
Divadlo Víti Marčíka – O Zlatovlásce
V našem pohádkovém programu dneska uvádíme Zlatovlásku Víti Marčíka. Tahle pohád-

ka se hraje od  května 1999 a její uvedení na tuzemské přehlídce Přelet nad loutkářským hnízdem  
na podzim téhož roku, Víťovi otevřelo dveře na přední evropské festivaly, kde pohádka zaujala svou 
hravostí a přímočarostí. Také díky tomu procestovala nezanedbatelnou část evropského kontinentu, 
až doputovala k nám do Telče.

X-tet
Hudební skupina X-tet si vystačí pouze s rozehřátými hlasivkami. Nejprve byl X-tet partou známých 
a přátel, kteří si spolu rádi zazpívali, dnes jsou její členové ustálenou vokální skupinou a vystupují  
ve složení čtyř zpěvaček a jednoho zpěváka. Každý z posluchačů si jistě přijde na své, protože reper-
toár skupiny je velmi pestrý. Zazní hlavně černošské spirituály, swingové i folkové písně a objeví se  
i písně popové. 

Parta starýho Hrouze
Tuhle kapelu dobře znáte, vrací s k nám už po několikáté a pořád je to u nás na Kocourech baví.  
Čtyřčlenná kapela trampů s názvem Parta starýho Hrouze, divákům navodí atmosféru táborového 
ohně svým tradičním country a bluegrassem.

Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band 
Akustická multižánrová kapela britského písničkáře,  
zpěváka a talentovaného kytaristy Jamieho Marshalla při-
jíždí na Prázdniny jako host Vladimíra Mišíka. Očekává-
me především folkrockblues, ve kterém se tahle partička 
skvěle orientuje i nějaké to společné hraní s Vláďou. Vedle  
Jamieho i tentokrát zasedne zkušený kytarista Radek Hláv-
ka, kontrabasistka a zpěvačka Svatka Štěpánková a perku-
sista Martin Petrásek. Kapela zatím vydala jednu desku  
a úspěšně koncertuje na nejrůznějších akcích a v klubech 
po celé České republice.

Vladimír Mišík a Etc... 
Představitelé české rockové a muzikantské špičky jsou zpět. 
Od posledního Vláďova koncertu v Telči uběhly dva roky  
a za tu dobu se toho u něj stalo hodně nového. V roce 2019 
mu vyšlo nové album Jednou tě potkám, které mimořádně 
nenahrával s kapelou Etc..., ale s Blue Shadows producenta  
a kytaristy Petra Ostrouchova. Časopis Headliner tuhle des-
ku vyhlásil nejlepším albem loňského roku. K ústřední pís-
ničce Jednou, zhudebněné básni Václava Hraběte, Vláďa nato-
čil emotivní vzpomínkový videoklip. Sám o klipu pro server  
lidovky.cz řekl, že posluchač si může sám vybrat, jestli je 
písnička o lásce nebo smrti. On prý volí tu druhou variantu. 
My to ale tak černě nevidíme a Vláďa má u nás na zámku zarezervovaný „flek“ i do budoucna.
Bára Hrzánová, Mário Bihári a Bachtale Apsa
Na dnešním deštivém Nocturnu se vám na Panském dvoře představí nejen harmonikář Mário Bihári 
s herečkou a zpěvačkou Barborou Hrzánovou, ale téměř 
kompletní sestava Bachtale Apsa! Všichni jsou již telč-
skými veterány a tak můžu s klidným svědomím napsat,  
že to bude stát za to. Přijďte se podívat a nechte se roztančit  
v divokých rytmech romské hudby, která má u nás v Telči 
každoročně nevídaný úspěch.

Mezi kapkami radosti
Fanoušky Prázdnin v Telči prověřila včerejší deštivá 
předpověď. Vy skalní jste se pochopitelně nehezké 
Aladinovy věštby nezalekli a s pláštěnkou v bato-
hu vyrazili do víru dění. Víťu Marčíka se Sněhurkou  
i všemi sedmi trpaslíky jsme schovali na Panský dvůr, 
kde nás po roce opět potěšili svojí svéráznou verzí 
světoznámé pohádky. Odpoledne na Kocourech k naší 
radosti nepršelo, takže jsme si mohli naplno vychutnat  
výbornou Nathaniku Pavla Brennera, která přizvala 
na pódium také zpěvačku Janu Linhartovou z Jauvajsu. 
Kapela Erisha nás příjemně pohoupala na jazzově-ka-
várenských melodiích a společně jsme dopluli až před  

zámeckou bránu, poslední překážku, která nás dělila od večerního programu.
Když jsem se v dubnu letošního roku dozvěděla, že nás v dvaaosmdesáti letech navždy opustil oblí-
bený skladatel, textař a zpěvák Dušan Vančura, myslela jsem si, že jde o špatný vtip. Bohužel, o smrti 
se nežertuje, a tak krutá realita nedopadla pouze na Spirituál kvintet, který měl na deseti vyproda-
ných koncertech v pražské Lucerně ve velkém zakončit svoji bohatou kariéru, ale také na Antikvartet, 
hudební projekt, kterému se chtěl Dušan naplno 
věnovat místo Spirituálů. Člověk míní, pán Bůh 
mění… Jak to na zámku včera vypadalo nám v ná-
sledujících řádcích popsal fanoušek Pavel Černý: 
„Pondělní večer - to byla vzpomínka na nedávno 
zesnulého Dušana Vančuru. Byl to právě on, kdo 
naplánoval tohto setkání ještě v loňském roce.  
Virtuózní kytaristé Štěpán Rak - za pár dní slavící 
pětasedmdesátku, jeho syn Jan Matěj Rak, světo-
známá harfenistka Kateřina Englichová a Antikvar-
tet. V něm Dušanovo místo zaujal Jiří Holoubek, 
který se s nonšalancí sobě vlastní ujal i moderátor-
ského slova. A přiznal i vlastní narozeniny. Jeden  
z největších potlesků si vysloužila antikvartetí  
novinka Koukol, původně napsaná pro Juru Pavli-
cu. Večer na nádvoří se velmi vydařil.“ 
Protože Víťu Marčíka nemilují jen děti, ale i dospělí, 
nemůžu vynechat včerejší nocturno. V sále na Pan-
ském dvoře to doslova praskalo ve švech. Kulturní 
zážitek v podobě Středověkých mystérií, kterými 
nás Víťa pobavil i donutil k zamyšlení, nám nezka-
zily ani nezbytné roušky, ve kterých jsme  statečně 
vydrželi až do konce představení. Odcházeli jsme 
sice do deště, zato v povznesené náladě a s rozpá-
leným srdcem. 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 – Šípková Růženka

Pětník a Madam v triku

Pocta Petru Skoumalovi 
Jananas, Malý bobr a Olin  
Nejezchleba

Ivan Hlas trio
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 Nocturno

Moc vám děkujeme za včerejší nádherný kon-
cert Antikvartetu, Kateřiny Englichové, Štěpána 
Raka a Jana Matěje Raka. Prostě nepopsatelná krása... Tak obrovské duchovní souznění mezi účin-
kujícími a publikem jsme již dlouho na koncertu nezažili. Dušan Vančura se určitě na nás všech-
ny usmíval z nebe, my jsme prostě cítili, že tam někde je. A nepršelo... Protože jsme všichni věřili,  
že na takový koncert musí být krásně. Myšlenka má obrovskou sílu, ale mnoho lidí to bohužel ješ-
tě nepochopilo. My z takových krásných hudebních zážitků opravdu žijeme, v tomto případě urči-
tě několik měsíců, neboť hudba opravdu povznáší. Obrovské poděkování patří Dušanu Vančurovi!  
S přáním všeho dobrého Marie a Roman Štorkovi

Dnes v galerii Gamoneum ve 20:00 zahraje ethno-earth-
-hearth-punk kapela Jakýkoliv zvuk. Cestou nahoře  

z náměstí, po mostku a zatočit doleva, adresa je Na Parkaně 123.
EXTRA


