
Szidi Tobias
Z předchozí upoutávky jasně vyplý-
vá, že všechna hudba je jako cibule.  
Pokud na ni jdete zhurta a konzumujete  
ji syrovou, jste rádi, že máte ten  
zážitek brzo za sebou. Když ji ale zpra-
cujete s pečlivostí  a umem, může být 
základem něčeho úžasného. Třeba gu-
láše. Počkejte, teď jsem se v tom zamo-
tal. Pointa je v tom, že dobrá hudba má 
hodně vrstev jako cibule. A čím hlou-
běji jdete, tím nacházíte větší poklady. 
Třeba drahokamy. A jedním takovým 
drahokamem je slovenská šansoniér-
ka Szidi Tobias, která svým úžasným 
hlasem a texty prosycenými emoce-
mi hladí po duši a rozeznívá dávno 
zapomenuté struny někde hluboko  
v nás. Jak lépe se naladit na sedm-
náct dní festivalu ve městě šťastných  
lásek? Hledejte spolu se Szidi všechno 
skryté a tajemné i každý den viděné, 
prostě to, co dělá Telč Telčí a Prázd-
niny Prázdninami… Přestaňte dupat,  
elefandové, začínáme.

V pořadatelském týmu se objevila nová Terka (zatím si vysloužila přízvisko „žlutá“) a Colombo do ní 
hned začal nalévat u čerstvě otevřeného Kozla telčská moudra. Na další Terky netrpělivě čekáme...

NaKop Tyjátr Jihlava  – Hrnečku vař!
Jak lépe zahájit festival v pohádkové Telči než pohád-
kou? Na sedmnáctidenní dobrodružnou výpravu světem 
pohádek nás připraví jihlavský Nakoptyjátr s pohádkou 
Hrnečku vař z pera Vlastimila Pešky. Veselé hraní pro 
nejmenší sklidilo na Pohádkovém mlejnku 2015 ocenění  
za herectví všech tří protagonistů, kteří nám zahrají pohád-
ku o babičce, co je takhle maličká, strýčkovi vlkovi, dvou 
dcerách, slepici a stařečkovi.
Omnion
Některé kapely o sobě rády říkají, že jsou jedinečné, vrstev-
naté a stylově nezařaditelné. A někteří muzikanti to o sobě 
říkají právem. Jedním z nich je Tomáš Reindl, který svým 
projektem Omnion otevírá hlavní scénu na nádvoří telčské-
ho zámku. Mezi krátký výčet stylů, kterými se chlubí, patří  
world-tr(d)ance/ambient/chillout/ethno/electronic.  
Aby toho nebylo málo, pomocí smyčkovače vytváří mnoho-
hlasé chorály nejen pomocí klasických evropských postupů,  
ale i hrdelního zpěvu. Jeho koncert tak pulzuje někde mezi 
tanečním elektro koncertem a meditací. Óm, to je totiž pra-
stará mantra a prvotní zvuk obsahující všechny tóny. Latin-
ský výraz omnia pak znamená vše. A anglické onion? To je 
cibule.

Již se nemůžeme dočkat začátku! Přijedeme v sobotu 25.7. a navštívíme jedenáct 
hlavních večerních pořadů na zámku, těšíme se zejména na irské večery (Asonance, 

Honza Hrubý a Kukulín, Sliotar a Tradish, nad tím moje srdce plesá), Druhou trávu, Nezmary, Lenku 
Filipovou, Martinu Trchovou, Spirituál kvintet, Hradišťan, Bran, Devítku, na krásná setkání, milé 
lidičky... prostě na Telč! Akorát mi chybí Cimbal classic... snad také vystoupí, jejich „andělská“ hudba 
na nádvoří zámku patří. Děkuji Vám všem, že tento nádherný festival pořádáte! S přáním vydařených 
Prázdnin v Telči Roman
Ahoj Medvěde milý, moc jsi mě potěšil takovou invencí: elefanda se sloní pamětí a vyvinutým slu-
chem... To je opravdová lingvistická krása, to by se snad dalo i zpívat... I slogan Nasaj atmosféru  
s obrázkem domu s chobotem je skvostný. Vím od Bárnyho, jak je těžké rok co rok něco originálního 
vymyslet, tentokrát se vám to fakt povedlo, gratuluju. Měj se krásně a kdybych mířila do Telče, což 
bych letos moc ráda, protože už jsem tam dlouho chyběla, ráda se Ti ozvu! Opatruj se, ať se Ti všech-
no daří. Ať je počasí příznivé a lidé milí, veselí a radostní - tak jako Ty... Vše dobré přeje a zdraví Abi
Ahoj, tak letos můj jubilejní 30. ročník. Sloní paměť už dávno nemám, ale Prázdniny nezapomenu. 
Tak přeju pohodové přípravy a už se moc těším. Markéta 
Mějte se krásně, držím pěsti ať se máte v Telči příjemně a pohodově, ať jsou návštěvníci nadšení, 
muzikanti spokojení a ať nejsou žádné kolize  ;-) Přála bych si aby mi letos vyšlo přijet zase „nasát 
důvěrně známou atmosféru“ ale ..uvidíme... vše je ve hvězdách ;-) Opatrujte se, zdraví Dáda

... moc pěkný :-)  přeju, ať se fandů, elefandů 
a elefandic letos Telčí prožene pořádné stádo. 
My Keltové a Vikingové už jsme také v plné 
pohotovosti... Úžasný!
Tradááá, ahoj! No jasně, už pomalu troubím na 
poplach, kreslím slona jedním tahem a hledám 
v jakym porcelánu se bude nejlíp chodit po 
náměstí :-) Díky za pozvánku, určitě dorazím 
:-)... těším se, Alice

Nastražte uši, elefandové, už je to tady!
Potřiatřicáté se potkáváme ve městě šťastných lásek! Čeká nás sedmnáct koncertů na nádvoří,  
šestnáct Nocturen, nespočet kapel na Kocouří scéně, pohádek pro děti i dospělé, závody dračích lodí, 
sdílení objetí a samozřejmě celá řada nenadálých setkání i šťastných shledání s kamarády, ze kterých 
vyplynou stovky nových příběhů, lásek a přátelství. Nenechte se prosím vyrušit ve své prázdninové 
pohodě shonem okolo pobíhajících pořadatelů. Je první den festivalu a jsme celí na trní z toho, že neví-
me, jestli se nám to zase povede. Co ale víme, tak že dnes na náměstí mlaskne 1347 pus na přivítanou, 
že během festivalu zazní celé zpěvníky písniček a že všichni návštěvníci a muzikanti při cestě do Telče 
najedou tolik kilometrů, že by mohli třikrát objet Zeměkouli. Děkujeme vám mnohokrát, naši milí 
elefandové, že jste si z toho celého světa, kam můžete vyrazit, vybrali pro trávení svého drahocenného 
času právě náš festival. Tak natáhněte choboty, nasajte atmosféru a nemějte strach. Nepotřebujete 
totiž sloní paměť, abyste na letošní Prázdniny v Telči nikdy nezapomněli!
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