
Jdou, jdou, jdou, mraky oblohou jdou
Máme to ale štěstí. 
Mraky na radaru 
nás straší každou 
chvíli, ale nad Telčí 
jakoby se vždyc-
ky zalekly, někam 
jdou, jdou, jdou, 
oblohou jdou a na-
štěstí se u nás ne-
zastaví. To uvítali 
určitě všichni malí 
i velcí návštěvníci 
pohádky, kterých 
teda bylo požehna-
ně, tolik jich snad v parku ještě v životě nebylo. Však taky byl na pro-
gramu nejdobrodružnější divadelní kus Bajaja od našeho slovutného 
drakobijce Víti Marčíka. Ovšem ještě lepší než v mordování draků je 
Víťa ve vyprávění, které vždy dohání diváky k slzám a to jen v tom 
nejlepším slova smyslu, protože jeho příběhy jsou vždy plné lásky, 
poselství a legrace. Ti větší se pak přesunuli na náměstí na kocouří 
scénu, kde na ně čekalo představení talentovaných Rendez-fou z Jih-
lavy. Jejich šansonové písně s poetickými folkovými texty se ihned 
začaly zarývat do paměti svou jemnou kompozicí a precizním prove-
dením. Také se kolem kapely během chvilky utvořil obrovský chumel 
posluchačů. Tak příště snad už dosáhnou na toho Anděla.
A ještě o poznání větší dav se vypravil na zámek na koncert Karla Plí-
hala. Nádvoří bylo nacpané k prasknutí a Plíhal jako vždy dokázal, že 
i takové množství diváků není problém zabavit tichou, klidnou hud-
bou hranou na jedinou kytaru. Místy ovšem ukázal, že stále struny 
ovládá jako král, a to, když doprovázel svého pomocného kytaristu 
na mandolínu. Vlídný, ovšem místy i trochu netaktní, ale hlavně inteligentní humor je už samozřejmou 
součástí Plíhalových koncertů a mezi slavnými písněmi se celé nádvoří natřásalo smíchem.
A od plíhalovského humoru zpět k tomu marčíkovskému. K tomu nám stačil krátký přesun do zámec-
kého parku, kde proběhlo, jako nocturno, divadelní představení O holčičce, která se ještě nenarodila. 
Filozofická povídka o životě a především o smrti se zaryla hluboko do duše každého z nás. S tradičním 
Víťovým humorem, ale i obrovskou hloubkou nám bylo předáno velké poselství. Každému to své, pra-
vé! Do postelí jsme odešli unavení, ale spokojení. A kdo by taky ne, po tak vydařeném dni.

Anička má pocit, že viděla siluetu podobnou Františkovi  
odcházet s jinou siluetou, zatím neznámou. 

Otázky Kdo a Proč jsou důležitější než Jak a Kdy. Jakože cože?
Ty nejlepší drby tu nejsou, informátoři si je nechávají pro sebe.
Oliver má něco tentokrát na krku. Snap!

Jan Čižmář
Interpretaci staré hudby a hře na historické nástroje se Jan 
Čižmář začal věnovat po ukončení studia klasické kytary  
a muzikologie v Brně. Ve studiu hry na loutnu a příbuzné ná-
stroje pokračoval v Londýně a Haagu. Coby vyhledávaný hráč 
na historické nástroje (loutna, theorba, kytara) Jan Čižmář vy-
stupuje po celém světě se sólovým repertoárem i ve spoluprá-
ci s renomovanými hudebními tělesy. V minulosti hrál mimo 
jiné několikrát s Ivou Bittovou. Současnou spoluprací se Spi-
rituálem se vrací ke svým začátkům ovlivněných jazzem, elek-
trickou kytarou a táborovými ohni.

Spirituál kvintet
Všechno má prý začátek a konec. Jak se však vyrovnat 
s koncem kapely – legendy, provázející svoje poslu-
chače neuvěřitelných šedesát let. Kapely, kterou pro-
šli bratři Nedvědové, Karel Zich, Irena Budweiserová, 
a která navzdory všem personálním zemětřesením 
pokaždé podávala perfektní výkon a zanechala po 
sobě desítky dnes již zlidovělých písniček, bez kte-
rých se neobejde žádný táborák ani hodina hudební 
výchovy na českých školách? S dokonalostí se loučí 
těžko a také nám připadá psát o posledním koncertu 
Spirituál kvintetu u nás na Prázdninách téměř nelid-
ské. Současná sestava v čele s kapelníkem a zakladatelem Spirituál kvintetu Jiřím Tichotou, dovede 
tento podzim kapelu do poslední sezóny jejího působení na české, či chcete-li, československé hudeb-
ní scéně. Jakkoliv jsme si zvykli přehlížet šediny a úctyhodný věk některých spirituálních členů, pod 
heslem „v nejlepším se má přestat“ se s námi naši oblíbení, důvěrně známí muzikanti, loučí. Za svoji 
existenci získal Spirituál kvintet snad všechna myslitelná hudební ocenění, pozornost v médiích pak 
vzbudila jeho vystoupení v rámci porevolučních státních návštěv. Navzdory názvu kapely, Spirituál 
kvintet seznámil svoje posluchače nejenom s počeštěným americkým folkem, ale proslul také svými 
úpravami renesančních písní či bohatou vlastní tvorbou. Před zaslouženým hudebním odpočinkem 
kapela chystá řadu koncertů, vrcholících  v roce 2020 desítkou rozlučkových vystoupení v pražské 
Lucerně. Na patrně poslední koncert Spirituál kvintetu na zámeckém nádvoří jste srdečně zváni a nám 
nezbývá než napsat upřímné „Děkujeme za vše.“ Bylo to krásné a nikdy toho nebude dost!

Bára Zmeková
Bára je skladatelka a multiinstrumentalistka pohybující se 
mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou a jemnou elektroni-
kou. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem. 
Během koncertu plynule přechází od klavíru k elektrické-
mu pianu, syntezátoru nebo kytaře. Posluchači její koncer-
ty označují jako “soul trip” nebo “poezii v hudbě”. Své první  
album Ještě kousek natočila Bára ve studiu v říjnu 2013, kdy 
se zároveň zúčastnila festivalu Colours of Ostrava. Od toho-
to roku ušla dlouhou cestu a vystupuje pravidelně po celé  
republice i v zahraničí. Společně s kapelami DVA, Zrní, Bratry 
Orffy, Muchou a dalšími se podílela na vzniku kompilace Hom-
mage Bulisovi. Letos stihla vydat své druhé album LUNAVES,  
z něhož můžete slyšet písně právě dnes. Těšit se můžete  
na velmi intenzivní a krásnou atmosféru.

Víťa Marčík – Šípková Růženka
Magická maringotka a její živé i loutkové osazenstvo odehraje další ze svých pohádek pro 

děti i pro dospělé. I když je tu Víťa a jeho teátr už třetí den, má stále energie na rozdávání a nejraději  
ji rozdává právě skrze svá divadla. Tentokrát to bude o Šípkové Růžence a zakletém království. Pohád-
ka bude určitě jako vždy plná vyšších poselství. Jakých? Přijďte ve tři hodiny!
X-tet
X-tet je vokální skupina, kterou tvoří čtyři tety a jeden strejda. V repertoáru mají spirituály, swingové  
a folkové písně a sem tam se u nich objeví i nějaká ta popovka. Prázdniny v Telči mají moc rádi a vždyc-
ky se tu snaží představit nějakou novinku. Letos nepůjde jen o písničky, ale také představí i novou tetu 
Evu. Tak už se těšíme!

středa 7. srpna sedmiosminový 13 / 2019

=E=EZPRAVODAJ

DRBY

DNES
Víťa Marčík 
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ 
LÁŽO PLÁŽO

Radim ZENKL & EUROPICK 
SEDAA Mongolsko

ŽAMBOŠI
ČTVRTEK 8. SRPNA

ZÍTRA

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno


