
Madam v triku
Svět je hezčí, než si občas chceme myslet. Toto poselství shrnuje kapela jako gró svých písní. Čtyřčlen-
ná skupina naladí své kytary a basu hned po Pětníku. Stylem se pohybují na tenké lávce mezi folkem, 
jazzem a swingem. Věřte, že z koncertu nikdo neodejde nepoveselen, protože kapela čiší pozitivitou!

Pocta Petru Skoumalovi – Olin Nejezchleba a Malý bobr
Je to už šest let, co tahle země přišla o skvělého autora písniček pro děti i dospělé, nenahraditelného 
Petra Skoumala. Namísto dortu s dvaaosmdesáti svíčkami, které by Petr v březnu sfouknul, mu jeho 
kamarádi Olin Nejezchleba a Norbi Kovács spolu s muzikanty z Mišíkových Etc… připravili zájezdový 
pořad Pocta Petru Skoumalovi. Repertoár z tohoto úspěšného projektu je základem desky Narodíme 
se jen jednou, vydané na začátku března. Ve skupině Malý bobr se tak, kromě zpěváka a violoncellisty 
Olina a kytaristy Norbiho, opět setkáme s kytaristou a zároveň producentem desky, Pavlem Skálou 
anebo s bubeníkem Jirkou Zelím Zelenkou, kteří jsou po koncertech s Bratry Ebeny a s Vláďou Mišíkem 
už na našem zámku jako doma. Kapelu dále tvoří Milan Potoček na klávesy, Vláďa Pavlíček nám zahraje 
na housle a Pavel Novák na baskytaru. K písničce Trychtýře pánové natočili veselé video, ve kterém 
nechybí ani mistr zvuku Tomáš Jakl, vysmátý přesně tak, jak ho z Telče známe.
Jananas
Skupina v čele s charismatickou zpěvačkou Janou Infel-
dovou tak dlouho narušovala stereotypy folkového žánru, 
až tuhle škatulku přerostla. Jananas vznikli v roce 2005. 
Pokud vás zajímá, jak kapela přišla k neobvyklému jmé-
nu, možná pochopíte, když vás seznámím s její sestavou. 
Kromě zpěvačky Jany v něm najdete kytaristu Jana Vávru, 
bubeníka Jana Chalupu a baskytaristu Jardu Fulneka, který  
se podle legendy naučil kvůli kapele hrát za pouhých čtrnáct 
dní. Poprvé na sebe Jananas upozornil na největším českém 
folkovém festivalu Zahrada, kde v roce 2009 získal ocenění. 
Poté se skupina spojila s producentem Martinem Ledvinou 
a vydala svůj eponymní debut. Za tuto desku, která vyšla poťouchle na Silvestra roku 2010, získala 
skupina hned pár měsíců na to nominaci na cenu Anděl v kategorii folk a country. Následně navštívila 
snad všechna myslitelná i nemyslitelná podia českých klubů a festivalů, navázala spolupráci s Čes-
kým rozhlasem, jehož silvestrovské vysílání dokonce obohatila rozhlasovou hrou. Inteligentní texty  
a jemný podvratný humor je hlavní devízou Jananasu. Cílené mystifikace jsou koníčkem téhle partičky, 
stejně jako ironické, místy sarkastické texty.

Ivan Hlas trio
Když jsme měli Ivana v Telči na nádvoří naposledy, měl 
krátce před operací hlasivky. Po nucené zdravotní pauze 
skočil rovnýma nohama zpátky do hudební branže. Letos 
navíc vydal zajímavou knížku o svém nejenom hudebním  
životě, pojmenovanou V náručí dejvický noci. Norbi Ko-
vács a Olin Nejezchleba to dneska nebudou mít lehké.  
Po hraní na zámku musí rychle přeběhnout na Panský dvůr, 
protože právě tihle dva tvoří s Ivanem ono legendární trio. 
Prozatím poslední deskou zůstává Krásnej dar z roku 2016.  
Můžete se těšit na poctivou dávku autorských songů  

s Ivanovým nezaměnitelným rukopisem a zatraceně dobrý 
pozdně noční koncert.

Divadlo Víti Marčíka – Šípková Růženka
Vůbec nejstarší představení Víťova divadla si odbylo svou premiéru už téměř před třiceti lety. 

Prostřednictvím šesti loutek, dvou fléten, kytary a živé komunikace s divákem předává lidový vypra-
věč poselství o síle odpuštění. Inscenace zprvu určená těm nejmenším byla v průběhu let obohaco-
vána o komunikativní prvky vtahující do děje všechny přítomné, tedy i učitele a rodiče, kteří se pod 
vlivem vypravěčovy bezprostřednosti stávají hercovým spoluhráčem a partnerem v dialogu.

Pětník
Již jednadvacátým rokem vystupuje acapella skupina Pětník před folkovým publikem a předává 
tak svým posluchačům známé písně různých autorů a žánrů. Rozhodně nás neminou střípky folku,  
jazzu, swingu, ale i popu. Kreativita jim rozhodně nechybí, protože veškeré aranže si šijí na míru a mají  
také své autorské písně.

Nemůže pršet věčně
Co mě v na Prázdninách v Telči baví? Tak třeba rána, když cestou  
do redakce míjíte známé tváře stánkařů, kteří rozbalují svoje pokla-
dy. Do vlasů vám vlaje příjemně vlahý letní vítr, pozorujete právě se 
probouzející půjčovnu lodiček. Cítíte vůni čerstvé kávy od skupinky, 
postávající před Kafetérií a těšíte se na čerstvé koláče z místní pekár-
ny. Rána jsou fajn, ale co ty večery! Tak třeba včera, Jamie Marshall  
a Vláďa Mišík. No, co byste řekli? Jasně, že byli oba skvělí. Zvuk Jamie-
ho písniček a jeho Amplified Accoustic Bandu mi připomněl britské-
ho hitmakera Chrise Reu. Z Jamieho sršela energie, kontrabasistku 
Svatku chvílemi přiváděl k šílenství, ale ve finále se kapela nako-
nec dočkala zasloužených ovací. Co se týče Vládi Mišíka a jeho Etc..,  
přijeli k nám s novou deskou. Písničku Jednou, ústřední hit, ke kte-

rému Vláďa natočil videoklip, jsem si zamilovala na první poslech a uslyšet ji v takhle perfektním 
provedení naživo, bylo nejenom pro mě nezapomenutelným zážitkem. Přestože je Etc… poskládané  
z muzikantů par excellence, ráda bych po včerejšku vyzdvihla Vláďu Pavlíčka. Hrál dokonale a zámec-
ká akustika zvuk jeho houslí ještě podpořila. Vláďa Mišík si koncert očividně užíval a těm mladším  
v publiku zase jednou ukázal, jak se dělá pořádná muzika. Sova
Jestli včera něco dodalo do Telče energii, tak to byla Bára Hrzánová a Mário Bihári. Na včerejším 
nocturnu se linula láska ze všech koutů a směrů. Nejvíc tý čistý lásky bylo na pódiu a to dělá strašně 
moc. Bára Hrzánová na mě působila tím nejčistším dojmem – jako malá holčička, která našla pod stro-
mečkem panenku. Troufám si říct, že jsem snad neviděla nikoho, kdo si svůj koncert takhle upřímně 
užívá. Jako by nebyla jeho součástí a jako by své kolegy slyšela hrát úplně poprvé. Způsob, jakým  
se na ně dívala a s jakým zájmem poslouchala jejich hraní mě skoro až dojímal. Bylo krásný vidět,  
jak se mají rádi a jaký pocit v kapele převažuje. Přemýšlela jsem o tom, kolik lidí nebo kapel v dnešní 
době mezi sebou má tak čistý vztahy a že je škoda, že lidi nedávají tolik najevo, co cítí. To se o téhle 
kapele rozhodně říct nedá. Ze všech členů prýštila čirá radost a spousta energie z toho, že si můžou 
společně zahrát a koncert si užít s diváky. Ti si totiž koncert užívali náramně. Bylo mi líto lidí, kteří sedí  
a nemohou si na jejich rozjařenou hudbu zatančit, ale když jsem se podívala pořádně, i sedící  
posluchači se vlnili, jak mohli. Taková hudba nemů-
že přece nikoho nechat klidným, zvlášť když je dodaná  
s takovým elánem. Myslela jsem při tom i na Zuzanu  
Navarovou, kterou kapela zmínila a jejíž písničku hrála 
jako přídavek. Myslela jsem na to, že ač tam nemůže být, 
tak tam přeci jen byla. Já ji slyšela, jak si s Bárou pobrukuje.  
Na nocturnu je krásný, že vám tam může být hezky smutno 
a veselo zároveň a nikdo to nevidí. Že se večer změnil v noc  
a noc zase v ráno za tónů trubek a akordeonu, snad nemu-
sím ani popisovat. Bylo to totiž stejně krásný a čistý jako 
ten koncert. Maruška

Přijďte si na dvorek Lidušky (za výčepem Kozla) vytvořit do dílniček dárek z Telče. Možností máte dost: 
malovaná sklíčka, kolážové pohlednice, náramky, tisk na trička, malování na plyšáky, polštářky a tašky. 
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Náš spolehlivý zvěd zjistil, že poblíž kinosálu na Panském 
dvoře se ukrývá bájný Marlenkový poklad! Bohužel území 

teď okupuje nepřátelský kmen Ajťáků.
K vrtochům umělců říká moudré rčení: Ubytování kapel vždycky 
sedí jen do té doby, než přijede kapela. Včera se třeba místo předpo-
kládaného dua zjevilo muzikantů hned šest. Šest!

DRBY


