byly v Telči nesčetněkrát a vždy s sebou přivezly procítěnou hudbu 
poklidně plynoucí krásným letním podvečerem.
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Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité 
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení  
z provazů, šperky z filců a drátků,  
oplétání tužky

Martin při bouřce na koncertě Ivana Mládka za-
chraňoval stánek pro muzikanty na terase svým 

tělem, ale protože neváží nijak moc, tak se s ním proletěl až 
k zábradlíčku. Kamil to komentoval: „Tak ty místo toho, abys 
tady zachraňoval koncert před deštěm, si pouštíš na terase 
draka!“
„Šali, ty piješ to černý pivo na prsa?“ „Ne, to je řízek k obědu“.
Ahoj Telčáci! Tak už jsem v Anglii druhý den a zatím si 
to úplně užívám. I když s Váma by mi bylo určitě líp :-) 
Rodina, kde bydlím, je skvělá, ale nejsou to černoši :-)  
A učitel je perfektní :) A co vy, jak to tam přežíváte? Terka Š.
Pořadatel K. se nám začíná pomalu socializovat.
Když se Štěpánem piješ rumy, můžeš uvidět hnědáka, po 
fernetu zase mustanga a po bílém vínu Šemíka. Když jdeš 
dřív spát, tak můžeš přijít o projíždku po náměstí na koních  
a stavbu vrtulníku. PS: Z koly mustanga fakt neuděláš.

Marw a Spirituál kvintet
Dnes si zase zacestujeme. Opět navštívíme Irsko, 
kam nás zaveze šestice muzikantů, která si říká 
Marw. Irskou hudbu hraje ve stylu new wave, což 
znamená, že ji hrají trošku po svém, míchají do-
hromady tradiční lidovky s folkem a jazzem. Spiri-
tuál kvintet sice nic nemíchá, ale ničemu to nevadí. 
Jsou to totiž nejzkušenější muzikanti na festivalu, 
černošské i české spirituály hrají a zpívají už od 
roku 1960, to je už třiapadesát let! Směs hlasů,  
ze kterých vibrují okenní tabulky, textů jak vystři-
žených z polí s bavlnou a zpěvných melodií nás 
zase na chvíli přenese do starých folkových časů.
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Rendez-fou a Cvrček a šnek
Uděláme si dnes nocturno trochu jinak. Na Štěp-
nický rybník (ten s molem a loďkami) vypustíme 
svíčky s přáními a samozřejmě to nenecháme bez 
muziky. Rendez-fou je sice nové uskupení, muzi-
kanti z něj však mají zkušenosti z kapely Honzí-
kova cesta. Čeká nás pohodový folk-jazz s lehce 
snovými texty, kytara, příčná flétna a cajon. Aby 
toho nebylo málo, přijelo i duo z Nashville Cricket 
and Snail (cvrček a šnek). Na akordeon a housle 
hrají klasiku, lidové písně různých kultur i novější 
autorské skladby.


