
Strunovrat
Čtyřčlenná východočeská kapela, existující od roku 2011, je dnešním druhým nováčkem Prázdnin.  
Strunovrat vznikl na popud autora a kytaristy, ředitele základní umělecké školy, Petra Šotta. Akustické 
chytlavé folkovky doslova svádějí ke společnému zpěvu. Jestli se také necháte, záleží pouze na vás.
Divadlo Sklep – Mlýny
Kultovní Mlýny, drama z vojenského prostředí na 
motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy, jsou je-
diným celistvým dramatickým celkem ještě kultov-
nějšího Divadla Sklep. Do Telče se vracejí po dlou-
hých devíti letech, kdy tu byli s tradiční Besídkou 
a sklepáckou kapelou Ti3 a Lemura (ta mimocho-
dem zahraje v pátek 7.8. na Nocturnu ve Sklepě). 
Kvůli neutuchajícímu zájmu diváků jsme na před-
stavení museli pozastavit předprodej. Přesto ti  
z vás, kteří jste zaváhali a lístek prozatím nemáte, 
nezoufejte. Vstupenky z nevyzvednutých rezerva-
cí budeme doprodávat krátce po sedmé večerní  
u zámecké brány a je velká šance, že se dovnitř  
dostanete.
Atarés
Dnešní večer rozproudí krev divadlo a následné 
Nocturno rozproudí těla k tanci. Připravení Atarés 
jsou českým hudebním ekvivalentem legendárních 
Buena Vista Social Club. Již přes deset let se snaží 
svojí hudbou zejména latinsko-americké proveni-
ence okořeněné vlivy jazzu, funky a reggae, bavit 
publikum, ale také bořit hranice mezi národy, ra-
sami, generacemi i hudebními styly. Pravý latin-
skoamerický večírek, kde se tančí a popíjí mojito, 
startuje dnes o půl jedenácté ve Sklepě.

Keltští bohové plní přání
Již od časného rána včera na telčském náměstí 
pobíhali návštěvníci i pořadatelé a rozcvičovali 
se. Čekal je totiž běh Telčí za kaší naší a hlavně 
sdílení objetí. Už několik let totiž takto podpo-
rujeme sdružení Sdílení, které zajišťuje domácí 
hospicovou péči v širším okolí Telče. Na Kocouří 
scéně tedy bylo živo už od rána, vařila se kaše, 
objímalo a čas, zbývající do pohádky, uběhl 
rychle. Pak už se na scéně objevil Víťa Marčík se 
svojí pohádkou Bajaja. I když už ji mnozí viděli 
několikrát, stejně se přišli podívat znovu, proto-
že i stejná pohádka je ve Víťově podání pokaždé 
jiná. Vždycky je ale plná humoru, popichování 
diváků a nenápadné, ale o to přesvědčivější, 
moudrosti. Po Víťovi už nastoupily dvě kocouří 
kapely. První bylo Bodlo, které sice začalo typickým bluegrassem, ale časem prošlo snad všemi žánry. 
Na ně navázala kapela Krtek utek, která už od poledne poctivě zkoušela u Kozla a oživila nám lineup 
Kocouří scény zajímavou kombinací djembe, klarinetu a dvou kytar.
Na začátku hlavního koncertu panovalo takřka posvátné ticho. Kdo zná Honzu Hrubého a Kukulín,  
ví proč. Když Honza vezme do ruky housle a začne hrát keltské melodie, člověk přemýšlí, jestli se do 
něj nevtělil sám Cernnunnos nebo nějaký jiný keltský bůh. Posvátné ticho se ale rychle rozplyne, neboť 
začne poposedávání a klepání do rytmu. Když si totiž muzikanti okoření život troškou elektronických 
beatů, stává se z keltského folku poctivá elektronická skákací muzika. Po Kukulínu pódium obsadi-
la folková armáda Asonance. Ta začíná přesouvat břemeno svého počínání na mladší generaci, a tak  

o poznání větší prostor než v minulých letech 
dostala dcera Laštovičkových, Klára. Kromě 
hry na flétny se nám tentokrát představi-
la coby zpěvačka. Která z těchto rolí ji sedí 
lépe, nechť posoudí publikum. Po vystoupe-
ní už si návštěvníci vyzvedli na bráně svíčky 
a začali se pomalu přesouvat ke Štěpnické-
mu rybníku, kde hráli Durkheim Dolls. Jejich 
improvizace spolu s vizualizačním sólem na 
meotar skvěle doplňovala atmosféru panují-
cí u vypouštění svíček s přáníčky na rybník. 
Sice bylo téměř bezvětří, ale všichni přece 
víme, že občas je nutné do štěstí šťouchnout 
koštětem, aby se nám naše přání vyplnila!
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Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, placky, 
sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Objevte v sobě tvořivé já!

Dětská rozcvička na skákacích míčích zítra v zámeckém 
parku před skleníkem od 9:30. Cesta ke cvičišti je značena 
balónky a výtěžek z akce putuje na pomoc Nepálu.

Víťa Marčík - Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Dva Víťové, otec a syn, nám společně na jedné scéně představí jeden z nejstarších kusů Marčí-

kova divadla. Náměstím bude znít vyprávění o spravedlivé životní cestě, osudu za doprovodu chytla-
vých písní a interaktivních přesunů scény, do kterých budou diváci zcela jistě zapojeni.
Král Doubek
Prezentuje se jako hráč psychedelic-folku, hledající kořeny, dřevní zvuk. Na svém kontě má momen-
tálně čtyři alba, kromě vlastní poezie zhudebňuje básně Jany Orlové, texty klasiků či básně Aztéků  
a severoamerických prérijních indiánů. Rád experimentuje a soudě dle hudebních ukázek na jeho  
internetových stránkách, zatraceně dobře. Jeho historicky první vystoupení v Telči začíná v 17:00  
na Kocouří scéně.

Tekuté výrobky z Polenské palírny pod hrází 
(díky!) včera z nocturna s Durkheim Dolls, 

svíčkami, plujícími po rybníku, udělaly takřka mystický 
zážitek. Není tak divu, že domněle utopená lavička se 
nakonec ukázala býti jenom obyčejným prknem.
Toníno na redakci poptával obyčejou pumpičku  
na kolo, má totiž pouze tunovou pumpičku a s tou  
se sakra těžko pracuje.
Když se cítíte na dně a dochází vám toner, ještě pořád 
vám to může vyjít na internetu.
Jde si takhle Medvěd v 8 ráno okolo výčepu Kozla  
a osloví kluka, odnášejícího si pivo. „To už točí pivo?“ 
„Ne, ještě točí.“

Zítra vás čeká v čajovně na štábu mezi 14. a 18. hodinou 
unikátní kavárna Potmě. S klapkami na očích prožijte 
odpoledne jako zrakově postižení a vyzkoušejte si po-
můcky, které jim v životě s handicapem pomáhají. Pořádá  
Soukromá vyšší odborná škola sociální společně s Tyflo-
centrem Jihlava

Víťa MARČÍK jr. - Kolotoč pohádek
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