
Peppino D‘Agostino
Že vám toto jméno nic neříká? Nevadí, nyní máte 
možnost to napravit. Garantujeme, že jakmile uvi-
díte, co Peppino D‘Agostino vyvádí se svojí kytarou, 
nikdy na něj nezapomenete. Řadí se totiž mezi těch 
pár kytarových mágů, ke kterým kytaristé vzhlíží  
a jejichž technika posunula hranice akustické kytary 
o pořádný kus dál. Když začne hrát, návštěvníkům se 
tají dech a ticho v hledišti ruší pouze zvuk padajících 
čelistí a udivené vzdechy diváků-kytaristů. Peppino 
totiž rád propojuje otevřené ladění s perkusivními 
efekty a jednou rukou na hmatníku hraje to, co vět-
šina lidí nezahraje oběma. Jeho přirozená hravost 
spolu s velmi širokým žánrovým záběrem vytváří 
na koncertě jedinečnou atmosféru, která ve vás hlo-
dá ještě dlouho po koncertě a nutí vás vzít kytaru  
do ruky a trénovat. A trénovat. A trénovat...
DVA
Máte chuť na trošku alternativy? Pokud čtete Zpra-
vodaje pravidelně, jistě jste si všimli, že čas od času 
narážíme na žánrově nezařaditelné skupiny, ale 
o kapele Dva to platí dvojnásob. Podle některých 
zdrojů hrají folklór, je to ale folklór národů v na-
šem vesmíru neexistujících. S úctyhodným arsená-
lem hudebních nástrojů a elektronickým zázemím 
dokáží dva muzikanti nasimulovat zvuk rozjetého  

pouličního orchestru, tango kapely z jiné di-
menze nebo rostlinných cingrlátek (narážíme 
na skvělý soundtrack k počítačové hře Botani-
cula). To vše samozřejmě v původním jazyce  
neexistujících národů.

Nejlepší pondělí je pondělí v Telči
Takový den jako byl včera, se vyvede jen jednou 
do roka. Den, kdy svět ráno nevypadá zrovna 
přívětivě a kdy se nic nedaří, ale pak se mraky 
na nebi i v myšlenkách rozplynou a dobrá nála-
da se zaryje tak hluboko, že už člověka celý den 
nepustí. Podstatně tomu přispěli všichni vče-
rejší vystupující. Šípkovou Růženku sledovalo 
několik set rozveselených diváků - dětí i dospě-
lých, kteří dík neobyčejnému šarmu Víti Marčí-
ka klidně skupinově mlaskali a mrkali po ref-
rénu „Když máš radost a víš o tom, zamlaskej“. 
Po odpolední dominové koupačce pořadatelů 
v kašně roztřásl celé náměstí rachot bubnů  
a zpěv krásných žen. To zrovna nastupovala 
zimbabwská skupina IYASA a po pár rytmem 
pulzujících písních už s nimi tancovala půlka 
publika.
Jak jsme se obávali, s blížícím se koncertem 
skupiny Condurango se začalo zatahovat nebe. 
Sama Bára Hrzánová dokonce prohlásila, že ani 
jedno její vystoupení či divadelní představení  
v Telči se neodehrálo bez deště. Hrozivě vyhlí-
žející mrak, který podle radaru prolétl celé Čechy a pokračoval na Moravu, se díky místním kouzlům  
Telči vyhnul a spadlo jen pár symbolických kapek, abychom mohli říct, že na Condurango opět zapršelo. 
Zmrzlé publikum musel prvně rozehřívat harmonikář a písničkář Mirek Kemel s kapelou, Condurango 
jej pak definitivně odbouchlo. Zářili nejen díky tradičním průpovídkám, ale především díky výprav-
ným písničkám ze života a neskrývanou radostí z hraní. Několik přídavků bylo neoddiskutovatelných  
a ovace ve stoje na úplném závěru koncertu zcela oprávněné. Kdo měl ještě dost energie, anebo potře-
boval ještě po prosezeném koncertu rozhýbat, mohl se vydat do Nocturna, kde IYASA odehrála jedno 
ze svých představení, které vyvrcholilo tím, že v afrických rytmech tancoval celý Sklep. Kdo včera  
v Telči prožil celý den, určitě potvrdí, že tohle pondělí si bude pamatovat celý život. 

Vojta VRTEK 
VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA

ČTYRY OČI  

Jiří HOLOUBEK TRIO 
Lenka FILIPOVÁ  

ATARÉS 

Pro zdraví redakce je nutný zdravý  
přerušovaný spánek, neboli somnus  

interruptus. Nechejte se neočekávaně probou-
zet minimálně každé dvě hodiny.
Colombo zachraňoval pohledné a plavbychtivé 
cizinky na rybníce u lodiček. Překládal hbitě 
instrukce slečny lodičkářky o kladení vesla do 
vody a správném úhlu záběru ve vodě. Nakonec 
mu je však vyfoukl kolemjdoucí, který zachránil 
posádku lodi přitažením stylem „Rychlé šípy“.
Poté, co se vrátil Luďa do kuchyně, je Klářin 
králík Dolfi značně nervózní.
Mezu vypomáhá u kováře Petra Píši a občas jim 
tam prý i něco zavaří. Svojí slivovicí zase zavařil 
tuhle redakci.
Vláďa Kosík z Conduranga málem nemohl ode-
hrát koncert, neboť zůstal v laminovačce.
Novou dílnu skákání na matracích vedou každý 
večer v čajovně věčně usměvavé holky od triček 
Elka s Anežkou.

úterý 5. srpna usměvavý 12 / 2014

=E=EZPRAVODAJ

Pokud nemáte kde hlavu složit,  
tak se můžete ubytovat v našem 

internátě na Masarykově ulici. Informujte 
se u pořadatelky Jiřky na 736 286 826.

Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce. 
Přijďte si zkusit plstění, linoryty, pře-

dení vlny, mozaiková zrcátka, přáníčka, šití 
panenek nebo tvoření z provazů - bludiště. STŘEDA 6. SRPNA

ZÍTRA

DRBY

UBYTOVÁNÍ

DÍLNY

Taxi Šali
Sluchátko

Teátr Víti Marčíka - Bajaja
Pozor, pozor! Dnes máte letos poslední příležitost zhlédnout pohádku Víti Marčíka na Prázdni-

nách v Telči. I když už je tu třetí den, má stále energie na rozdávání a nejraději ji rozdává dětem. Tentokrát 
zahraje pohádku o Bajajovi, která se v jeho podání mění v silný příběh naplněný důležitým poselstvím. 
Chcete vědět jakým? Přijďte ve tři hodiny na  
Kocouří scénu!
Ivana Moravcová a X-tet
Kocouří scéna bude dnes plná zpěvaček a zpě-
váků. Jako první vystoupí Ivana Moravcová,  
jejíž procítěný zpěv nás připraví na rozšafnější  
pokračování v režii jindřichohradecké kapely  
X-tet. Pětičlenná skupina kamarádů se sklonem 
udivovat publikum jejich podáním černošských 
spirituálů a capella je na Kocouří scéně stálým 
hostem, víme tedy, že se můžeme těšit na velmi 
pohodové odpoledne.

DNES


