
Martina Trchová trio
Dnešní večer nás na nádvoří čeká nejen nestárnoucí 
Spirituál kvintet, ale i oproti Kvintetu relativně mla-
dá kapela Martina Trchová trio. Jejich hudba staví 
na kombinaci folku, jazzu, latiny a jiných žánrů. Její 
písně se díky silným i hravým textům nenásilně za-
vrtávají do hlav posluchačů a zůstávají v nich ještě 
dlouho po koncertě. I přes množství talentovaných 
písničkářek v její generaci si Martina drží osobitý 
styl, díky kterému si její muziku velmi rychle zami-
lujete a budete se k ní rádi vracet.
Spirituál kvintet
Některé kapely prolétávají českou folkovou scénou rychlostí blesku a velmi rychle mizí. Spirituál kvin-
tet naopak vede klub festivalových stálic. Od nepaměti rozezpívávají publikum bezchybným vícehla-
sem prastarých černošských spirituálů i jejich autorských písní, rozesmívají historkami nastřádaný-
mi za jejich pětapadesátiletou kariéru a těší pohodovou náturou a nezaměnitelnou atmosférou jejich  
vystoupení. Nikdo už asi nespočítá, kolik takových koncertů už mají za sebou, ale doufáme, že alespoň 

jednou tolik nás ještě čeká!
Víťa Marčík - Narodil jsem se jako zloděj
Druhá Smrtihra je určená pro lidi dospělé i mladé, 
nezkušené i zralé. V tomto představení Víťa vypráví 
o rytířství, bolesti a strachu. Také o spravedlivosti  
a o tom, že člověk nemusí nutně být tím, kým se na-
rodil a že pravá role v životě je o tom, co najdeme 
v sobě. Pojďme si tedy sednout a přemýšlet o sobě, 
zažít večer, kdy se budeme smát i dojímat, tak jako 
vždycky, když Víťa přijede se svojí maringotkou do 
Telče. Snad budeme po představení alespoň trochu 
moudřejší.

Víťa Marčík - O holčičce, která se ještě nenarodila
Svoje čtyřdenní působení na festivalu zahájí Víťa Marčík první hrou z trilogie pracovně nazva-

né Smrtihry. Nejenom o vnučce, která ještě není na světě, ale také o světě před narozením a po životě 
bude Víťa filozofovat, hrát a vyprávět. To vše s osobitým humorem, lidskostí a moudrostí. Jak tuší 
všichni Marčíkovic divadla znalí, pohádka je sice pro děti, ale ty velké zaujme možná i více.
Ivana Moravcová
Pořadatelé na Kocouří scéně a Kocouří scénu obecně tvoří spíše muži, proto dnešek bude obzvláš-
tě okrášlen vycházející pěveckou hvězdou Ivanou Moravcovou. Mladá a nadějná zpěvačka se pyšní 
mnohými úspěchy na pěveckém poli, zpívá s nejrůznějšími soubory z Jihlavska a studuje zpěv na kon-
zervatoři, kam se po dlouhé dřině dostala na první pokus, což se jen tak někomu nepovede. Obvykle 
vystupuje se zpěvačkou a klavíristkou Evou Pavlíkovou a houslistou Martinem Vašatou.

Podpořte českou tradici v Banátu!
Přišla za námi dlouholetá návštěvnice Prázdnin Ilona s prosbou, abychom jí pomohli zpropagovat bohulibý 
projekt Kruščice na startu. Kruščice je vesnice v oblasti srbského Banátu s početnou českou menšinou a tamní 
Česká beseda, která byla založena již v roce 1921, se dodnes snaží zachovávat a rozvíjet českou tradici a kulturu 
na tomto území. Cílem projektu je vybrat dost peněz na ušití nových krojů, ve kterých by mohl tamní folklorní 
soubor tancovat. Podporou projektu na Startovači můžete získat nejrůznější odměny, například med z kruščic-
ké louky anebo láhev originální rakije. Tak neváhejte s podporou, aby na vás nějaká ta lahev ještě zbyla.
https://startovac.cz/projekty/kruscice-na-startu

sobota 1. srpna máme sklep a můžete ho vidět 9 / 2015
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Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit rukodělné dílny. Máme v nabídce  
malování na sklo, šití, placky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Také si může-

te vybarvit mandaly a přispět tak nadaci Lincs2Nepal pro postižené zemětřesením v Nepálu.

Sabotáž Nezmarů a Hanka Zagorová v trenkách
Jak nejlépe vystihnout včerejší, v pořadí už osmý den Prázdnin v Telči? Co třeba: “Za málo peněz hodně 
muziky.“ Vždyť kde jinde dostanou diváci za pouhých tři sta korun možnost uslyšet během pouhých 
čtyřiadvaceti hodin hned sedm hudebních celebrit, včetně takových, jakými jsou Nezmaři, Drupi ane-
bo Hanka Zagorová? Odpověď je jasná. Pouze v Telči. Je ovšem nutné udržet žízeň na uzdě a nepropít 
vstupenku na Nocturno. S přibývajícími nočními hodinami totiž přibývají také překvapení, která si 
interpreti, ale i samotní pořadatelé Prázdnin chystají pro diváky. V prvním případě máme na mys-
li nevšední přídavek Devítky, během něhož se Jindřiška Brožová převtělila hlasově, ale i vzhledově 
do Hany Zagorové a Drupiho. Jejich coververze Setkání tak jistě vejde do hudebních dějin. V případě 
druhém hovoříme o podlém, specifickém druhu pořadatelů, které opět najdete jenom v Telči. Stalo se 
již nepsaným, leč s železnou pravidelností dodržovaným, pravidlem, že pořadatelé mají na Nezmary  
z blíže nespecifikovaného důvodu políčeno. Domníváme se, že újma folkové ikoně v podobě ztráty 
druhého přídavku, který za ně laskaví pořadatelé nejenom vybrali, ale také odzpívali, je v porovnání  
s lety minulými, ale i budoucími, relativně zanedbatelná. Po včerejším Nezmařím koncertu za účasti 
slovenských Funny Fellows tak můžeme jen doufat, že k podobně vynikajícím výkonům, jaké předved-
li tento večer, zbude v letech příštích dostatek sil jim, ale i vynalézavým pořadatelům.

Bod z pravidel člena Angigangu:  
„Pořadatel se vyhýbá práci tím, že pracuje.“

Včera byl den zapomenutých kalhot. Na redakci nechala 
kalhoty Terka B. a Roman O.
Markytka tvrdí, že mezi folkovými hvězdami na terase  
je nejoblíbenější nula. Jako Zpravodaj.
Pinďa vyhlásil dnešek za den opravených záchodů.  
Ten na štábu stále vzdoruje, je tady holt ucpanej systém. 
Záchod má náš respekt.

Medvěde a všichni přátelé naši milí, je skoro půlnoc, posloucháme písničky z Prázdnin v Telči někdy z minulého 
tisíciletí, koukáme na hvězdnatou tropickou oblohu, popíjíme mojito a spokojeně přivíráme oči.... Vidíme cimbuří 
telčského zámku, slyšíme sv. Jakuba jak zvoní do tónů houslí Jiřího Pavlici tak, aby to nikdo nepoznal, tušíme 
Balíka, jak pod Cimbálem hledá něco voňavého na zub, tečou nám slzy smíchem, když se Jim naklání k mikrofónu, 
aby vytahal Zajíce za uši, a víme, že nám odpustíte, že nás letos ta všech vandráků múza za vámi nepustila... Snad 
jediné, co tu chybí, je vystouplá dlažební kostka pod pódiem, která nám na Prázdninách vždycky připomíná, že se 
nám to nezdá, že je to všechno doopravdy, že se máme, že vás máme... 
Poprvé od roku 1994 s vámi nebudeme, ale myslíme na vás pořád a už teď víme, že příští rok si to vynahradíme!!! 
Máváme pěti choboty a dvěma černými klobouky přes velkou louži Tobě, Tvé malé i velké telčské rodince 
Jůlinka, Kubík, Terezka, Monika a Michal; Managua, Nikaragua
P.S. Děti se ptají, jestli už můžou pořadatelovat... :-) 
P.P.S. Až dneska něco příšerného provedete Nezmarům, co nejsrdečněji je od nás prosím pozdravte. Ať vědí, 
že na ně taky myslíme!

Víťa MARČÍK - Bajaja
BODLO a KRTEK UTEK
ASONANCE 
Jan HRUBÝ a KUKULÍN
DURKHEIM DOLLS 
Svíčky u Štěpnického rybníka 
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