
profesorem kytary České republiky, titul mu udělil sám pre-
zident Václav Havel. Opakovaně vystupoval na moskevské 
konzervatoři P. I. Čajkovského a koncertoval po celém světě. 
Společně s Alfredem Strejčkem, s nímž odehrál přes 1600 
koncertů, se mu dostalo výjimečné cti vystupovat ve florent-
ské Galerii Uffizi, při příležitosti uvedení Komenského Obec-
né porady přímo před obrazem „učitele národů“ Komenské-
ho od samotného Rembrandta. V roce 2015 Štěpán oslavil 
70. narozeniny a výčet gratulantů, mezi nimiž nechyběla ani 
Dagmar Havlová, dává tušit, s jak významnou a jedinečnou 
hudební osobností se dnes večer v Telči setkáme.
Kateřina Englichová
Přední česká harfenice, známá spoluprací  s významnými umělci a soubory (Josef Suk, Pavel Šporcl, 
Jitka Hosprová, Ivan Ženatý atd.) jak u nás, tak v zahraničí. Kateřina vystudovala Pražskou konzerva-
toř a prestižní Fulbrightovo stipendium jí umožnilo studovat na Curtisově Institutu ve Filadelfii v USA. 
To, na co jiní čekají celý život, se Kateřině povedlo už v roce 1998, kdy debutovala v slavné newyor-
ské Carnegie Hall. V létě 2017 pak dokončila postgraduální studium na Hochschule für Musik Hanns 
Eisler v Berlíně. Několik let hrála s Filadelfským orchestrem a měla možnost pracovat s předními 
dirigenty ve světě i u nás – za všechny uveďme Jiřího Bělohlávka. Pravidelně se účastní mezinárodních 

festivalů, mezi nimiž nechybí Pražské jaro a Pražský podzim.  
Kromě sólového vystupování s filharmoniemi z celého svě-
ta se Kateřina věnuje také lektorské činnosti. V minulosti 
vedla mistrovské kurzy na prestižní Julliard School v USA  
a každoročně v létě pořádá harfové kurzy na festivalu Amero-
pa a v Santuario di Crea v Itálii. Kateřina se podílela na vzniku 
více než 30 alb a je držitelkou mnoha prestižních ocenění.
Antikvartet
Vokální soubor, založený Dušanem Vančurou, existuje už od 
roku 1968. Protože většina zakládajících členů později ode-
šla do Spirituál kvintetu, Dušanův projekt zůstal „u ledu“ až 

do roku 2013. Tehdy, společně s manželkou a zpěvačkou Zuzanou, barytonistou Štěpánem Štruplem  
a sopranistkou Magdalenou Jungwirthovou došlo k znovuzrození souboru. Netrvalo dlouho a Anti-
kvartet si rychle získal pevné místo na české hudební scéně. Za posledních sedm let se čtveřice talen-
tovaných muzikantů objevila na pódiích společně s Hradišťanem, Františkem Nedvědem anebo právě 
s Kateřinou Englichovou i Štěpánem Rakem, který opakovaně na účet Antikvartetu nešetřil chválou. 
Přestože Dušanův skon byl všechny velkou ranou, soubor se rozhodl nadále ve znamení Dušanových 
slov „Lidé odcházejí, ale písničky zůstávají“ pokračovat. Původní trojici tak nově doplňuje Dušanův 
kolega ze Spirituálů, Jirka Holoubek.

Víťa Marčík – Středověká mystéria
Divadelní hry Víti Marčíka bývají každoroční třešničkou na dortu Prázdnin v Telči. Je jedno, kterou  
z jeho her si vyberete – bude vždycky dobrá, pokaždé vás donutí k zamyšlení a dovolí vám zapo-
menout na realitu. Inscenace Středověká mystéria navazuje na tradici lidových středověkých frašek  
a morálií. Povídky „Zrození potulného komedianta“, „Moralita o slepém a chromém“, „Svatba v kádi“  
v sobě nesou poselství a Víťa ho na nás diváky srdečně  
přenáší krásně lidskou a humornou formou.

Divadlo Víti Marčíka – Sněhurka
Jedna z nejstarších her divadla má za sebou už přes 2500 repríz. Představení se zúčastnilo 

zahraničních i tuzemských festivalů, získalo cenu za nejlepší dětské představení na festivalu v Tolose 
a v Drac d´Or cenu pořadatelů. Na zahraničních štacích Sněhurka k divákům promlouvala také španěl-
sky a česky se slovinským, francouzským, polským a italským „situačním překladem“.

Nathanika
Repertoár Nathaniky je složen výhradně z autorských textů Pavla Brennera a jeho kamaráda Martina 
Kápara. V textech se za hlavním tématem mnohdy skrývá sdělení, které pozornému posluchači může 
pomoci poodkrýt roušku zapomnění, kterou nám současná společnost nasazuje nejen na nos a ústa, 
ale i na oči. Hudba je inspirovaná folkem, blues, klasickým rockem, ale občas i latinskoamerickými 
rytmy, popem nebo jazzem.

Erisha
Akustický, tichý i hlasitý, komorní kvintet, postavený na živočišném, ale precizním hlase zpěvačky Eri-
ky Horké, kterou si můžete pamatovat mimo jiné z Minnesengrů nebo Fešáků. Všichni aktéři ze sebe 
sypou jazzová, rocková, folklorní i popová klišé v tak nečekaných kombinacích, že jediné, co neumí 
vyvolat, je lhostejnost.

Štěpán Rak
Světový kytarový virtuos, skladatel a profesor pražské Akademie muzických umění je osobností, která 
si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím 
interpreta a skladatele s duší hudby. V roce 2000 se Štěpán stal historicky prvním vysokoškolským 

Kdo umí, ten umí!
Znáte to – koupíte si lístek na koncert opěvovaného interpreta, 
těšíte se na něj a po pár písničkách cítíte, že to prostě není ono 
a nejradši byste odešli domů. Druhým protipólem jsou muzi-
kanti typu Žalman, jejichž písničky znáte pozpátku, slyšeli jste 
je už tisíckrát a někdy se už musíte nutit, abyste zase po roce 
na ten zámek dorazili. A potom zase nechcete odejít, protože 
jste svědky koncertu, který vás totálně strhne. Máte pocit, jako 
byste kapelu viděli prvně, písničky zpíváte, jako by to mělo 
být naposled a ze srdce si přejete, aby to rozhodně naposled 
nebylo. Tak takhle jsem to včera měla já. Upřímně, nechápu, 
jak to tahle parta dělá, takže slovy mého tatínka: „Kdo umí, 
ten umí…“. Mirka Palečka, který koncert zahajoval, jsem včera  

viděla prvně a byl to právě ten případ, kdy jsem se na jeho vystoupení hodně těšila. Mirkovy písničky 
mě vcelku posadily na zadek, respektive, na mou oblíbenou židli. Podle Medvěda se Mirek do Telče 
vrátil po pětadvaceti letech a za tu dobu jeho písničky uzrály jako víno. Krásně otextované, zahrané  
i zazpívané. Škoda toho deště!
Už během hlavního koncertu jsme mohli obdivovat 
schopnosti harfenistky Ivanky Pokorné. Zahrát si se 
Žalmanem je určitě životní zážitek, ale když je pódium 
jenom vaše, taky to má něco do sebe. Včerejší nokturno 
bylo, slovy jednoho z diváků, pecka. A já s ním souhlasím. 
Kapela Bárka, jak si Ivanka společně s violoncellistou 
Pavlem Barnášem říkají, odehrála dechberoucí koncert, 
jaký jsme tu ještě letos neměli. Ivanka není jenom geniál-
ní harfenistkou. Čiší z ní upřímná radost ze hry i ze života, 
a takoví lidé dokáží prozářit i deštivé noci. Třešničkou na 
dortu byla písnička Hotel California v jejich originálním podání, nádherně zazpívaná Petrem Bohu-
slavem z Asonance, kamarádem zmíněné dvojice. Jen víc takových koncertů a ten momentální déšť  
nás nemůže rozházet! Sova

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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Víťa Marčík – O Zlatovlásce

X-tet a Parta starýho Hrouze

Jamie Marshall & A. A. Band 
Vladimír Mišík a Etc...

Bára Hrzánová a Mário Bihári
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Bára se snaží ustanovit nepsaná pravidla Cechu sběračů 
kelímků. Rozhodně by měla existovat bezpečná místa, kde 

je zapovězeno opuštěné kelímky sbírat – takzvané „safe spoty“. 
První vyhlašuje v kinosále Panského dvora.
Včera se povedlo Sově domluvit zmrzlinovou podporu pořada-
telů s naším oblíbeným Italem z vršku náměstí. Zmrzlenky jsou 
nachystány a 40 kornoutů čeká jen na hezčí počasí!

DRBY


