
Szidi Tobias
Hlavní program konce vesmíru začne ve 20.30 vystoupením vynikající slo-
venské zpěvačky Szidi Tobias, která svým podmanivým hlasem a jiskrným 
šarmem v posledních letech olupuje o srdce milovníky a milovnice šanso-
nu. Szidi je více než důstojnou nástupkyní 
slavných zpěvaček jako byly Edith Piaf či 
Eva Olmerová. Svým chraplavým a zároveň 
sametovým hlasem vysílá mezi diváky písně 
plné radosti, melancholie i bláznovství, což 

jsou stavy příznačné pro konec světa. Hlas Szidi je natolik opojný, že během jejího 
vystoupení raději omezíme podávání nápojů, poněvadž by tato kombinace mohla 
některé slabší povahy položit.

Traband
Po kouzelné Szidi se hlavní program přesune do zámecké Konírny, kde na zbrusu 
novém pódiu zaparkuje Traband, jedna z našich nejmilejších kapel, v jejímž čele 
jako vždy stane charismatický Jarda Svoboda. Nezaměnitelný zvuk Trabandu je již 
zdaleka rozeznatelný, mísí v sobě různé žánry od rocku, přes folk až po dechovku 
tak umně, že jim pod rukama vzniká zcela originální hudební styl. Styl, ke kterému 
nejlépe ladí tanec. Doposud poměrně klidný večer se tak promění v divoký rej pat-
řičný pro poslední večírek na celém světě.

Ahoj Milane Medvěde, ahoj kamarádi!
Hned na začátku musím napsat, jak moc mě mrzí, že ne-
mohu být při oslavách 30. Narozenin Prázdnin v Telči. 
Vím, že toho máte kromě čtení blahopřejných dopisů 
ještě mnoho dalšího důležitějšího na práci. Zkusím tedy 
to, co mám na srdci, „vecpat“ na stránku.

Když jsem tak přemýšlel, co bych rád Prázdninám v Telči 
ještě popřál, napadlo mě, že jim určitě přeji nesmrtel-
nost. Vím, že je to troufalé přání. Nemyslím si ale, že až 
tak moc, neboť nepřeji nesmrtel-
nost člověku, nýbrž způsobu myš-
lení, způsobu práce a zábavy, způ-
sobu vnímání a chování ke svému 
okolí. Zkrátka přeji nesmrtelnost 
způsobu života.

Také bych rád Prázdninám a lidem 
kolem nich popřál, aby byli zejmé-
na v dobách těžkých a komplikova-
ných jako silný a nesmrtelný drak. 
Drak, kterému, když jednu hlavu 
useknou, tak mu ihned naroste 
nová. Zároveň s tím bych rád naše-

mu oslavenci „drakovi“ popřál, aby v Telči získal navždy 
kromě trvalého bydliště i přátelství a ochranu Telčanů  
a aby mu Telčské listy věnovaly celou titulní stranu čas-
těji než jednou za třicet let.

Nám všem bych potom přál, aby Prázdniny v Telči  
zůstaly tím úžasným ostrovem a školou. Ostrovem zá-
bavy i pohody a školou života, ve které se nezištně roz-
dávají zkušenosti, moudra, nová přátelství a ve které  

se zároveň také občas chybuje  
a tropí hlouposti.

Milé Prázdniny v Telči, milý Med-
věde a vy všichni další osvícení za-
kladatelé, či pokračovatelé, děkuji 
Vám za Prázdniny v Telči. Těším 
se na další stovky a tisíce nových 
písniček, divadel, myšlenek, nápa-
dů, fotografií a všech dalších neo-
byčejností a podivuhodností, které  
k nám do Telče každý rok přivážíte.

S úctou Váš Miloš Vystrčil

Celé Prázdniny v Telči čtou dětem

Markéta (a Lazarové) a ŠWORC  

Bára HRZÁNOVÁ a CONDURANGO, 
Mário BIHÁRI a BACHTALE APSA  

DRAGA BANDA
28. ČERVENCE

SOBOTA 

Hoši od internetu zahájili letošní první den  
v Telči stylově - položením kabelu.

DRBY

Dlouholetí tahouni sportovních 
dílen Klokan s Jáchymem nás jedou reprezentovat  
na Olympijské hry v Londýně, naštestí si za sebe  
v Telči vychovali četné sportovní následovníky. Deli 
napsala: „Vedu to s Krysou. Teda s Krystofem.“ (lidi, 
pište s diakritikou!) Můžeme se tak těšit na volejbal, 
softbal, frisbee, hokejbal na mokrém kluzišti, florbal, 
golf, lodičky, fotbal (noční utkání proti týmu Čajovny 
bývá velkým zážitkem) a mnohá další. Sportujeme 
denně od 14:00, první utkání ve volejbale zahájíme  
v sobotu 28. července na hřišti u Gymnázia.

SPORTOVNÍ DÍLNY OŽIJÍ!

22.00

20.30

Vítejte v Restaurantu na konci vesmíru!
Dámy a pánové, je nám velikou ctí, že jste do Telče zavítali v den raketového startu jubilejního 30. roč-
níku Prázdnin v Telči. Letošní zahájení se odehraje v Restaurantu na konci vesmíru, a proto prosíme 
všechny hosty, aby si před vstupem do telčského zámku dali pilulku proti nevolnosti z cestování časem, 
poněvadž celý zámek bude jako jedna velká raketa vystřelen přesně do okamžiku konce vesmíru, kde, 
nebo lépe řečeno kdy, se odehraje poslední velká show na světě.

Nepropadejte panice! Pokud máte obavy z toho, co vás čeká na konci vesmíru, radíme dát si panga-
laktického megacloumáka, či jiný medikament vhodný pro potlačení obav z konce existence, a poslech-
nout si od zkušenějších štamgastů, co to vlastně je ten Restaurant na konci vesmíru. Protřelý cestovatel  
z planety Země jménem Douglas Adams ve svém bedekru nazvaném Stopařův průvodce po Galaxii ocenil 
náš podnik pěti hvězdičkami a popsal ho jako nejpozoruhodnější krkolomnost v historii veřejného stra-
vování, kde se hosté pohodlně posadí ke stolu, pojídají exotickou krmi a přitom sledují, jak kolem nich 
vybuchuje celý zázrak bytí.

Skvělými recenzemi by se náš Restaurant mohl ohánět až do konce vesmíru, ovšem o jeho kvalitě 
mnohem více vypovídá fakt, že se zde můžete setkat a povečeřet s fascinujícím průřezem veške-
rou populací času a prostoru. V tomto ohledu si vás dovolujeme upozornit, že zde může vyvstat 
malá nepříjemnost v podobě teoretické možnosti, že v Restaurantu potkáte sami sebe, což, jak 
dobře víme, často vede k trapným situacím. Těmto scénkám se snaží náš podnik předcházet tím, 
že hostům u vstupu rozdáváme bezpečnostní a slušivé škrabošky. Pokud by se vám však stalo,  
že na sebe přece jenom narazíte, neváhejte na to upozornit někoho z obsluhujícího personálu a my 
vás neprodleně vyvedeme. Pokud jste zaskočeni doposud podanými informacemi, doporučujeme 
dát si pilulku proti zaskočení a vydatně ji zapít, aby vám nezaskočilo.

Program zahajovacího večera
Na naši cestu časem vyrazíme přesně v 19.30, abychom konec světa stihli. Protože 
cestování časem většinou zabere dost času, je na první půlhodinku naplánovaná vol-

ná zábava a prozkoumávání prostoru našeho restaurantu a společenské setkávání se bytostmi 
z různých míst a časů. Kromě drobného občerstvení v našich kioscích se také můžete těšit na 
několik nevídaných atrakcí. Na různých místech jsou pro vás například připraveny plně automati-
zované hrací robotické stroje značek Hluboké nedorozumění, Jauvajs a Kočičí hra, kterým se u nás s o u h r n -
ně slangově říká „dělníci podloubního folku“. Tito muzikanti jsou duší našeho festivalu a stále nám připomínají,  
že podobně na ulicích v Telči hrávali například Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk, Žalman & spol. či Honza Brož  
z Devítky.

Slavnostní otevření Konírny
Asi ve 20.00 proběhne festivalový křest nově zrekonstruované zámecké Konírny, ve které bu-
dou v první půli festivalu probíhat Nocturna. Slavnostní okamžik doprovodí vzpomínáním 

na staré dobré časy duchovní otec festivalu a náš barový bavič Milan Medvěd Kolář, který si pro hosty 
připravil krátký výlet do minulosti v podobě jedinečných fotografií zachycujících prapočátky festivalu. 
Kromě nostalgického vzpomínání je pro vás v Konírně připraven také bar, ve kterém se můžete občer-
stvit nějakým tím megacloumákem.
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