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Vítejte v Telči!
Po čtyřiadvacáté už mám tu čest vás přivítat na Prázdninách. 
Je neuvěřitelné, jak nám za tu dobu vyrostly a zkrásněly. Kdo by 
si před lety pomyslel, že budeme jednou zahajovat na nádvoří 
výhradně jen se zahraničními kapelami? Ale těch srovnání a roz-
dílů bych našel více. Rád bych se zmínil především o vás divá-
cích nebo raději účastnících. Zdá se mi, že jste všichni mnohem 
kulturnější, vzdělanější, tolerantnější, slušnější a možná i hezčí, 
než tenkrát před lety...  A k tomu všemu letos ještě to poča-
sí! A ten andělský, hvězdný, legendární a světový pro-
gram, který se nám tentokrát povedl! Tak ať se vám v Tel-
či líbí. Užijte si letošních Prázdnin ve zdraví a spokojenosti. 
Jsme rádi, že tu jste, těšili jsme se. Moc!

zítra na kocouří scéně
My3.Avi
na nádvoří
Jura Plocek a Jitka 
Šuranská & Javory
nocturno ve sklepě
Honzíkova cesta
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Sergent Pépère
Nejočekávanějším hostem dnešního slavnostního zahájení Prázdnin v Telči je francouzské  sedmi-
členné uskupení Sergent Pépère. Kapela, která vznikla koncem devadesátých let, má své kořeny 
v kočovném chůdovém divadle a na její hudbě je to znát. Je to pouliční rvačka mezi styly, kde 
převážně vítězí nejsilnější dechovka, ale i ta někdy dostane do nosu od orientálních vlivů, které 
poskakují v rytmu ska, Je to velká balkánská svatba, na které se v nezřízeném tempu hraje až do 
rána. Je to zběsilá honička na jednokolkách v cirkusovém rinku. Sergent Pépère místy rozproudí 
krev tak, že i vysloužilá jednonohá akrobatka se znovu postaví na obě nohy. Místy však písně 
připomenou atmosféru zakouřeného baru, kde v láhvi rumu utápí svůj žal nešťastný námořník. To, 
že se při vystoupení nějaké kapely baví diváci, bývá pravidlem. Ale aby se při koncertě náramně 
bavili i účinkující, už tak často k vidění nebývá. Celý hudební zážitek ještě navíc umocňují stylové 

kostýmy účinkujících. Je libo prin-
cipála, Napoleona anebo mužika? 
Je to koncert nebo divadlo? 
Sergent Pépère nedávno vydali 
své třetí album s názvem Bon pour 
un tour. Je to jen osm let od vzni-
ku kapely a během krátké doby  
si získali tisíce fanoušků v mnoha 
zemích Evropy. Koncertovali nejen 
ve své rodné Francii, ale i v Anglii, 
Belgii, Švýcarsku, Rumunsku a už 
i v České republice. Všude, kde se 
Sergent Pépère představili, o nich 
psali jako o velkém cirkusu. Jedi-
né, co jim k tomu chybí, je velký 
cirkusový stan, párek indických 
slonů a hadí žena. -vok-

Inkululeko Yabatsha School of Arts
ZIMBABWE AFRICA
Třináctičlená africká skupina studentů umělecké školy v Bulawayo  
v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu na své čtvrté turné do Evro-
py s novým programem. Loni jsme si je moc přáli na zahájení "jako  
v Africe", bohužel se nám to tehdy nepovedlo, ale díky Mildovi Vokáčovi 
máte možnost shlédnout dnes představení plné písní, tanců, rytmů a scén 
inspirovaných africkou lidovou kulturou, která Vás uchvátí svým spádem, 
provedením a svou bezprostředností! 

...a Internetu v Telči

Děkujeme partnerům Prázdnin v Telči...

Mystérium svět
Zahájení jako Mystérium? Po tématech “jako  
v Africe” a “jako v pohádce” je to trochu těžké 
téma. Přivedl nás k němu Kuba Škrdla z jihlav-
ského Horáckého divadla a z Divadla T.E.J.P svou 
divadelní hrou s názvem Mystérium svět. Užijte si 
afričany ze Zimbabwe, naše miláčky. Určitě vás 
strhne hudba a vystoupení francouzských Sergent 
Pépère. Zkuste vnímat svět kolem sebe a text, který 
vám bude na závěr večera Kuba v zámecké zahradě 
povídat. Až půjdete domů ze zámku, až si lehnete 
do postele,  můžete přemýšlet o tom našem světě. 
Přáli bychom vám, abyste si uvědomili, že je krás-
ný, jediný a jedinečný, že jsme na něm na návštěvě 
a že prožíváme něco opravdu výjimečného!

Přijďte se podívat na výstavu keramiky Klapetek a fotek Vojty Koláře z loňských Prázdnin v Telči na radnici!

Na internet před 
čajovnu!


