
Divadlo Já to jsem - Eliščiny pohádky
Komediantům od přírody v Telči není konec. 
Po Víťovi Marčíkovi a Vojtovi Vrtkovi přichá-
zí Víťa Marčík mladší. Jelikož se jeho kolega 
Adam Berger včera zranil, tak místo původně 
plánované pohádky o Královské moudrosti 
zahraje Víťa loutkovou pohádku o skřítcích, 
vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi pro malé  
i velké diváky.
Tlupa tlap a Hořký kafe
Nastal čas pro trochu legrace na Kocouří scé-
ně. Kapela Tlupa tlap z Pilníka, která hraje ve-
selý folkrock vycházející z akustických kořenů, 
čítá šest členů (+ psy Komína 

a Pepu, kteří na ně dohlíží ze psího nebe). Skupina se vyznačuje neřízenou vtipností  
a občasnou ulítlostí, aniž by ale zapomínala na textovou chytrost a citlivou práci s aranžemi. Jako 
další se nám představí pražská dvojice Hořký kafe. Stejně jako titulní nápoj je jejich jazz-folk čistý 
a nedochucovaný, nestaví na výrazné rytmice nebo cíleně líbivých melodiích, jejich písně jsou spíše 
promyšlené, chytré a nevtíravě chytlavé.

Přelet M. S.
Ze stránek kapely: „Při jedné z mnoha závaž-
ných popůlnočních debat jsme se rozhodly 
stát móóóóc slavnými. Ten únorový večer roku  
2005 Přelet M. S. vznikl. A pohádky je začá-
tek...“ Paní učitelky (a jedna ředitelka) nám sice  
nechtějí prozradit, co přesně název jejich fol-
kově-písničkářské kapely znamená, ale nám to  
nevadí. Stačí nám zírat, jakou energii ze sebe 
mohou dostat tři dámy s jednou kytarou, chyt-
rými texty a sehranými hlasy.

Samson a Hop trop
Už jsme si letos na nádvoří poslechli několik kapel, 
které jsou ve svém žánru legendou. Dnešní kon-
cert přijde k chuti hlavně všem trampům, vodákům  
a obecně těm, kteří ví, co patří do kápézetky, jak na-
jít v přírodě sever a co znamená čárka-tečka-čárka. 
Samson, Huberťák a Šroub hrají ve stejném složení 
už čtyřiatřicet let, některé jejich písničky dávno zli-
dověly a kadence zabijáckých historek při jejich vy-
stoupeních nutí i otrlé posluchače k slzám smíchu.
Jan Spálený a ASPM
Záhadná zkratka ASPM znamená Amatérské Sdru-
žení Profesionálních Muzikantů. Nebojíme se však 

říci, že A je v názvu naprosto zbytečně. Všichni 
členové kapely v čele s multiinstrumentalistou  
a textařem Janem Spáleným jsou výborně se-
hraní, což nám dokazují při každé bluesové,  
jazzové nebo folkové pecce, kterou zahrají. Jejich 
hudba a texty překypují nenásilnou poetikou  
i jemným humorem, celá skupina pak energií, 
kterou nechávají klidně plynout do všech divá-
ků v sále. Čeští králové blues opět v Telči.

Něco si přej
V Telči jsme včera plnili přání. Kdo chtěl pohád-
ku, dostal Vojtu Vrtka a jeho sedm dřevěných bra-
trů, cukrovou vatu, létající nože, prostě všechno,  
co k pořádnému cirkusáckému kejklování patří. Kdo 
dostal chuť na něco ostřejšího, vychutnal si koncert 
poprockové kapely Čtyry oči z Jihlavy, která nám po 
dlouhé době trošku přitvrdila Kocouří scénu. Kdo 
chtěl slyšet zpívat a hrát dvě krásné ženy, vyrazil 
na koncert na zámeckém nádvoří. Lenka Filipová, 
které předskakovala kapela Jiří Holoubek trio, hrá-
la s naprostou jistotou a vydala ze sebe to nejlepší. 
Předvedla celé spektrum svého repertoáru, jak té-
měř zlidovělé písně, které si mohli všichni zazpívat  
s ní, tak klasičtější hudbu například v podobě sklad-
by pro kytaru od Vivaldiho. Lenku většinou doprová-
zel klávesista Jindra Koníř, na několik skladeb ji hrou 
na klávesy a zpěvem doprovodila dcera Lenny, kte-
rá včera také zahrála několik písní z vlastní tvorby.  
Večer vyvrcholil písní Za všechno může čas, přídav-
kem a dalšími, letos již šestými, ovacemi ve stoje.
Po skončení krásného koncertu se na molu Štěpnic-
kého rybníka již připravovaly další dvě krásné dívky, 
které dolaďovaly housle a violoncello. Návštěvníci 
si od zámecké brány odnášeli svíčky s napsanými 
přáními, vzkazy těm, kteří tu s námi nemůžou být, 
myšlenkami, které nemohou být vysloveny nahlas  
a posílali je na hladinu rybníka. Pod osvětleným 
stromem se rodil obraz jako z jiného světa. Tak se 
v Telči odehrála vzpomínka na šestého srpna 1945, 
na den, kdy byla svržena atomová bomba na Hiroši-
mu. I po téměř 70 letech vzpomínáme, přemýšlíme 
a odpouštíme.

Abychom ale nekončili den příliš melancholicky, ve festivalovém baru se rozjel mejdan pod taktov-
kou kapely Atarés. Latinskoamerické rytmy a legendární melodie písní od kapely Buena Vista Social 
Club nutily i po nabitém dni k tanci. Muzikanti byli k nezastavení, Cuba Libre a Mojito na baru teklo 
proudem, hudba tepala celým sklepem a málem to znamenalo konec festivalu, protože Atarés měli 
nevyčerpatelnou zásobu energie, kdežto tancující pořadatelé byli vyčerpaní už minulý týden. Ráno ale 
budou tímto zážitkem určitě energií nabití.

Včera ve večerních hodinách proběhl  
další ze seriálu zátěžových testů pořadatel-

ské připravenosti. Na přestěhování stánku na Baště, 
potřebného k projetí maringotky provazochodce 
Saltimbanga, se nás sešlo dvacet. To je skoro více, 
než se schází na poradách! Pod divadelním vedením 
pana režiséra Jakuba Škrdly, se povedlo stánek  
za velkých ovací bezbolestně posunout. Dnes ráno 
jsme si úkol ztížili brzkým vstáváním, přesto se nás 
sešlo dost na to, abychom vše zase vrátili do původ-
ního stavu. Hurá!
Na baru to včera bylo po hraní Atarésu, pití Cuba 
Libre a Mojita hodně rozjetý, na redakci byly zase 
nejrozjetější matrace.

Divadlo KOŇMO 
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce. Přijďte 
si zkusit plstění, linoryty, předení vlny, 

kolážové krabičky, zrcátka, přáníčka, šití 
panenek nebo tvoření z provazů - bludiště.
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