
Vstupenky
Rok co rok se snažíme uchovávat cenu vstupenek co nejnižší. Cena lístků na většinu koncertů je sto šedesát korun. Pokud se však 
jedná o vystoupení nějaké zahraniční kapely, může se cena vyšplhat až na dvě stě korun. V případě světově proslulé Värttinä 
dokonce na Kč 300,-. Ti, kteří se chystají zůstat v Telči více dní, mohou stejně jako každý rok počítat se slevou. Ta může být až 30%. 
Samozřejmě že prodáváme také vstupenky celodenní, takže v různých kombinacích můžete zkoušet s našimi prodavačkami hledat 
pro vás optimální řešení. Naše festivalová pokladna se nachází na náměstí za Kocouří scénou a je otevřena vždy od 10:00 do 18:00. 
Pokud to nestihnete do šesti, je vám od 19:00 k dispozici prodej lístků přímo na prvním nádvoří zámku. Je třeba počítat s tím,  
že pokud si budete chtít zakoupit vstupenku těsně před koncertem, připlatíte ještě několik korun navíc. A pozor! Je i možné, že ten, 
který přijde opravdu pozdě, se už na koncert nevejde! A kde se dají koupit lístky? V Jihlavě v knihkupectví Jitka na Komenského 
ulici. V Telči na našem prázdninovém štábu a na MIC na radnici. V Brně u Kudrny v Obchůdku v podchodu, v Třebíči na “Íčku”  
na Karlově náměstí, V Jindřichově Hradci na IC v Panské ulici a nakonec v Dačicích v knihkupectví Hanky Marečkové.
Dílny
Před několika lety se zrodil nápad tvůrčích dílen a dnes si už bez nich nedokážeme festival představit. Začalo to drátkováním  
(na hrnky, lahve, kamínky) a dnes už se můžete těšit na mnoho dalších. Letos se budou opět vyrábět šperky Tiffanni, dále se bude 
malovat na sklo, na hedvábí, budou se napařovat šátky a plést košíky a ošatky. Dílny probíhají na dvoře “ZUŠky” vždy po obědě 
přibližně od 13:00 do 17:00 hodin.
Stravování
Hlad mít nebudete, to nám můžete věřit. Po celé Telči je rozeseta spousta restaurací, kaváren, cukráren, stánků
a hospůdek, ze kterých si můžete vybrat tu, která vám bude vyhovovat. Přímo před zámkem se o naše škemrající žaludky bude 
starat stánek pekárny Marek, řecký gyros, uzeniny ze Studené a žízeň vám rád zažene Velkopopovický Kozel, který je také již 
několik let “ustájen” v mázhauzu “lidušky”. Z restaurací vám celá redakce Zpravodaje vřele doporučuje restauraci Na Kopečku, 
kam není radno chodit s malým hladem. Ještěže mají přede dveřmi zábradlí, o které se dá při vycházení opírat. Dlouho pak hlad 
nedostanete. A pokud si příště budete chtít dát něco slavnostnějšího, tak zajděte na zahrádku restaurace Zachariáše z Hradce. 
Jídlo bude určitě výborné a výhled na náměstí ze zahrádky úžasný. Dobrou zprávou je, že se letos konečně otevřela dřívější 
“zámecká” restaurace a je v ní úplně nová Švejkovna, stylová příjemná hospoda. A pokud nebudete lenošit přímo v Telči a vydáte se  
na výlet, tak se nezapomeňte stavit v Mrákotíně ve slovutné restauraci Na Kovárně. Pan hospodský Veselý je veselý a pokud sníte 
celou porci, dostanete na cestu lízátko! Nic nezkazíte také v restauraci Na Kocandě v Krahulčí.
Strava duševní
Pokud vás už omrzí jezdit na výlety, polehávat u vody nebo poslouchat muziku, vypravte se na některou z výstav, které se každoročně 
v Telči konají. Samozřejmě, že se vám musíme pochlubit několika fotografiemi z minulých a dávno minulých ročníků Prázdnin  
v Telči. Máme takovou představu, že staré fotky budeme letos postupně vyměňovat za ty úplně nejčerstvější. Přijďte se na ně 
podívat do radnice. Ozdobí je ještě keramika Klapetkových, kteří nám už tradičně vyrábějí festivalové suvenýry v podobě 
domečků. Fotky z dob minulých můžete také vidět na našem “štábu” v DDM a v čajovně. Na věži sv. Ducha najdete výsta-
vu naivních obrázků Jana Křena. Na dvoře radnice se pokocháte pohledem na více než 100 druhů fuchsií (od 28. července 
do 4.srpna). Na židovském hřbitově se během Prázdnin v Telči uskuteční výstavy hned dvě (Jakub Janovský – kresby  
28.7. – 3.8.2007) (Eva Knotková a Eva Tomášová - Krajiny ticha 4.8. – 10.8.2007). Výstavy také probíhají v nové telčské galerii 
Hasičský dům přímo na náměstí, kde můžete nyní shlédnout kresby a litografie Oskara Kokoschky. Výstav se během konání Prázdnin  
v Telči odehraje mnoho, tak neváhejte a běžte je hledat a užívejte si je.
Další aktivity
Letos poprvé budete mít možnost se také proletět - v průběhu Prázdnin se bude odehrávat Paragliding v Telči. O víkendech můžete 
jezdit historickými parními vláčky, jízdní řády najdete snadno a vězte, že se vám organizátoři snažili už tradičně nachystat různá 
zpestření, aby se vám cesta vláčkem líbila. Na terase zámku v zámeckém parku budou opět během Prázdnin “řádit” historičtí 
šermíři Cavalieri Moravi každý den krom pondělí v vždy v 11, 13 a 15 hodin. Pokud budete sledovat naše pravidelné informace, 
najdete jistě řadu pozvánek ke sportování, malování, hraní, dění a dovádění…
Tábořiště 
Kousek za městem u rybníka Roštejna tradičně provozují Služby Telč v době konání Prázdnin provizorní tábořiště pro ty, kteří mají 
rádi rybník, chtějí to mít blízko do lesa a tím pádem i na vycházky. Ti, kteří by bez městského hluku neusnuli, to budou mít lepší  
na zimním stadiónu, kde pro nás telčští hokejisté provozují další tábořiště. Pro ty, kteří budou potřebovat střechu nad hlavou, 
nabízíme nocleh v tělocvičně na Kyptově náměstí hned za zámkem! (Kč 60,-/noc)
A pokud muzikanti nezaplní celý "intr" je možnost přespat i tam. (Kč 200,-/noc)
Internet v Telči
Už poosmé můžete sledovat dění v prázdninové Telči také na internetu. Na náměstí v okolí štábu bude k dispozici Wi-Fi hotspot, 
uvnitř před čajovnou počítače k zasurfení, náměstí a zámek budou pozorovat webové kamery, do kterých můžete zamávat vašim 
blízkým. Největší díky patří firmě OptoNet a Kraji Vysočina!
Město šťastných lásek
Telč je krásné městečko, ve kterém se vám může hravě stát, že nedáváte chvíli pozor a už jste zamilovaní. Buď do někoho, nebo  
do toho krásného místa. Každoročně zde prožíváme malá - velká dobrodružství, na která rádi vzpomínáme. Přejme si tedy, aby nám 
i letos bylo v Telči stejně krásně, jako v předešlých letech, abychom si mohli zase říct, že je půl roku na co vzpomínat, a půl roku  
se na co těšit.
Pořadatel
Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava 586 01, medved@ji.cz, ve spolupráci s Městem Telčí a Státním zámkem v Telči. Organizační 
„štáb“ v průběhu konání akce sídlí v Telči v Domě dětí a mládeže na nám. Zachariáše z Hradce č. 66.

Dramaturgie
Letos již popětadvacáté si dovolujeme nabídnout program 
na první dva týdny srpna. Čtvrt století v malebné Telči! 
Snahou dramaturgie je hledání na pokrajích žánru. 

Postavené je to na legendách a stálicích – Žalman a spol.  
a Nezmaři hráli na Prázdninách v Telči skoro vždycky. Druhá 

tráva, Redl, Samson, Janoušek, Javory, Hradišťan… To je jen několik vy-
braných zvučných jmen, které patří ke špičce naší folkové scény. Ještě větší 
legendy, na které bychom si dříve ani nepomysleli, jsou Vladímír Mišík 
a letos především Michal Prokop – v Telči na Prázdninách poprvé! Zají-
mavá spojení jako je právě Cimbal Classic (naše srdeční záležitost) spolu 
s Michalem Prokopem nebo Jablkoň s Hradišťanem, to je specialita Telče. 
Naučil nás to Jura Pavlica ve svém televizním pořadu “Sešli se” a Michal 
Němec, který vždy pozval k Jablkoni nějakého velmi nečekaného hosta. 
Takového bude mít letos Žalman v podobě Aleše Brichty. Muzikant tro-
chu z jiného světa! Určitě to bude velmi zajímavé. Sám jsem velmi zvědav.  
K zajímavým setkáním by mohlo dojít i v případě koncertu, na kterém vys-
toupí Jarmila Šuláková, Naďa Urbánková a Jitka Šuranská. Mnoho let se na 
koncertě nesetkali Pavlína Jíšová s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. 
Určitě je přinejmenším pozoruhodné spojení Tara Fuki (dvě violoncella)  
s legendárními Javory.
Zahraniční hosté, kteří letos zdobí náš program, se vám budou ve stínu 
tolik žádaného Glena Hansarda zdát málo známé. Ale kdo znal Glena před 
třemi lety? Báli jsme se jej pozvat, aby někdo přišel. A letos má výbor-
nou omluvenku, protože hraje na turné po Austrálii a Novém Zélandu 
společně s Bobem Dylanem. Takže kdo ví, jestli za pár let nebudeme vzpomínat na Janet Robin – fenomenální kytaristku z USA, 
Fernanda Saunderse – baskytaristu Lou Reeda, který hrával např. s Ericem Claptonem, Jimmy Pagem, Joan Baez… a především 
na světově proslulou Värttinä z Finska, která by se dala přirovnat k našemu Čechomoru, ale hlavně jezdí po světových turné jako 
autoři slavného muzikálu Lord of Rings. Významnou kapelou ze zahraničí je i Sliotar s tradiční irskou muzikou a angličan Justin  
Lavash, kterého jako hosta přiveze mladičké seskupení Nestíháme… Pressburger klezmer band z Bratislavy odmítáme vydávat  
za zahraniční kapelu. Iyasa ze Zimbabwe, která získává stále více příznivců, už z časových důvodů vytváří jakýsi „prolog“ našeho 
letošního dění v Telči.
Držitelé cen andělských letos v Telči nebudou? I budou! Budou! Lenka Dusilová po loňském úspěchu jako host Žalmana a ti naši 
Jarreti přeci seděli jako na trní na nominovacím večeru a modlili se, modlili, ale málo! Takže skoro! Moc se na ně těšíme!
Vybírejte a užívejte si to! Zažíváme to pouze jedenkrát a právě teď!
Kocouří scéna
Kapel, které si chtějí zahrát na Prázdninách v Telči je spousta, a ne vždy se vejdou do programu na nádvoří zámku. Proto vznikla 
na náměstí scéna druhá, takzvaná Kocouří, na které se vám každý den od pěti hodin představí mladé, začínající kapely. Na malém 

prostoru se zde odehrávají velké věci.
Z neznámých experimentujících hudebních sdružení se zde můžou stát hvězdy festivalu. „Kocouři“ jsou tím 

pravým rozjezdem před večerním programem. Několikrát v minulosti se dokonce stalo, že diváci dali přednost 
„Kocourům“ a na nádvoří přišlo s hodinový zpožděním na sto lidí. Kapely jsou vybrány z mnoha nabídek, které  

k nám dorazí, takže se nemusíte bát, že byste se nudili. V případě deště, krup nebo nenadálého sněžení se scéna přesouvá 
do průjezdu umělecké školy, nebo do některého z blízkých podloubí.
Koncerty na zámku
Je dobrým zvykem, že vystoupení na nádvoří zámku začínají přesně o půl osmé. Skoro vždy jsou na vás připraveny 
tři kapely, které spolu buď nějakým způsobem souzní nebo právě naopak si různě kontrastují. O překvapení také 
nebývá nouze, poněvadž někdy se na pódiu setkají hudebníci, každý z jiného hudebního pólu, kteří spolu dokáží vytvořit 
neuvěřitelné hudební kreace. Zkrátka nebojíme se experimentovat. Koncerty se nesou povětšinou v komorní atmosféře, 
proto se na zámku nejí, nepije, nekouří a nefotografuje, aby se nenarušil stav aktivního naslouchání. Hudba je plachá  
a utíká před hledáčky kamer a před vyzváněním mobilních telefonů. Proto si je raději vypněte, abyste nepřišli o kouzelný 
hudební zážitek. Koncerty se konají za každého počasí a nehledáme žádný náhradní prostor, protože atmosféra zámku se nedá 
nikam přestěhovat. Pokud tušíte, že se blíží déšť, vězte, že je lepší mít pláštěnku, protože svým deštníkem nejenže můžete stínit 
těm, co jsou za vámi, ale ještě jim do klína pouštíte vodu. Několik pláštěnek vám můžeme na koncertech zapůjčit.
Nocturna

Dávno pryč už jsou doby, kdy Nocturno bylo Kocouří scénou převlečenou do večerního. Dnes už jde o plnohodnotnou 
scénu, na které vystupují renomovaní hudebníci. Nocturna nejčastěji probíhají ve „Sklepě“, který se nachází přímo pod 

zámkem na Kyptově náměstí. Sklepní klub je scénou nejen pro koncerty v intimnější náladě, ale je předurčen i pro  
ta nejbláznivější vystoupení, která se protáhnou až do časných ranních hodin. Nocturna začínají nejdříve  

o půl jedenácté. Dobrým zvykem je, že se rozhodně čeká na skončení hlavního programu.

čtvrtek 26. července - neděle 12. srpna


