
už ani neumíme představit. Kouzlo bluegras-
su a country zvládají tihle mágové na jedničku.  
Doporučujeme podlehnout a vychutnat si původ-
ní tvorbu i převzaté Dylanovky tak, jak to umí je-
nom oni.
Mário Bihári
Výjimečný romský umělec, který v osmi letech 
oslepl, pověsil na hřebík atletiku a začal se vě-
novat hudbě. Jako fenomenálního akordeonisty  
a pianisty si ho jako první všimla Zuzana Nava-
rová a objevila v něm také výjimečný skladatel-
ský talent. Na nejslavnějších deskách kapely Koa  
zabírají Máriovy skladby zhruba třetinu rozsahu. 
Po smrti Zuzany se začal věnovat sólové dráze  

a založil romskou kapelu Bachtale Apsa, se kterou natočil dvě desky a odehrál přes 200 koncertů  
po celém světě. Na dnešním Nocturnu ve Sklepě bude hrát výběr ze skladeb, které za svůj život složil,  
či ke kterým hrál v rámci kapel.

Divadlo Já to jsem – Kolotoč pohádek
Kolotoč pohádek do Telče přijel roztočit Víťa Marčík Junior se svým divadlem Já to jsem. Spolu 

s bráchou Jardou zahrají mix pohádek O Jeníčkovi a Mařence, O velké řepě a možná i O kohoutkovi 
a slepičce. Rozmarné herectví spojené se světem loutek a spojené s písničkami a životní moudrostí, 
která je Marčíkovic rodině vlastní, je tím nejlepším receptem na parádní pohádku, u které se baví a učí 
nejen děti, ale i rodiče.

Poutníci
Pětačtyřicet let na scéně znamená pochopitelně 
bujaré oslavy. Poutníci mohou jít v tomhle směle 
příkladem. Jestli dobře počítáme, do konce roku 
2015 čeká známou country bluegrassovou partu 
včetně Telče 54 koncertů po celé matičce české 
zemi. A protože s přáteli se slaví nejlépe, čeká nás 
dnes jejich vystoupení ve společnosti Druhé trávy. 
Co víc si přát? Snad jen slunečné počasí až do noci, 
dobrá místa k sezení, a aby to Poutníkům šlapalo 
tak dokonale, jako doposud.
Druhá tráva
Prázdniny v Telči bez charakteristického „chraplá-
ku“ Roberta Křesťana a bez Druhé trávy si snad 

Žádný prů**r, jenom pochvala
Další festivalový den jsme začali opět s Víťou Marčíkem, který tentokrát i se svým synem Víťou Mar-
číkem juniorem bavil děti i dospělé pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Hráli komediantský kus  
s loutkami, písničkami a typickým humorem, ve kterém se schovává ponaučení i kus lidské moudros-
ti. Poté na Kocouří scénu nastoupil Král Doubek, který opravdu poctivě promíchal kořeny indiánské 
muziky s klasickým českým táborákem a odehrál tři čtvrtě hodiny psychedelického trampského folku.  
Po něm přišla kapela Strunovrat, která nás navrátila do českých folkových vod. Bylo dobré, že nás před 
hlavními hvězdami večera, Divadlem Sklep, něco uklidnilo, abychom se nevrtěli. Nakonec to asi nebylo 

tolik potřeba, vrtěli jsme se stejně, respektive jsme padali z lavic a židlí. Sklepácký humor totiž ne-
stárne, kadence fórů je neuvěřitelná a i když mnoho návštěvníků zná Mlýny skoro nazpaměť, neustálá 
improvizace herců i dlouho očekávané vtipy rozesmívaly celé nádvoří v podstatě dvě hodiny v kuse. 
Bylo to tak náročné, že si někteří diváci po představení stěžovali na bolest čelistí. Sklepáci si včerejším 
představením právem vysloužili ovace ve stoje, kterých už letos na nádvoří bylo nespočet. Dojali nás 
také tím, že květiny, které účinkující tradičně dostávají, rozdali děvčatům v publiku. Bylo to parádní  
a určitě Sklepáky uvidíme příště v Telči na nějakém jiném představení. Potlesk se protáhl tak moc,  
že byl jen tak tak čas přesunout se ze Sklepa do Sklepa, kde začali Atarés. Těm se ve Sklepě plném nic 
netušících návštěvníků povedlo odpálit rozjetý kubánský večírek a letošní první taneční dílnu. Díky 
výdrži muzikantů i tanečníků se párty protáhla až do ranních hodin. A duchem tančíme doteď!
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete stále navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, plac-
ky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Objevte v sobě tvořivé já!

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

Kaya
„Jsem především žena, máma dvou dětí. Písničkářka, malířka, holka, co byla ve Tmě. Kloboučnice.  
Někdo říká, že víla,“ říká mladá písničkářka z Jindřichovic pod Smrkem. Kaya svým projevem připo-
míná Radůzu s kytarou. V minulých letech svedla působivou bitvu o svoje místo na hudební scéně. 
Přes finanční projekt dokázala sehnat peníze na vytoužené album a kytaru. Když nesehnala spoluhrá-
če, jednoduše překonala trému a po hodinách dřiny ve zkušebně dnes zpívá sama. O ženách, odvaze,  
o životě. Pro všechny, co jsou ochotni naslouchat.

Kamil předvedl artistický výkon na intru poté, 
co se mu patnáctiměsíční syn Ondra zamknul  

v pokoji. Oknem, co je prý ve vzduchu v prvním patře, 
se Kamil bez žebříku protáhl zpět a odemkl. Oba dva 
mají náš obdiv!

Markytka včera večer přišla domluvit členům redakce, 
aby byli na Sovu hodnější. Prý je z nás na větvi.

Luďa v době, kdy obyčejně pořadatelé snídají, chodí 
do obchodu v půlhodinových intervalech pro lahve 
šampusu. K té šesté už přikoupí i nudle a to pak paní 
prodavačka odvětí: „To bude teda dobrá polívka“.

Letní kavárna Potmě
Realitu života bez zraku si dnes můžete vyzkou-
šet zábavnou formou díky projektu SVOŠS Jihlava 
a jihlavskému TyfloCentru před a v budově štá-
bu Prázdnin v Telči, v naší čajovně. Vyzkoušíte si 
zvládání běžných záležitostí, jakými je zavazování 
tkaniček, zapínání knoflíčků u košile, ale také ob-
jednávku občerstvení v kavárně ze speciálně upra-
veného menu pro dočasně nevidomé zákazníky. 
Organizátoři vás seznámí s třiceti kompenzačními 
pomůckami, které si budete moci vyzkoušet na 
vlastní kůži. Dále si můžete s klapkami na očích 
zahrát společenské hry anebo se něco dozvědět  
o výcviku vodících psů.  Vstupné na akci je dobro-
volné, výtěžek putuje ke konkrétní uživatelce slu-
žeb TyfloCentra Jihlava.

Marek VOJTĚCH - O hodném 
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