
Bonsai č. 3
Na letošní portě v Řevnicích vyhráli Cenu Českého rozhlasu Olomouc. Vzhledem k tomu, že na-

vazují na původní Bonsai, která v 80. letech získala Portu hned dvakrát, přináší jejich snažení kýžené 
ovoce.  Velká část jejich současného repertoáru sestává z oprášených písní Františka Stralczynského  
a Tomáše Poláčka, ale pomalu se začíná prosazovat i vlastní autorská tvorba. Očekávejte kvalitní folko-
vou podívanou, tak jak to tady v Telči má být.

Der Šenster Gob
Co a koho uslyšíte? Der Šenster Gob je akustické uskupení hrající židovskou, romskou a balkán-

skou hudbu. Ve svém zeleném obytném autě objíždějí celou Evropu a přinášejí radost, kde se jen dá. 
Hraní na ulici tahle banda dobře zná, naši Kocouří scénu a hlavně její skvělé fanoušky ovšem ještě ne-
zažili. Přijďte v hojném počtu, ať se jim tam líbí.
Katta a Hradišťan
O Hradišťanu se často píše, že jde o folklorní sou-
bor. Pravdou ale je, že jejich tvorba, ač inspirovaná 
lidovou tradicí, je žánrově nesmírně široká. Navíc 
je v podání celého uskupení hraná a zpívaná s ta-
kovým umem a lehkostí, že má neskutečnou moc 
spojovat posluchače napříč generacemi a žánry. 
Je to romantické pohlazení po duši, veselé vyprá-
vění od piva, nostalgické vzpomínání i nečekané 
překvapení. Například když Jirka Pavlica začne 
uprostřed večera moravsky rapovat.
Letos se k Hradišťanu přidá varhanistka Katta, 
o které se vypráví, že svoji hudbou otevírá nové 
světy. Její bílé varhany jsou elegantní a minima-
listické, Katta je andělsky éterická i zemitě živelná. Její autorské skladby, ať už sólové či orchestrální 
stejně jako její sytý, vroucí hlas, přitahují pozornost. Svou interpretací si Katta získává posluchače 
mimo rámec tradiční klasické hudby. Její koncerty jsou nabité energií a vzrušením. Před publikum 
předstupuje umělkyně, která je svá až do morku kostí.

Víťa Marčík – Mysterium světla
Mimořádný divadelní zážitek můžete očekávat večer v parku pod zámeckou terasou, kde se vám 

představí – letos v Telči naposled – Víťa Marčík. „Když jsem byl malý a měl strach ze tmy, tatínek mi 
dal baterku, abych se nebál. Později mi ji sebral děda, abych se bát přestal.“ To jsou parafrázovaná slo-
va samotného autora vztahující se k této hře. Hrát bude mimořádně a nevídaně, neboť s Mysteriem 
světla se u nás v Telči objeví poprvé. Sami nevíme, co od představení čekat, ale můžete si být jistí,  
že tam nebudeme chybět a doporučujeme udělat to samé.

Kdo podlévá, ten roste
Tak takovou metelici jsme v Telči už pěkně dlouho nezažili. Zaskočilo 
nás to všechny, protože veleúspěšná a hojně navštívená pohádka Víti 
Marčíka se ještě konala ve velkém pařáku pod korunou zámecké vrby  
a i kocouří Hluboké nedorozumění nastupovalo za ostrého svitu slun-
ce. Jakmile ale nastoupila kapela Goji a rozjela divoké taneční tempo, 
rozpoutala tím bouři bohužel nejen mezi diváky, ale i v oblacích pří-
mo nad telčským náměstím. Zatímco naši pořadatelé měli plné ruce 
práce se zachraňováním techniky a sprchováním se na dešti, přesunuli  
se Goji do podloubí, kde pokračovali nespoutaně a akusticky, tak jak 
to mají nejraději. Jestli jste je náhodou minuli, nemusíte zoufat, pro-
tože Goji to u nás mají rádi (a my máme rádi je) a nejpravděpodobněji  
je potkáte večer po skončení koncertu hrát někde na náměstí.
Slejvák to byl včera ovšem takový, že jsme museli na nádvoří veške-
ré nástroje oddrátovat a po dešti znovu celé pódium zapojit. Koncert 
tak začal s třicetiminutovým zpožděním, ovšem čekání se vyplati-
lo. Luan Parle, půvabná blondýnka s irskými kořeny, svým zvučným, 

prakticky bezchybným hlasem a melodiemi, které čeští posluchači znají třeba z repertoáru Pavla 
Bobka, si rychle podmanila všechny přihlížející. Zbytek večera patřil těžkým profesionálům v oboru  
a skvěle sehraným hráčům bluegrassového pole, Robertu Křesťanovi a rodákovi z Texasu, Andymu 
Owensovi. Za doprovodu Druhé trávy Křesťan dokázal, že při 
výběru zahraničních hostů má stále šťastnou ruku. Suvereni-
ta, s níž Owens hrál a zpíval, byla fascinující. Vzhledem k jeho 
talentu ovšem zcela pochopitelná. V rámci přídavků nechy-
běla oblíbená dylanovka Ještě není tma, vzpomínka na výše 
zmíněného Pavla Bobka, s nímž Křesťan často tuhle písničku 
hrával. Koncert zakončil společný duet pánů Owense a Křes-
ťana. Přes nekonečný potlesk nadšených posluchačů jsme se 
dalšího přídavku nedočkali. Tohle bylo už skutečně všechno. 
Druhá Tráva opět ukázala, že po pořádném zalévání (není řeč 
o whisky v backstagi) roste kvalitou do nových výšin.
I na Panském dvoře se urodilo a na scéně zazářily Květy. 
Martin Kyšperský opět sršel vtipem, Aleš sázel jeden tvrdý 
rytmus za druhým a Ondra čaroval se svými magickými kra-
bičkami. Až na to, že nezahráli Děti z Bullerbynu, naprosto 
perfektní koncert. A kdo měl ještě sílu, mohl si na náměstí 
u Víťovy maringotky zazpívat s obřím kytarovým kroužkem, 
který měl také díky hojnému podlévání kvalitativní paramet-
ry regulérního koncertu. Díky všem, bylo to krásné!

Víťa Marčík - Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Pamatujete na Plaváčka? Pravda, coby novorozeně odložené, do vody v košíku do vody 

pohozené, moc štěstí neměl. Pak se ale jeho příběh dostal do rukou Víťi Marčíka a všechno nabralo 
docela jiný směr! A co o dnešní pohádce, mimo jiné, říká sám Víťa? “Premiéra se uskutečnila 16. 11. 
1994 ve Velharticích. Přítomno bylo 42 dětí, 39 dospělých rodičů, 2 nedospělí už rodičové, 4 starší ženy 
a 6 svobodných slečen, 5 dospívajících chlapců, uhlířský synek, bezdětný postarší pár (byl cítit rybinou), 
strachem sžíraný král s královnou a dcerou, opuštěný a nedůvěřivý převozník, potměšilá stařenka a za-
rostlý děd – podivín, který celou pohádku prospal (ale, jak se ukázalo, i tak všechno věděl).” Tak jsme 
zvědaví, kdo přijde dneska…

Až přijde kocour
Werich se kouká z okénka na věži. A je tam taky kocour. Filmová klasika režiséra Vojtěcha Jas-

ného, nadčasové podobenství o životě, lásce a (ne)splněných přání v podání předních českých herců. 
Pamětníci si připomenou a ten, kdo tento legendární film ještě nezná, dostane možnost zaplnit meze-
ru ve vzdělání dnes od 21.00 v aule Univerzitního centra.

Žofka se včera na dílnách při výrobě bot řídila heslem třikrát 
měř a novou levou podrážku správně obkreslila až na třetí 

pokus. Aspoň teď bude mít do zásoby dost těch pravých.
Dlouhou vlnu veder vystřídala včera večer přívalová vlna deště, 
spláchla komplet Kocouří scénu a lidi vyhnala do podloubí, zatopila 
adaptér od kamery a zrušila internetový přenos ze zámku i z Panské-
ho dvora. Dneska už jsme zase on–line! 
Holky od lístků by chtěly naplácat a Vojta by zas chtěl koupit takový 
buchty, co mají Oliver a Marcel, ale u pekaře Marka je prý nemají.
Sova si včera zazpívala tak dobře, jako naposled před rokem.  
V podloubí hráli dříči z Jauvajs, 5 kytar, basa a muzikanti z Goji  
a prý bylo co zpívat, poslouchat a taky na co koukat.
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