
Vítejte na Prázdninách v Telči!
Vítejte v Telči, ve městě tisíce příběhů, zvuků a barev, renesančním klenotu střední Evropy, ke kterému již ne-
odmyslitelně patří letní hudební festival Prázdniny v Telči.  Už od probuzení po minulém ročníku se těšíme na 
ten letošní. Celý rok plánujeme, vymýšlíme, připravujeme a zničehonic už je to tady! Na telčských domečcích 
ještě pořádně nezaschla barva a už do nich nosíme Zpravodaje, pódium na zámku stojí, vstupenky voní novotou, 
kocouři na náměstí mrouskají a pořadatelé pořád odněkud někam kmitají.
Jediné, co nám chybělo, jste byli vy. Návštěvníci. Děkujeme vám, že jste se rozhodli k nám zavítat! Opět nás čeká 
festival plný koncertů, divadel, pohádek pro děti, dílen, stánků, kamarádů, lásek a nečekaně milých setkání.  
Přejeme vám, abyste si svoji návštěvu 32. ročníku Prázdnin v Telči co nejvíce užili!
Na koho se můžete těšit
Letos na našem festivalu vystoupí především kapely, které jsou s Prázdninami v Telči už nerozlučně spojené. 
Těšit se také můžete na několik jmen, která v Telči už dlouho, anebo nikdy, nevystoupila. Zahrají jak muzikan-
ti světového formátu, tak mladí čeští hudebníci, průkopníci nových stylů, kteří si hudebním mořem razí svou 
vlastní cestu.
Během festivalu vystoupí na třech festivalových scénách přes sto kapel a v magické telčské atmosféře zazní hud-
ba mnoha žánrů, od folklóru a worldmusic, přes bluegrass, country a rock, až po alternativu, rock ‚n‘ roll a funky.  
Na programu jsou slavní čeští písničkáři, jedny z nejlepších tuzemských zpěvaček a kapely, které se nesmazatel-
ně zapsaly do české hudební historie.
Největší zahraniční hvězdou letošních Prázdnin v Telči je americký kytarista s italskými kořeny Peppino  
D’Agostino, který je po Tommy Emmanuelovi jedním z nejlepších žijících hráčů na akustickou kytaru na světě. 
Peppino D’Agostino se ve Spojených státech proslavil nejen díky své muzikantské zručnosti, ale také díky svým 
originálním skladbám. Po vydání svého posledního alba Nine White Kites ho prestižní časopis Acoustic Guitar 
označil za jednoho z nejnadanějších skladatelů mezi kytaristy hrajícími stylem fingerpicking.
Anděly ověnčení muzikanti
Na zámecké nádvoří letos mimo jiné zavítá několik muzikantů, kteří si v posledních letech odnesli sošky při 
udělování hudebních cen Anděl. Největší zájem bude určitě o koncert Karla Plíhala, jednoho z nejnadanějších 
českých písničkářů, který dostal Anděla za své poslední album Vzduchoprázdniny. Dalším výjimečným koncer-
tem bude vystoupení slovenské šansoniérky Szidi Tobias a skupiny Bratři Orffové, kteří bývají označováni za 
folkovou kapelu nového tisíciletí a kteří naprosto ovládli letošní předávání cen Anděl, odkud si odnesli rovnou 
dvě sošky. Žánrovou sošku Anděla letos získala také půvabná houslistka a zpěvačka Jitka Šuranská za svou des-
ku Nězachoď slunečko. Po nevídaném loňském úspěchu s Hradišťanem letos v Telči vystoupí spolu s legendární 
bluegrassovou Druhou trávou. S novým koncertním programem se do Telče vrátí také Bratři Ebenové, kteří do 
Telče přivezou zbrusu nové písně z chystaného alba.
Během festivalu na zámeckém nádvoří samozřejmě vystoupí celá řada předních muzikantů a kapel české folkové 
scény jako jsou Hradišťan, Vlasta Redl, Spirituál kvintet, Javory, Lenka Filipová či Žalman a spol. a Nezmaři.
Pohádky 15:00
Program festivalu začíná každý den divadelním představením. Na programu jsou hlavně pohádky pro děti, často 
jsou to ale takové pohádky, u kterých se na celé kolo smějí i jejich rodiče. Do Telče přijedou přední čeští komedi-
anti a pouliční divadelníci v čele s Víťou Marčíkem, Vojtou Vrtkem a Markem Vojtěchem. Na náměstí se představí 
divadelní společnosti Kejklíř, Aldente, Koňmo, Já to jsem či De Facto Mimo.
Kocouří scéna 17:00
Kapel, které si na Prázdninách v Telči chtějí zahrát, je spousta, a ne vždy se vejdou do programu na nádvoří zám-
ku. Proto vznikla na náměstí scéna druhá, takzvaná Kocouří, na které se vám každý den od pěti hodin představí 
mladé začínající kapely, ale i světem protřelí a známí muzikanti, kteří se ale bohužel na hlavní scénu nevešli. 
Na malém prostoru se zde někdy ale odehrávají velké věci. Už se nám v historii Prázdnin stalo několikrát, že  
z neznámých experimentujících hudebních sdružení se během pár let staly hvězdy festivalu. „Kocouři“ jsou tím 
pravým rozjezdem před večerním programem. Kapely jsou vybrány z mnoha a mnoha nabídek, které k nám do-
razí, 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.
Hlavní scéna – nádvoří zámku 19:30
Na zámku se vám představí vaši oblíbení interpreti, zahraniční hvězdy i nečekaná hudební překvapení. Zámec-
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DIVADLA NEJEN PRO DĚTI v 15:00h * „KOCOUŘI“ v 17:00h - NÁMĚSTÍ * HLAVNÍ SCÉNA v 19:30h - NÁDVOŘÍ ZÁMKU * „NOCTURNA“ asi ve 22:30h 
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ * KAPACITA OMEZENA * ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA * VÝSTAVY * TVŮRČÍ DÍLNY * SDÍLENÍ * HNUTÍ BRONTOSAURUS 
STÁNKY * VÝLETY * HAPPENINGY * PERFORMANCE * FANTAZIE * INTERNET V TELČI * PARNÍ MAŠINKY... PRÁZDNINY VE MĚSTĚ ŠŤASTNÝCH LÁSEK!

2014PRÁZDNINY V TELČI NEJSOU FESTIVAL, ALE ZPŮSOB ŽIVOTA! VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM TELČÍ A STÁTNÍM ZÁMKEM V TELČI
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ké brány pro vás otevíráme vždy půl hodiny před začátkem koncertu, takže pokud si chcete sednout na vaše 
oblíbené místo, nebo se pohodlně uvelebit na koberci pod scénou, přijďte včas. Koncerty se nesou povětšinou  
v komorní atmosféře, proto se na zámku nejí, nepije, nekouří a nefotografuje. Mějte také na vědomí, že hudba je 
plachá a že utíká před vyzváněním mobilních telefonů.
Koncerty probíhají pod širým nebem na pohádkovém zámeckém nádvoří a to za každého počasí. Pokud tušíte, 
že se blíží déšť, vězte, že lepší je mít s sebou pláštěnku, neboť deštníkem můžete zastínit výhled všem, kteří sedí 
za vámi.
Nocturno 22:30
Letos se noční koncerty, kterým říkáme Nocturna, odehrávají opět na mnoha místech po celé Telči a v druhé polo-
vině festivalu se budou odehrávat v osvědčeném festivalovém klubu Sklep. Nocturna jsou buď živější hudební teč-
kou za hlavními koncerty, anebo se naopak odehrávají v klidnějším duchu. Zahrají na nich písničkáři, kapely, či se  
v noční atmosféře představí některé z divadel. Nocturna začínají nejdříve o půl jedenácté a je zvykem počkat do 
skončení koncertu na zámeckém nádvoří. Pokud se budou noční představení odehrávat na jiném místě, budete 
o tom vždy včas informováni.
Vstupenky
Vstupenky, permanentky a celodenní vstupenky si v Telči můžete koupit buď v informačním centru na radnici, 
nebo na naší pokladně na festivalovém štábu - v domečku s logem Prázdnin. Festivalová pokladna je otevřena 
každý den od 14:00 do 18:45. Zarezervované vstupenky si můžete vyzvednout na obou prodejních místech. 
Pokud byste náhodou prošvihli otevírací dobu, nevěste hlavu, neboť je vám od 19:00 k dispozici pokladna vedle 
zámecké brány. Pokud se chystáte v Telči strávit delší čas, určitě se vám vyplatí celodenní vstupenka, anebo ví-
cedenní permanentka, se kterou můžete ušetřit 15 až 35 procent z celkové ceny. Pořadatelky na naší festivalové 
pokladně vám samozřejmě rády poradí a pomohou vám najít nejvýhodnější řešení. Na všechny koncerty se letos 
dostanete za 250 korun. Lístek na Nocturno pak přijde většinou na 100 korun.
Informace
Pokud budete potřebovat informace o ubytování, výletech do okolí, restauracích a všem ostatním, co nějak sou-
visí s Telčí během Prázdnin, neváhejte se zeptat na radnici v městském informačním centru. Pokud se potřebu-
jete dotázat na cokoliv, co se týká průběhu samotného festivalu, jako jsou informace o vstupenkách, koncertech, 
účinkujících, dílnách, stáncích atd., zastavte se na naší festivalové pokladně.
Doprovodný program
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života. Kromě koncertů se tak můžete těšit na bohatý dopro-
vodný program. Je už tradicí, že od počátku až do samotného konce festivalu stojí na náměstí před zámkem  
a na zámecké baště trh s nejrůznějšími uměleckými předměty, oblečením, hudebními nástroji, keramikou, šperky  
z různých materiálů a podobně. Souběžně s trhem také na festivalu probíhají v místní Základní umělecké škole 
(tzv. Lidušce) tvůrčí dílny, na kterých je možné se naučit nějakou rukodělnou činnost: drhání, uzlíkování, batiko-
vání, drátkování, linoryt, tisk na trika, pletení z pedigu a jiné. Z festivalu si tak zájemci mohou odvézt originální 
dárek vlastní výroby, například šitou panenku či dřevěnou loutku pro děti, anebo nějakou ozdobnou mozaiku. 
Jako vždy se budou konat také sportovní dílny, takže pokud byste měli chuť si zasportovat, sledujte aktuální 
Zpravodaje, anebo se zeptejte na naší pokladně. Pokud během festivalového spěchu budete potřebovat trochu 
klidu, zastavte se na festivalovém štábu, kde je pro vás připravena čajovna Kuba & Pařízek. 
Internet v Telči
Na štábu jsou k dispozici počítače s internetem a wi-fi hotspot, takže pokud byste si potřebovali naléhavě zasur-
fovat, přijďte si posedět do naší internetové kavárny. Už léta pro vás také vysíláme živé přenosy většiny pohádek, 
Kocouřích scén, koncertů z nádvoří a Nocturen. Pokud tedy zrovna nemůžete být v Telči, můžete si nás naladit 
na vašich monitorech. Přenosy se ukládají do archivu, dají se tedy pustit nejen živě, ale kdykoliv máte chuť. Také 
tu máme pár webkamer, přes které můžete na dálku okukovat a závidět prázdninovou pohodu a atmosféru.
Ubytování
Telč je plná nejrůznějšího ubytování všech cenových kategorií, od malých soukromých penzionů, přes hotely  
a turistické ubytovny až po chatky a stanová městečka v kempech. Informace o ubytování najdete na internetových 
stránkách města, anebo vám rádi poradí na městských informacích. Stanovat se dá v kempu u rybníka Roštejna,  
či u zimního stadionu. Jen kousek od stadionu je také možnost se ubytovat v tělocvičně. Nocovat se dá také  
na našem Intru, kde je možnost spát jak ve spacácích, tak v povlečených postelích.


