
Vítejte na Prázdninách v Telči!
Vítejte v Telči, ve městě tisíce příběhů, zvuků a barev, renesančním klenotu střední Evropy, ke kterému 
již neodmyslitelně patří letní hudební festival Prázdniny v Telči. Už od probuzení po minulém ročníku 
se těšíme na ten letošní. Celý rok plánujeme, vymýšlíme, připravujeme a už je to tady! Na telčských 
domečcích ještě pořádně nezaschla barva a už do nich nosíme Zpravodaje, pódium na zámku stojí, 
vstupenky voní novotou.
Půl roku jsme vzpomínali, půl roku se těšili a jsme zase zpátky. Vítejte v pohádkové, pestrobarevné  
a okouzlující Telči, ve městě prázdninové pohody, ke které neodmyslitelně patří letní hudební festival 
Prázdniny v Telči. I letos jsme si pro vás připravili 17 dní plných koncertů, divadel, dílen a dalších  
nezapomenutelných zážitků. Děkujeme, že jste se rozhodli strávit čas na našem festivalu a přejeme 
vám, abyste si svoji návštěvu čtyřiatřicátých Prázdnin v Telči co nejvíce užili.
Na koho se můžete těšit
I letos jsou na programu Prázdnin v Telči ti nejlepší muzikanti české folkové scény. Těšit se můžete na uměl-
ce, kteří jsou s Telčí už nerozlučně spjati, ale také na jedinečná hudební vystoupení, která se v Telči budou  
konat vůbec poprvé. Například koncert Marie Rottrové se skupinou Neřež. Během sedmnácti festiva-
lových dnů vystoupí na třech festivalových scénách přes sto kapel a zazní hudba mnoha žánrů, od folk-
lóru a worldmusic, přes bluegrass, country a rock, až po alternativu, rock ‘n‘ roll a folk nové generace. 
Na programu jsou letos slavní čeští písničkáři, kapely a především zpěvačky, které se nesmazatelně 
zapsaly do české hudební historie.
Jedním z největší lákadel letošních Prázdnin je vystoupení Anety Langerové, která do Telče přijede 
v rámci turné Na radosti. Výjimečný bude také koncert světoznámé finské skupiny Värttina, která na 
začátku roku vydala nové album Viena a v rámci České republiky ho představí na jediném vystoupení 
právě na Prázdninách v Telči. Další z hvězdných večerů na zámeckém nádvoří bude koncert Lenky 
Filipové a Lenny se smyčcovým orchestrem Brno Strings.
Ze zahraniční do Telče letos přijede ještě divoký francouzsko-balkánský orchestr Sergent Pépère, 
bluespunková písničkářka z Brooklynu Shilpa Ray, taneční soubor ze Zimbabwe Iyasa, anebo har-
monikář Charlie McCoy, který si bookoval letenku hned, když se dozvěděl, kdy má Druhá tráva hrát 
v Telči. Během festivalu na zámeckém nádvoří samozřejmě vystoupí celá řada dalších muzikantů  
a kapel, například Hradišťan s Vlastou Redlem, Bratři Ebenové, Vladimír Mišík, Žalman a spol., 
Epy de Mye a Jarret, Malina Brothers, Spirituál kvintet anebo Michal Prokop.
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 komedianti a pouliční divadelníci v čele s Víťou Marčíkem, Vojtou Vrtkem a Markem 
Vojtěchem. Na náměstí či v parku pod vrbou se představí divadelní společnosti Pruhované panenky, 
Divadlo Cylindr, Koňmo 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 zámku. Proto vznikla na náměstí scéna Kocouří, na které se vám každý den od pěti hodin 
představí mladé začínající kapely, ale i světem protřelí muzikanti.
Na malém prostoru se zde někdy odehrávají velké věci. Už se nám v historii Prázdnin stalo několi-
krát, 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 nabí-
dek, které k nám dorazí, takže se nemusíte bát, že byste se nudili. 
Hlavní scéna – nádvoří zámku 19:30
Na zámku probíhá hlavní program většinou od půl osmé. Zámecké brány pro vás otevíráme vždy půl 
hodiny před začátkem koncertu, takže pokud si chcete sednout na vaše oblíbené místo, nebo se poho-
dlně 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 utíká před vyzváněním mobilních telefonů. Koncerty probíhají pod širým nebem na pohádkovém 
zámeckém nádvoří a to za každého počasí.
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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 na zcela nové scéně v krásně zrestau-
rovaném Panském dvoře jen pár minut chůze z náměstí směrem k cukrárně u Matěje. Nocturna jsou 
buď živější hudební tečkou za hlavními koncerty, anebo se naopak odehrávají v klidnějším duchu. 
Zahrají na nich písničkáři, kapely, či se v noční atmosféře odehraje divadlo. Těšit se můžete na pro-
gresivní folkové kapely jako jsou Kieslowski, Květy, či slovenská písničkářka Katarzia. Velké večírky 
pak přivezou například swingoví The Mole´s Swing Orchestra, funkoví Funky Ship, lidoví Jak chceš  
či kubánští Atarés.
Vstupenky
Vstupenky, permanentky a celodenní vstupenky si v Telči můžete koupit na naší pokladně na festi-
valovém štábu - v domečku s logem Prázdnin. Festivalová pokladna je otevřena každý den od 14:00  
do 18:45. Vstupenky se dají také zakoupit na informačním centru na radnici mezi 10:00 a 19:00. Pokud 
byste před začátkem koncertu 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 vícedenní permanentka, se kterou můžete ušetřit až 30 procent  
z celkové ceny. Pořadatelky na naší festivalové pokladně vám samozřejmě rády poradí a pomohou vám 
najít nejvýhodnější řešení.
Informace
Pokud budete potřebovat informace o ubytování, výletech do okolí, restauracích a všem ostatním,  
co nějak souvisí s Telčí během Prázdnin, neváhejte se zeptat na radnici v městském informačním cen-
tru. Pokud se potřebujete dotázat na cokoliv, co se týká průběhu samotného festivalu, jako jsou infor-
mace 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 
doprovodný program. Je už tradicí, že od začátku do konce festivalu stojí na náměstí před zámkem  
a na zámecké baště stánky s nejrůznějšími uměleckými předměty, oblečením, hudebními nástroji,  
keramikou, šperky a dalšími drobnostmi, kterými si můžete udělat radost. V místní Základní umělecké 
škole (tzv. Lidušce) se také konají tvůrčí dílny, na kterých je možné si vyzkoušet drhání, uzlíkování, 
batikování, drátkování, linoryt, tisk na trika, pletení z pedigu a jiné tvořivé činnosti. 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 kli-
du, zastavte se do prvního patra festivalového štábu do čajovny Kuba & Pařízek.
Internet v Telči
Na štábu je k dispozici pět počítačů a wi-fi hotspot, takže pokud byste si potřebovali naléhavě za-
surfovat, přijďte si posedět do naší internetové kavárny. Už léta pro vás také vysíláme přenosy vět-
šiny pohádek, Kocouřích scén, koncertů z nádvoří a Nocturen. Pokud tedy zrovna nemůžete být  
v Telči, můžete si nás naladit na internetu. Přenosy se ukládají do archivu, dají se tedy pustit nejen 
živě, ale kdykoliv máte chuť. Také tu máme pár webkamer, přes které nás můžete na dálku okukovat  
a závidět nám 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. Naneštěstí je většina míst  
v oblíbených ubytovnách během festivalu většinou beznadějně zaplněná. Informace o aktuálních  
kapacitách najdete na internetových stránkách města, anebo vám rádi poradí na městských informa-
cích. 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 Internátu.


