
Zpověď u medvědí pošty
Už jsem se lekl, že nepřijedete! Já tu celou dobu chystám program, aby se vám líbil a abyste se mi tu o prázdninách 
nenudili, a bojím se, že už jste se Telče nabažili, že už to tu znáte a že je to stejně pořád dokola. Pořád samé známé 
kapely. Prý krom Javorů nic moc. A že se tady vlastně nedá zažít už nic nového a že dřív to bývalo lepší.
Tak těžko spím, mám malou dušičku a říkám si, že přeci nemohou ty Prázdniny v Telči po tolika letech stále fungo-
vat. Že přeci ti, kteří sem před lety jezdili, už radši jezdí na dovolenou do exotických krajů a ti mladí už přeci dávno 
poslouchají jinou muziku a Telč je přece vůbec nemusí zajímat…
A potom mi napíšou Volfovi, kteří jezdí každý rok. Jen kratičký mail a mně to zní jako ze stanice Českého rozhlasu, 
kde moderátor čte ta přání babičkám k narozeninám: „Milá babičko Šiško, milý dědo Medvěde! Už se moc těšíme, 
děláme velké přípravy a přijedeme v pátek k večeru se stanem a koly a vším, co auto uveze a co se do něj vejde!“- 
Lucka a Toník, synové František a Pepík, babička Marie, dcera Dana a zeť Petr alias Kuba a vnučky Barborka a Eva. 
Když ale ještě před začátkem přijdou takovéto ohlasy, je radost ten festival dělat:

Prázdniny v Telči jsou tady! 
Ať se rozezní slavnostní fanfáry a otevřou sklepy plné lahodných moků. Ať se zpívá a tančí tak, jak si tyto chvíle 
veselí zaslouží. Dnes je ten slavný den, kdy bude slavnostně zahájen již devětadvacátý ročník Prázdnin v Telči. 
Zahájení na zámeckém nádvoří probíhá každý rok v jiném duchu. Předloni při zahájení požehnal festivalu šaman  
z mongolských stepí a vloni zahájili festival keltští druidové. To ovšem byly pouhé zkoušky na zahájení letošní, 
které konečně proběhne „na ostro“.
Důležité varování pro první návštěvníky festivalu - protože letos ještě žádná zkouška zahájení neproběhla,  
budou nejspíš pořadatelé řádně nabroušení. A možná 
budou nervózní do té míry, že budou opravdu vostří  
a celé zahájení bude jeden velký sekec. Snad Vám 
však nabroušenost našich pořadatelů vynahradíme  
pohostinností. Těšit se tak můžete na speciální pi-
kantní hostinu, na které se bude podávat pálivé pe-
čivo vyhlášeného telčského pekaře Marka a speciální 
mexická polévka, která se bude vařit přímo na zámec-
kém nádvoří. To vše budeme moci zapíjet lahodným 
kakaem s nicotnou špetkou chilli.
Hudební večer načnou naši dobří kamarádi Slio-
tar, kteří nám opět přiváží krásnou lyrickou hudbu  
ze samotného srdce Irska. Na scéně je pak vystřídají  
o pěkných pár coulů divočejší Navostro. 

Sliotar
Ani letos Telč nemine tradiční invaze tří Dubliňa-
nů. Před jejich živelnou folk-rockovou irskou muzi-
kou nejde utéct, ani se schovat. Dostihne vás téměř  
kdekoli v Telči, ať už jste na zámku, na náměstí, nebo 
sedíte u piva v hospodě. Dokonce i den před festiva-
lem můžete Sliotar potkat v některé z telčských hos-
půdek, které s vervou sobě vlastní Sliotar proměňují 
v irské puby. Všude zní kytara, flétna a perkuse, všude 
slyšíte veselý hlahol a hlasy zpívající někdy lyricky, 
někdy skoro až punkově, ale vždycky energicky a živě.

Navostro
Tradiční skotská muzika je v podání kapely Navostro 
oblečená do tvrdšího rockového kabátu. Dudy se do-
plňují s elektrickou kytarou, housle s bicími a klávesy 
s tamburínou. Vše to dává dohromady velmi nezvyk-
lou kombinaci, kterou si ale šestice rockerů v kiltech 
při hraní viditelně užívá. Navíc Navostro přijedou  
v plné dvanáctičlenné sestavě, ve které budou do širé-
ho okolí zpívat dvoje dudy a před očima budou poska-
kovat třepotající se sukně tanečnic.

Shivers
Ale pozor! To tu ještě nebylo! Snad poprvé v historii 
festivalu se bude začínat už na kocouří scéně. Letošní 
Prázdniny v Telči tak ještě před slavnostním zahá-
jením odstartuje volyňská kapela Shivers. Skupina 
vznikla v roce 2001 a od té doby stihla vydat dvě 
desky. V jejich převážně keltském a folkovém reper-
toáru se objevuje i bluegrass. Shivers česky znamená 
rozechvívači, jejich hudba proto posluchače i kapelu 
samotnou rozechvívá smíchem, neklidem a napětím.
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„Počkám si a nadělím si něco pěkného z té spous-
ty radosti a neopakovatelných  zážitků, které jste 
pro nás letos připravili. Mějte dobré dny, co nej-
méně starostí a co nejvíce zasloužených nadše-
ných ohlasů na Prázdniny v Telči.“ – Petr

„Jak bych mohla zapomenout? Do Telče přijedu 
a moc se těším na závěrečný koncert prázdnin 
The Klezmatics. Držím palce, abyste měli krás-
né počasí a aby se Prázdniny vyvedly. Těším se,  
na viděnou.“ - Anna

„Ahoj, zase je z čeho vybírat - jen doufám, že se 
mi podaří vše, co jsme si naplánovali, moc se na 
Telč a na tu neopakovatelnou atmosféru těším, 
dííííky za ty bezva chvíle. Tak hodně sil a elánu 
všem, co to připravují.“ - Soňa

„Děkujeme za připomenutí - leč na tak nádher-
né prázdniny v Telči se nedá zapomenout, tak  
letos už po - myslím - sedmnácté. Moc se těšíme.“  
Alice a Martin s dětmi z Prahy

Divadlo NaKopTyjátr - O SMOLÍČKOVI

DOBRÁ POLOHA, FAJNBEAT, FLÁRE BEÁS

ŠANTRÉ, Radim HLADÍK a BLUE EFFECT  
Glen HANSARD a Markéta IRGLOVÁ
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Tak jste mě uklidnili, že všechna ta práce není zbytečná!  
A moc se na vás všechny těším! Bude to opět úžasné!  
Hlavně díky vám!  Milan „Medvěd“ Kolář

Pepík s Františkem se určitě těší také do tvůrčích dílen  
na dvorku v Lidušce (za výčepem Kozla). Dáme vám včas  
vědět, kdy bude která dílnička fungovat!

Nejvěrnější diváci, co si u nás zakoupí permanentku 
na celý festival, získají jako bonus tričko s motivem  
Fanda festivalu, které je velmi vzácné a koupit  
samotné se nedá. Ostatní festivalová trička, s novými  
i s léty ověřenými motivy, najdete u našich slečen  
na stánku u štábu, nebo před koncertem na zámku.


