
IYASA
Pokračujeme v cestě kolem světa za sedm-

náct dní. Dnes se podíváme až do Afriky, přesněji do 
Zimbabwe, kde vznikl neobvyklý projekt IYASA, který 
sdružuje mladé lidi se sklony k divadlu, hudbě, poe-
zii a tanci. IYASA trénuje učitele i žáky na základních  
a středních školách v umění a snaží se pro mladé 
umělce najít co nejlepší uplatnění. V dnešní době 
vystupuje hudebně taneční uskupení IYASA ve více 
než dvaceti státech a předvádí tradiční i moderní  
jihoafrické písně. Abychom toho stihli vidět a slyšet 
co nejvíce, potkáme se s nimi hned dvakrát, jednou  
na Kocouří scéně a podruhé na Nocturnu.

Prší, prší, nic se neděje!
Nebylo třeba sledovat počasí na internetu, sledovat vlaš-
tovky nebo zkoumat vrzání kloubů. Večer bude koncert 
bratří Ebenů, takže prostě pršet bude. Po celé Telči stoupl 
prodej pláštěnek o několik set procent, pořadatelé se do 
krve bili o igelitové plachty a jediní kapři u mola vesele 
šplouchali u hladiny, že bude konečně pořádný slejvák.  
Divadlo Víti Marčíka naštěstí pokropilo jen pár příjemných 
kapek, ale už při přípravě Vegetu nám bylo jasné, že „mok-
rá varianta“ je jediná možná. V podloubí bylo dobře, atmo-
sféra připomínala zaplněnou hospodu a čekání na koncert  
na nádvoří uběhlo jako voda na náměstí. 
Věru, tolik bratrů, kolik bylo včera na nádvoří, jsme tu ješ-
tě neměli. První odstartovali Malina Brothers, ve kterém 
spolu mimo jiné hrají tři bratři Malinové. Bandžista Luboš, 
kytarista Pavel a houslista Pepa hráli především originálně 
aranžované bluegrassové a country písně ze svého debu-
tového alba Rychlejší koně. Od Country pak byl už snad-
ný přechod k Číru s Melounem a na pódiu jsme hned měli  
o tři bratry víc. Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou se  
letos předvedli s novým koncertním programem. Samo-
zřejmě hráli nejslavnější pecky posledních let, ale navíc 
také archaické kousky z počátků kapely a řadu zbrusu 

nových písní. I když jsme během koncertu trochu  
vymrzli, hřejivá domácí atmosféra, kterou Marek 
Eben umí svými průpovídkami navodit, nás vnitřní 
zimy definitivně zbavila. Vnější zimu se pak podaři-
lo odbourat díky pořadatelům, kteří odcházejícím 
divákům před zámeckou bránou rozlévali svařák.  
K Nocturnu tak tentokrát nevedla jenom cesta ze sví-
ček, ale i linoucí se vůně svařáku. Klidné a komorní 
vystoupení dua Cricket & Snail se neslo v kavárenské 
atmosféře a po náročném dni se pořadatelé nechali 
slyšet, že lepší nocturno si ani nedovedli představit. 
Dnes to bude jiná divočina.

Teátr Víti MARČÍKA 
BAJAJA

Ivana MORAVCOVÁ a X-TET

Peppino D‘AGOSTINO

DVA 

Pomocná síla na baru, Maruška K., se neostýcha-
la a zeptala se Jáchyma: „A ty jseš spíš horňák, 

nebo dolňák?“ „No, já to asi nemám takhle rozdělený.“  
„No to nevadí, protože já mám totiž dobrý obojí.“
Vojta před pár dny ztratil cestou z Tesca peněženku,  
zapomenutou na kapotě auta. Díky obětavému pánovi, 
co ji v zatáčce za Telčí našel, Vojta brzy zjistil, kde je 
vysypaný i zbytek obsahu. Po důkladném ohledání místa 
nakonec chyběl už jen řidičák a jedna platební karta - 
řidičák Vojta objevil na úplně jiném místě - ve fototašce.  
A s kartou se včera ozval další hodný pán z Dobré Vody. 
Konec dobrý, všechno dobré!
Pro křížovkáře: Colombova nejoblíbenější gramatická 
chyba při psaní Zpravodaje na sedm je „zkončil.“
Šali překvapil svou ekologickou iniciativou - vyrábí 
vtipné pytle na kelímky s vyzývavými hesly, například: 
„naplň mě“ „pojď do mě“ „výzva“ nebo „strč to do mě“.
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Pokud hledáte, kde hlavu složit,  
tak se můžete ubytovat v našem 

internátě na Masarykově ulici.  
Volejte pořadatelce Jiřce na 736 286 826.

Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce. 
Přijďte si zkusit plstění, linoryty, předení 

vlny, pohádkové víly z ovčí vlny, přáníčka, šití 
panenek nebo tvoření z provazů - bludiště. ÚTERÝ 5. SRPNA
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DÍLNY

Teátr Víti Marčíka - Šípková Růženka
Kolik životních pravd se dá schovat do jedné po-
hádky? Kolik rodičů se dokáže stát dětmi a zapojit 
se do hry, aby mohli zase jednou předstírat, že kus 
dřeva je vážně zámek a že stará loutka doopravdy 
usíná a celé království s ní? Přesná čísla vůbec ne-
jsou důležitá. Důležitý je nezapomenutelný proži-
tek z vůbec nejstaršího představení Víti Marčíka. 
Navíc, ve smršti vtipů, moudrých rad a krásných 
životních pravd nebude na nějaké počítání čas.
Mirek Kemel

Mirek Kemel je další ze zářných případů toho, 
že pokud člověk chce jednou hrát na hlavní scé-
ně, musí začít pořádně z gruntu, tedy hraním 
po hospodách. Mirek začal už v druhé polovině 
osmdesátých let a už v té době vznikaly jeho prv-
ní autorské písně, založené většinou na reálném 
prožitku, protože vyprávění jednoduchých příbě-
hů je pro něj cestou jak předat něco, co nás pře-
sahuje. Jeho osvědčený akordeon doplní kapela,  
ve které mimo jiné hraje na saxofon herec Vladi-
mír Javorský.
Condurango
Abychom dnes necestovali jen do Afriky, přesu-

neme se jednou nohou do jižní Ameriky. Druhou zůstaneme pevně zakotvení v Českých Budějovicích, 
které ač nemaje žádné specifické rytmy, jsou dal-
ším důležitým zdrojem inspirace žánrově i věkově 
různorodého seskupení Condurango, kterému se 
svým úžasně přirozeným projevem a inteligentním 
humorem vévodí česká herečka Bára Hrzánová. 
Mimo známé úspěchy kapely na telčském pódiu 
jsou hlavně mladší kluci z Conduranga známí svým 
mistrovstvím ve hře na schovávanou, takže uvidí-
me, jak dlouho je budeme zítra hledat, a u kterých 
pořadatelek je nakonec najdeme.

„Neznám jiné místo, kde by se to tak  
dařilo.“ prohlásil Petr Ulrych po koncer-

tě. A diváci s očima plnýma slzí dojetí opouštěli 
nádvoří... S nesmrtelným zážitkem z krásného 
výjimečného koncertu Javorů. Opravdu společně 
prožíváme neopakovatelné chvíle za krásných 
letních večerů v naší milované Telči.

DNES


