
Devítka 
Folkové seskupení Devítka už více než patnáct let objíždí festivaly po celé repub-

lice. Přestože svou největší slávu zažilo již před lety, je jejich hudba stále svěží a aktuální.

Asonance
Jedna z nejznámějších českých skupin, hrajících tradiční irské písně s přebásněnými českými texty. 

Franta Černý a Karel Holas
Dvě pětiny světoznámé skupiny Čechomor, která stojí na interpretaci českých lidovek a jejich aranži 
do moderní podoby. Frontman kapely František Černý je především výtečným kytaristou, tvořivým 
skladatelem a kreativním textařem. Díky houslistovi Karlovi Holasovi se zase podařila spolupráce  
s punkerem Jazem Colemanem či irským zpěvákem Iarlou O’Lionardem.

Jauvajs
Folkem prověřená keltská inspirace, která si našla své místo na festivalech po celé republice  

a v Telči se už stává domácí kapelou. Od půl jedenácté ve sklepě.

Javory Hm... Tara Fuki
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Výstavy
Kdo by se snad chtěl během telčského prázdninování ponořit do vzpomínek, nebo jenom vidět jak 
vypadali naši oblíbení muzikanti před rokem a více, je zván na výstavu fotografií z minulých ročníků 
festivalu. Možná by mohla nést název „25 let - Prázdniny v Telči v proměnách věků“, na radnici před 
informačním centrem (naproti Kocouří scéně) totiž visí i takové špeky jako nejstarší dochované fo-
tografie z prvního ročníku Prázdnin 1983 (koncerty v Lidušce – např. Jarek Nohavica), z roku 1987 
Bára Hrzánová a Condurango naposledy v Telči před 20lety (letos 12.8.), nezapomenutelný koncert 
Roberta Křesťana a Poutníků na rybníce Roštýn v roce 1989, Sklepáci 2000 nebo Zuzka Navarová 
2003 … slavnostní otevření - vernisage za účasti táty Prázdnin Milana „Medvěda“ Koláře a autorů 
fotografií v pondělí 30.7.2007 v 17h.
Další běžící výstavy: Zmizelí sousedé pod věží sv. Jakuba; Jakub Janovský - kresby, Židovský hřbitov, 
Fuchsie ve dvoře radnice; Jan Křen - obrazy ,věž sv. Ducha. 

Za
Jemnocitný kytarový mix folku a slovenských  
lidovek, doplněný basou a tóny akordeonu.

Přelet M.S.
Aranžmá písní, které hrají a zpívají čtyři členky 
Přeletu M.S., je založené především na vokálech 
doplněných kytarou. V repertoáru mají jak písně 
své, tak převzaté anebo lidové.

Žalman & spol.
Nenapodobitelný zpěvák, kytarový mág a ro-
mantický bard. Nestor českého folku a nepopi-
ratelná legenda české hudební scény. Tak bývá 
nazýván Pavel Lohonka „Žalman“, přední člen 
uskupení Žalman & spol., které i po dvaceti letech 
stále slaví úspěchy po celé republice.

Aleš Brichta
I letos si Žalman na své vystoupení přizval 
zvláštního hosta a to zakladatele legendárních 
rockerů Arakain a všestranného hudebníka Aleše 
Brichtu.

Honza Spálený & A.S.P.M.
Amatérské sdružení profesionálních muzi- 
kantů je přesný a výstižný název kapely, která 
obklopuje Jana Spáleného, kterému se přezdívá 
„tatínek jedné z živých podob českého blues“. 
Žánrově zvuk na pomezí jazzu, blues a vážné 
hudby.

Ekoporadna na cestách v Telči
Hnutí Brontosaurus
Přes týden (kromě pondělí)  
v zámecké zahradě, 9-17h
Zahradní Ekostánek je Vám  
k službám! Všechno, co ještě 
nevíte o ekologii. Prohlédněte 
si vtipy na výstavě Ekofór 2007. Kupte si knihy, sa-
molepky, tašky nebo férovou čokoládu Fair Trade. 
Přineste nám vybité baterie a hliník.  Zkuste si 
Ekokvíz, puzzle, poznávačku, ať už jste děti nebo 
dospělí. Hlasujte v prstíkové anketě.
O víkendu 4. a 5. 8. na náměstí Zachariáše  
z Hradce, 10-17h
Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání 
– Svět v nákupním košíku! Můžeme našim náku-
pem změnit svět? Výstava fotografií „Fair káva po 
Kolumbijsku“, kvíz, puzzle, prodej výrobků, ukáz-
ka řemesel. 
Ekologický institut Veronica s výstavou Prima 
klima - Jezdit na kole? Zaizolovat dům? Rozeznat 
tropické dřevo od evropského? Vše s vámi  
u panelů a modelů rádi probereme! Čt a Pá  
v zámecké zahradě,  So a Ne na náměstí.


