
Už mu není,  
stejně mu to zpívá
Včerejší koncert na nádvoří tel-
čského zámku zahájila učitel-
ská trojice Přelet M.S. Nemusí-
te se bát, o žádné Prázdninové 
doučování nešlo. Paní učitelky 
se naopak samy učí ve volném 
čase zpívat vícehlasé písně  
a píší k nim humorné texty. 
Publikum si dokonce vyžádalo 
tři přídavky, než Přeletky moh-
ly odejít a pustit na pódium 
nestárnoucí legendu českého 
folku. Znalci jistě pochopili 
dnešní nadpis - snahu o para-
frázi části textu jedné z písni-

ček Pavla Lohonky Žalmana, v níž si dotyčný stýská, že už není nejmladší. Podle nás je sedmdesátka 
parádní výročí a soudě dle nadšeného, ve stoje tleskajícího publika, nemůže být o nedostatku elánu  
či skomírajícím muzikantským schopnostem našeho folkového barda vůbec řeč. Žalman na nádvoří 
dodatečně oslavil své životní jubileum a zároveň spolu s diváky pokřtil novou desku Cestující muž, 
novou knížku a v neposlední řadě speciální víno 
stočené právě ku příležistosti Žalmanových naro-
zenin. Po odehrání starých hitů i zbrusu nových 
písní následovala krátká autogramiáda. 
Na Panském dvoře pak Květy ukázaly, že i mladá 
hudební generace umí skládat písně s chytlavý-
mi texty i když, pravda, s pořádně nabroušenými 
bicími a dunící basou. Kluci navíc mezi písněmi 
házeli jeden fórek za druhým. Největším vtipem 
byla výměna zpěváka za našeho pořadatele Co-
lomba poté, co se zpěvák Martin odpálil vtípkem 
o Vilému Čokovi. Typický Colombův vyzpívaný 
chraplák dodal písni My děti ze stanice Bullerbyn 
úplně novou úroveň a publikum řičelo nadšením. 
Tahle scéna je magická!

Divadlo Víti Marčíka - Sněhurka a 7 trpaslíků
Jedna z nejstarších her Víťova divadla, která má k dnešnímu za sebou 2364 repríz (plus mínus 

299, shovívavý čtenář promine), v nichž se po boku Víti vystřídalo několik spoluhráčů. Dnes s ním 
hraje syn Jarda. Představení se zúčastnilo několika zahraničních i tuzemských festivalů a vyhrálo dvě 
zajímavé ceny, za nejlepší dětské představení z festivalu v Tolose v roce 2005 a Drac d´Or - cenu pořa-
datelů Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2010.
Lada Šimíčková
Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek tvoří už od roku 2007 brněnskou písničkářskou dvojici. Jejich písně 
jsou založeny na Ladiných nevšedních poetických textech a civilním pěveckém projevu. Žánr, v němž 
se pohybují, v sobě kombinuje prvky šansonu a soudobé písňové akustické hudby. Základem hudeb-
ního doprovodu je klavír a kytara Ivo Cicvárka, příležitostně s nimi jako host vystupuje saxofonista 
Jan Vašina.

Ivan Hlas trio
Dnes na zámeckém nádvoří pojedeme po tro-
jicích. Koncert začne trio Ivana Hlase. Pokud 
je neznáte, jsou to ti, jejichž písničky se hrají 
v těch nejrozjetějších částech večírků. Vem-
te si tedy podpaždí svoje oblíbený malagelo, 
poslechněte si, co jednou fotr povídal a pak 
už jen na kolena, na kolena jé, jé, jé!
Michal Prokop trio
Druhou trojicí večera je geniální zpěvák, mu-
zikant, textař a lídr kapely Framus Five Michal 
Prokop, nadžánrový kytarista Luboš Andršt  
a neméně všestranný houslista Honza Hrubý. 
Ke zvuku a stylu tria přispěli všichni členové 
stejným dílem. Písničkářský základ je rozšíře-
ný Andrštovými zkušenostmi s blues a jazzem  
i klasickým hudebním vzděláním Honzy 
Hrubého a jeho osobitou hrou na elektrifi-
kované housle. Kdo je neznáte, připravte se  
na nezapomenutelný blues-rockový zážitek.
Divadlo Víti Marčíka - Robinson Crusoe
Na divadla Víti Marčíka chodí rádi nejen děti, 
ale i dospělí. Jeho divadelní hra Robinson 
Crusoe vznikla na motivy stejnojmenného 
románu Daniela Defoe. Představení jednoho 
herce, na jehož výpravě Víťa spolupracoval 
se svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vla-
dimírem Šopíkem, mělo premiéru v březnu 
roku 1994 a pobaví všechny od školáků po 
babičky a dědečky. Po boku neohrožené-
ho Víťi-Robinsona budeme bojovat s bouří, 
domorodci, hladem i samotou a stejně jako 
vždycky si s sebou na památku odneseme 
malé kousky velkých životních mouder.  
A POZOR! Dnes se Nocturno výjimečně koná 
v zámeckém parku pod vrbou, na stejném 
místě jako pohádky. Vstup bude možný pou-
ze z Kyptova náměstí. Sledujte svíčkovou ces-
tu od zámecké brány.
Na Nocturnu včera Fanda sbíral přímo  
na své vypracované svalstvo telefonní čísla 
tak dobře, že už v šest hodin ráno mu zvonil na 
redakci telefon. Byla to volající zapsaná pod levou 
lopatkou.
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Divadlo Víti MARČÍKA 
Šípková Růženka

VYJAKOMY  

SARAH & The ADAMS 
MALINA BROTHERS

Petr NIKL a Miloš DVOŘÁČEK 
9. SRPNA

ÚTERÝ

ZÍTRA
DNES

Denně na dvorku Lidušky - korálky, malování na sklo, 
na obličej, na náramky, uzlíkování, pletení z bužírek, 
tisk na trika, výroba panenek, česání ovčího rouna, 

grafické dílny, vyrábění prstýnků z korálků.DÍLNY
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