
Prázdniny v Telči odhalují první hvězdy. Přijede Plíhal, Zenkl a Filipová 

Sedmnáct dní plných hudby, divadel a letní pohody slibují pořadatelé tradičního 

hudebního festivalu Prázdniny v Telči, který letos startuje 26. července. Mezi prvními 

hvězdami, které pořadatelé odhalili, jsou mimo jiné písničkář Karel Plíhal, orchestr The Tap 

Tap, zpěvačka Lenka Filipová nebo světoznámý mandolinista Radim Zenkl Band 

s unikátními hosty z Mongolska. 

„Na hlavní scéně na nádvoří zámku v Telči se opět představí ta nejlepší jména české folkové 

scény ve všech jejích různorodých polohách,“ uvádí Vojtěch Kolář, jeden z pořadatelů 

festivalu, a dodává: „Kompletní program zatím ještě nemůžeme celý zveřejnit, ale už nyní se 

můžeme pochlubit, že u nás letos zahrají například Karel Plíhal, Vlasta Redl, Lenka Filipová, 

Hradišťan nebo kapela The Tap Tap.“ 

Prázdniny v Telči se po roce opět rozrůstají a na pěti scénách festivalu vystoupí téměř stovka 

hudebníků a divadelních skupin. Hlavní scénu na nádvoří zámku v Telči podle pořadatelů 

plánovaná rekonstrukce nijak neovlivní. Návštěvníci se pak vedle hlavního programu mohou 

těšit na divadelní scénu v zámeckém parku, dvě víkendové scény na Panském dvoře a 

odpolední hraní na buskingové scéně na náměstí Zachariáše z Hradce. Chybět nebudou ani 

filmové projekce, tvůrčí dílny a doprovodný program v podobě Běhu Telčí a Závodů dračích 

lodí. 

„Jedním z nejzajímavějších koncertů letošního ročníku bude vystoupení celosvětově 

uznávaného, ovšem u nás jen málo doceněného mandolinisty Radima Zenkla s kapelou. 

Zenkl žije od roku 1989 v USA a při svých návštěvách rodné země hrával a nahrával například 

s Čechomorem, Hradišťanem, Vladimírem Mišíkem nebo Waldemarem Matuškou. Do Telče 

nyní přijede se svou čtyřčlennou kapelou a dalšími hosty z dalekého Mongolska,“ prozrazuje 

Kolář a doplňuje: „Unikátní také bude hudební spojení kapely Bratří Ebenů s legendární 

bluegrassovou Druhou trávou, kdy obě kapely vzájemně hrají písně ze svých repertoáru. 

Několik velkých jmen prozatím nemůžeme prozradit. Ale pokud vše vyjde, čekají nás dvě 

letní tančírny a vystoupení jedné z nejlepších českých zpěvaček a písničkářek.“ 

Pro fanoušky moderní hudební produkce chystají pořadatelé koncerty na klubové a 

víkendové scéně na Panském dvoře. Zahrají tu například elektroničtí Midi Lidi, slovenská 

pětice Puding pani Elvisovej, dj Ventolin, excentrická písničkářka Mucha, ještě excentričtější 

Xavier Baumaxa nebo kytarově uhrančiví Teepee. 

Kompletní program bude podle pořadatelů v brzké době aktualizovaný na stránkách festivalu 

www.prazdninyvtelci.cz. 

http://www.prazdninyvtelci.cz/

