
Víťa Marčík – Bajaja
Magická maringotka a její živé i loutkové osazenstvo odehrají další ze svých pohádek pro děti i pro 
dospělé. Tentokrát bude o princi Jaroslavovi, zvaném Bajaja, který vyjel do světa doprovázen svým 
věrným koníčkem Šemíčkem, aby poznal, že kdo miluje, má život věčný. To vše s projevem a charisma-
tem páně Marčíkově vlastním.

Krtek utek trio
Tahle kapela je akční nejen v hudbě, ale i v živo-
tě. Její členové rádi stopují, zdravě jedí a jezdí na 
larpy (to jsou ty akce, kde se lidé vžijí do různých 
rolí, a nejčastěji se pak coby válečníci mydlí do 
zemdlení). Krtek utek trio kráčejí napříč žánry. 
Nicméně, hlavní doménou Radka Ratha Malého, 
Ondry Beneše a Antonína Pevaly je folk a blues. 
Na světě jsou teprve čtyři roky, nechme se překva-
pit, co se už za tu dobu naučili.
Bodlo
Žánrová škatulka pro ně neexistuje a jsou za to 
rádi – takhle se charakterizuje skupina s názvem, 

jehož původ je utajen i členům samým. Během let se s personálními změnami střídalo i nástrojové 
obsazení, což mělo za následek postupný přechod k vlastnímu hudebnímu názoru. Texty a muziku 
v současné době dělají vlastní a hlavně po svém, 
přičemž se na konečné hudební podobě a aranžích 
podílí demokraticky celá kapela.
Jan Hrubý a Kukulín
Po dvou letech se do Telče navrací bardi keltského 
roku. Fanoušci jistě dobře vědí, co očekávat. Těm 
ostatním doporučujeme navštívit náš telčský sva-
tostánek s lupeny, aby nepřišly o další jedinečný 
zážitek letošních Prázdnin.
Asonance
Vtipy o počtu účinkujících a riziku jejich pádu  
z pódia nejsou v případě téhle partičky, specializu-
jící se na irské a skotské balady, mimo mísu. To se Asonanci totiž klidně může stát! Jedenáct členů jed-
né z nejstarších a hlavně nejoblíbenějších folkových skupin české hudební scény zahraje v druhé části 
večerního programu. Vzhledem k tomu, že přivezou nové album, se jistě máme na co těšit.
Durkheim Dolls
Při zapalování svíček na Štěpnickém rybníku bude do tajuplné atmosféry hrát kapela Durkheim Dolls. 
Magic rock theatre studentů a absolventů Ateliéru performance FaVU Brno je experimentální divoči-
na, ve které všichni členové hrají v maskách, každý koncert je jiný, trochu divadelní a totálně improvi-
zovaný. Hudbu doprovodí živá meotarová projekce Beaty Spáčilové.

Běh za kaší Telčí naší
Dnes se na náměstí koná akce obecně prospěšné společnosti Sdílení, během níž si můžete 

nejenom oběhnout Telč s miskou kaše, ale také podpořit dobrou věc – přispět na domácí hospicovou 
péči. Organizátoři slibují možnost ochutnat raw pokrmy, které se „vaří“ bez vaření. Po loňském úspě-
chu odstartuje v 10:00 z náměstí 2. ročník běhu s kaší. Primárně je prý určený dětem, ale soutěživí 
dospělí se v něm jistě také neztratí. Návštěvníci dále uvidí prvorepublikovou módní přehlídku v režii 
Spolku telčských velocipedistů. Koho by snad svrběly ruce od ranního nicnedělání, během celého do-
poledne může vybarvovat telčské domečky pro sdružení Lincs2Nepal, působícím v nepálských ob-
lastech, v poslední době nechvalně proslulých ničivým zemětřesením. Program Dne Sdílení vyvrcholí 
nočním romantickým pouštění svíček po Štěpnickém rybníku. První hořící lodička vyplouvá okolo 
desáté hodiny večerní po skončení hlavního programu na zámku.
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit rukodělné dílny. Malování na sklo, šití, 
placky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Objevte v sobě tvořivé já!

Žebříkem do nebe
Festivalová rána, a někdy i odpoledne, býva-
jí krušná. Ale ani káva z Kafeterie není lepší 
životabudič než pohled na maringotku Víti 
Marčíka přijíždějící ke Kocouří scéně. Hned 
bylo jasné, že na pohádce bude obzvláště nar-
váno. A taky bylo. Víťa Marčík na pódiu spíše 
vypráví, než vyloženě hraje příběh dědečka  
a jeho ještě nenarozené vnučky. Nejprve zma-
tené výrazy některých rodičů, kteří od po-
hádky pro děti možná nečekali vlastně velice 
dospělé uvažování o životě a smrti, střídá po-
chopení a úsměv. Víťa samozřejmě nezklamal 
a těšíme se dneska na Bajaju!
Později odpoledne na Kocouří scéně zpívalo 
trio Ivany Moravcové, která dokázala návštěv-
níky rozezpívat čímkoli od polských lidovek po 
české Sluníčko, sluníčko. Po ní nastoupila pís-
ničkářka, zpěvačka a kytaristka Kamila Škvr-
nová, jejíž spíše přemýšlivý, ale stejně energic-
ký projev diváky správně navnadil na začátek 
hlavního koncertu. Tam totiž zahrála Martina 
Trchová spolu se svým triem vynikajících mu-
zikantů. Takřka hiphopovou smršť slov střída-
ly křehké něžné písně a popichující úvahy nad 
světem kolem sebe i vevnitř v nás. Dokonce 
se na chvíli jedním z účinkujících staly zvony 
znějící z blízkého kostela a basista Radomír 
Polívka správně určil jejich tóninu a zapojil je 
do rytmiky jedné z písní.

Po Martině Trchové už pódium zaplnil Spirituál kvintet a celé nádvoří se začalo pohupovat do ryt-
mu klasických pecek, na které se každý rok těšíme. Postupem času se sedmičlenný sbor rozrostl na 
více než stohlavý, to když se ke Spirituálům přidalo celé nádvoří, a ty chorály stály za to! Ještě trochu 
zhypnotizovaným davem se už ale jako mravenci prodírali pořadatelé s lavičkami, aby mohli narychlo 
postavit improvizovaný amfiteátr pro druhé vystoupení Víti Marčíka, které se jmenuje Narodil jsem 
se jako zloděj. Víťa v něm se svým osobitým divadelnickým přístupem, kdy se chvílemi celé publikum 
natřásá smíchy, přemítá o životě, štěstí, svobodě a rodině. A když po konci představení ještě naposledy 
vystoupí před diváky a omlouvá se jim, že to všechno skončilo tak příkře, i ty, kteří ho neznají, znovu 
překvapí jeho pokora před divákem, životem a bohem.

Sova bude prý v nově připravovaném Johanině 
zvířátkovém seriálu vystupovat ne jako Doktor 

Sova, ale jako Doktor Hu.
Sláva době, v které žijeme! S pomocí moderní techniky 
můžete na záchodě chytit třeba i Žlutý autobus.
Anežka dostala včera od Katky muffiny, v tom s trojitým 
košíčkem byl prý zapečený pilníček, aby se dostala přes 
mříže z redakce.
„A proč jste nebyli už na nádvoří na Spirituálech?“ „My na 
tyhle začínající kapely nechodíme.“

Víťa MARČÍK 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
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