
   

Ahoj! Letos popatnácté! 
A už je to zase tady. Neuvěřitelných 
patnáct let uteklo jako voda a máme 
tu malé polokulaté jubileum.  
„Prázdniny v Telči“ jsou tu opět jako 
prázdninové dění, jako způsob života, 
jako životní názor, životní  styl... Jako 
setkání lidí stejné „krevní skupiny“. 
Setkání veliké rodiny romantických 
bláznů. Každoročně toužebně 
očekávaná příležitost utéct od našich 
běžných starostí. Je to útěk z našeho 
všedního života. Úprk do městečka, 
které nás jednou pro vždy nakazilo 
něčím, co se dá jen těžko popsat  a 
pojmenovat. Každý, kdo se nechá jednou oslovit tou atmosférou,  už se musí vracet do Telče hledat 
ten zvláštní svět.  Patnáct   let  je  krásný  věk  určený   k hledání,  ale také k zjišťování, že už nás 
okolní svět začíná brát vážně. Patnácté narozeniny nás přenášejí do světa plnoletých a svéprávných 
i když naštěstí ještě ne zcela dospělých. Důvod  k oslavě tu ovšem samozřejmě je!  
Ještě než to začne, nabízí se příležitost ke skromnému bilancování: za patnáct let se počet 
účinkujících na zámku bude blížit tisícovce a kdybychom byli schopni spočítat návštěvníky, tak 
budeme brzy očekávat čtvrtmilióntého. Přidáme-li k tomu stříbrný klíč časopisu F&C z Lucerny za 
událost roku *94, nemáme se za co stydět. Jednotlivé ročníky začínají probíhat pod různými 
krásnými záštitami náměstků ministra nebo pánů senátorů a na zahájení i na jednotlivé koncerty 
přijíždí stále častěji špičky našeho společenského dění.  
Radost nám dělají i naši obchodní partneři, kteří nás neopouštějí ani v krutých dobách 
ekonomických opatření a kteří rádi podporují naše dění hlavně proto, že nám prostě fandí. Bude 
hezké jim za to pěkně poděkovat a protože slušnému chování jsme se za těch patnáct let naučili 
dobře, tak si myslím, že to budeme umět hezky. Ať už v podobě hostiny na zámku nebo jiného 
příjemného přijetí na našich akcích. 

A tak si to letos v Telči pěkně užívejte. Nezapomeňte na to, že patnáct nám je jenom jednou a že 
toto léto už se nebude opakovat. Přeji vám, aby bylo vlídné a přívětivé, jak jen léto v Telči umí být. 
Udělejte si prázdniny podle svých představ a snů a nepromarněte žádnou příležitost krásných 
prožitků, které vám život nabídne. Buďte na sebe hodní a pozorní, ohleduplní a tolerantní. Mějte se 

rádi a dělejte si drobné radosti. Jsme tady,  žijeme  a  patříme do krásného 
společenství, které vzniklo v jednom z nejkrásnějších koutů tohoto světa, 
galaxie, vesmíru... Není to nádherné...?! Milujte! Hodně lásky sobě i vám 
přeje 
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VÝSTAVY - Letos máme to štěstí, že  
díky společenství Česká inspirace, do kterého 
Telč patří, bude po celou dobu konání 
„Prázdnin v Telči“ nainstalována putovní 
výstava s názvem „NA TĚLO“. Je to výstava 
fotografií Alexandra Janovského, jenž nafotil 
díla dvanácti českých malířů, kteří místo plátna 
využili přirozené krásy ženského těla 
a přetvořili jej pomocí štětců a barev 
v umělecká díla. V zámecké kapli bude probíhat 
výstava „TELČ V RUDOLFÍNSKÉ DOBĚ“ 
a v justičním sále zámku výstava „VÝVOJ 
MĚNY NA NAŠEM ÚZEMÍ“. Výstavy 
mladých amatérských výtvarníků budou jako 
vždy probíhat i na židovském hřbitově. 
TELEVIZE - Brněnský štáb ČT1 bude 
letos opět jako loni natáčet v průběhu prvních 
čtyř dnů televizní pořad APORT . 
CÉDÉČKA - Stejně jako loni jsme se pro 
vás společně s JI-HO Music rozhodli vyrobit 
zvukový záznam z letošního ročníku a obohatit 
tak vaši sbírku v pořadí již o druhý titul. 
Nemáme to snadné, protože většina vašich 
oblíbenců nemůže vydávat písničky mimo svá 
vydavatelství. 
VIDEO- Přemýšlíme i o skromném snímku 
z letošního ročku na videu... 
VÝLETY - Okolí Telče si zaslouží vaši 
pozornost. Zkuste jej prozkoumat a nebudete 
litovat. Skalní útvary, zatopené lomy, rybníky, 
romantické vesničky s kouzelnými hospůdka- 
mi. Stačí se rozběhnout a dívat se kolem sebe. 
Neváhejte! 
OBČERSTVENÍ - o naši žízeň má 
zájem hned několik pivovarů. Nemusíte mít 
strach, že by došlo pivo. O náš hlad mají 
největší starost Kostelecké uzeniny. 
NOČNÍ KLID  -   Zkuste  v noci cítit 
s duchem městečka. Nikdo vám nikde nebude 
zakazovat hrát, pokud nebudete nikoho rušit. 
Telč si říká o vaše písničky, ale nesluší jí váš 
křik a řev. 
atd. - nebuďte líní vymýšlet si své vlastní 
aktivity. Telč nabízí spoustu možností. 
Například hřiště u Gymnázia a celý krásný 
sportovní areál je nám k dispozici. Jste-li 

„roleři“  vezměte   si  brusle...  Hrajte si... 
Žijte!!! A mějte se rádi!!!      
Programová brožurka - taková 
jako v minulých letech letos nebude! Byla 
hodně pracná a její efekt nebyl takový, jak by se 
od ní dalo očekávat.  
ALE POZOR! ALE POZOR!  ALE POZOR! 
KDYŽ MÁŠ NÁPAD, TAK SE NEUBRÁNÍŠ! 
Právě držíte v rukou první čtyři strany knížečky, 
kterou získáte tak, že budete sbírat 
„Zpravodaje“. V Telči budou k dispozici desky, 
do kterých si budete moci „Zpravodaje“ vkládat 
a po „Prázdninách“ budete mít celou knihu, 
dokumentující letošní ročník. Aktuální, 
praktické, zábavné a hlavně ZADARMO! 

 
SPONZOŘI  - Jsem velmi rád, že nás 
naši sponzoři podporují v naší bohulibé 
činnosti... Nejde tu zdaleka jen o peníze. Řada 
sponzorů nás podporuje hlavně materiálně. 
Například kopírovat se bude na kopírkách 
zapůjčených firmou: 
 
 
 
    
Pořadatelem letošního ročníku (stejně jako 
čtrnácti předchozích) je ing. Milan Kolář 
(Komenského 30, JIHLAVA, t.: 066 - 22 622) 
a jeho agentura ve spolupráci s agenturou Zlatý 
dvůr,   s  městem  Telč   a    Státním  zámkem 
v Telči. Organizační „štáb“ v průběhu konání 
akce sídlí na Domě dětí a mládeže na náměstí 
Zachariáše z Hradce, tel.: 066 - 96 20 19. 
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 Ahoj, ahoj, ahoj 

Dnes je první máj - lásky čas a já moc 
vzpomínám na moje první „Prázdniny v 
Telči“, kde jsem při pěkných písničkách 
poznávala svoji lásku. Letos se do Telče 
chytáme už potřetí. Znovu chceme zažít tu 
neopakovatelnou atmosféru plnou nadšení, 
krásy, sluníčka, smíchu, nových přátel, 
písniček, lásky a pohody. Už se moc 
těšíme na veselé Kocouří scény, na hlavní 
koncerty i noční nocturna. Na Jarka 
Nohavicu, Jirku Zipa, Auris, Medvěda a 
další a další prima lidičky, díky nimž je to 
všechno možné.  
A tak přeju vám i nám, aby se ty letošní 
„Prázdniny“ opět skvěle vydařily.         Jana 
PS: Bez Telče si už léto ani nedovedeme 
představit          Jana, Dan, Klára, Michal 

 Ahoj kamarádi 
Loni v létě jsem se po dlouhé době cítila opravdu 
šťastná a to když mě moji přátelé pozvali do Telče na 
„Prázdniny“. Tolik pohody, přátel a dobré muziky 
Nevím, jak jsem mohla těch dvacet devět let žít a 
nevědět, že je někde tak hezky Vím, že už vám 
zůstanu věrná a budu se sem vracet každý rok... 
S písní na rtech se letos a teď už každý další rok těší 
                                            Lenka 

 V roce *95 jsem byl v Telči týden. Měli 
jsme tam být dva, ale nějak nemohla, či co. No 
prostě jsem tam byl „sám“. Já když někam 
vyjedu jen sám nebo jen se psem, většinou dýl 
jak dva dny nevydržím a jedu domů. Mám rád 
společnost. V Telči to ale bylo jiný. Tam prostě 
člověk bejt sám nemohl. V podstatě 24 hodin 
denně si mohl bejt jistej, že když zajde na 
náměstí, k bráně nebo do tý hospody u rybníka, 
že tam určitě najde partu minimálně s jednou 
kytarou a zazpívá si a pokecá a... a nebude 
sám. A místo chmurný nálady, která občas na 
člověka padá, když uléhá někde v lese sám, 
jsem usínal s úsměvem na tváří a těšil se na 
další den. Prostě na to nikdy nezapomenu. 
Vzpomínky jsou to, co nám nikdo nevezme A 
zůstávají většinou ty hezký                Bohoušek 

 Nazdárek lidi  Zdravím vás moc a moc z 
jižní polokoule naší modré planety, kde už se 
půl roku potloukám jak jen to jde, studuju, 
pracuju, mám se bezva na cestách a vzpomínám 

na vás. Teď jsem na dvoutýdenním výletu na 
Novém Zélandu, dala jsem vale Austrálii. 
Zéland je něco tak krásného, že mi slova 
nestačí. Hory, nádherná jezera, deštné pralesy, 
ovce a ovce, super lidi. Fotím ze všech sil. Ale 
Telč mi tu chybí strašně. Na co se budu asi těšit 
domů? Ahoj snad už v roce 97.  

Vaše Iva Šestáková 
 Posílám voňavý pozdrav z rozkvetlého 

města  dobrého  vína,  chřestu a kol Freiburgu v 
jižním cípu Německa, kde je to kousek do 
Švýcarska i Francie. Je to město krásné, plné 
zeleně a celé žije životem místní university. 
Všude po ulicích se řítí na svých kolech 
studenti i učitelé. S kamarádkou se teď na tři 
měsíce tohoto hemžení také účastníme a to je 
moc príma. Mějte se všichni moc krásně a 
opatrujte  se  a  já  se už těším,  že se společně v 
srpnu setkáme v městečku Telči.         Ráďa 

 Milý Medvěde 
Moc si vážím všech lidí, kteří se tak báječně 
starají o ukojení dušiček nás ostatních. Nechci 
opakovat vše, co už za mě napsali jiní - a tak 
alespoň posílám májové pozdravy z Londýna, 
kde momentálně válčím a kam mi má hodná 
maminka posílá všechny    „HOT  NEWS“    
(horké  novinky) z našeho kouzelného městečka 
Telče - ona totiž dobře ví, jak jsem na 
„prázdninách“ závislá... Nedá se nic dělat - na 
léto jedu domů Přeji vám hodně sluníčka a 
modré nebe jen se samými beránky Mirča ze 
Sušice 

 Od Bárnyho přišel velmi pozoruhodný 
pohled z parku budoucnosti (Parc du 
Futuroscope) z Francie: Předem vás zdravím 
z takového zajímavého města. Mají tady 
velice zajímavé věci.  Je to tady  něco jako 
město budoucnosti, ale není nad dobrou 
krásnou Telč. Tak se těším. Pozdravuj  

Čau Bárny - Pavel Barnáš 
 Jindřiška poslala pohled z Luxembourgu: 

Dík za „Zpravodaj“ přijedu v neděli a těším se 
  Ivě přišel pohled od Niagarských 

vodopádů s připomínkou, že je tam hezky, ale 
Telč, že to není. Mohli bychom si přát něco 
víc?! 

Z  DOPISŮ:  
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DRAMATURGIE - letošního 
patnáctého ročníku „Prázdnin v Telči“ se 
nebude příliš lišit od jiných ročníků.  
Zůstáváme u tradičních a většinou osvědčených 
programů. V Telči můžete strávit celý den podle 
svých představ a my vám budeme pouze nabízet 
různé možnosti. 
BRIGÁDY - Pokud budete mít zájem 
pracovat, naskýtá se většinou možnost vydělat 
si na volňáska prací na zámku nebo ve městě. 
Jde většinou o jakousi veřejně prospěšnou 
činnost s malou odměnou,  ale  není  nad pocit z 
dobře vykonané práce. 
HRY  - Dávno  pryč  jsou  ty časy, kdy nás v 
Telči byla jenom hrstka a měli jsme k sobě tak 
blízko, že jsme si celé dny hráli. Dnes se den 
plný her na tábořišti objevuje pouze výjimečně, 
ale třeba ještě není všem hrám úplně 
odzvoněno.  My letos máme jednu připravenou 
a pro úspěšné řešitele a cestovatele (protože se 
bude muset trochu jezdit po jihočeských 
městech) jsou připraveny volné vstupenky. 
KOCOUŘÍ SCÉNY - Hrát se v Telči 
začíná v 17.00 hodin na „Kocouří scéně“, která 
je určená všem, kteří by rádi jednou hráli na 
nádvoří zámku. Uvidíte a uslyšíte skupiny 
různorodých žánrů od trampských po rockové a 
mezitím i nějaká divadla. Bude se to odehrávat 
na náměstí, před zámkem, v Lidušce, na terase 
za zámkem, v zámeckém parku... vždy podle 
toho, kam se zrovna bude ta která muzika hodit, 
podle toho kde ten který koncert lépe vyzní, ale 
i podle toho, kde se účinkujícím více líbí. 
Nelekejte se všechny vyjmenované prostory od 
sebe oddělují pouze desítky metrů, takže 
přijdete-li na kterýkoliv z nich, jistě rychle 
pochopíte, kde se něco děje a kde ne. 
KONCERTY NA ZÁMKU - 
Kromě „Pivního večírku“, který proběhne 
tradičně na zimním stadióně, budou všechny 
hlavní večerní koncerty a události na nádvoří 
zámku. Začínáme v 19.30 hodin a pouštět na 
zámek můžeme začít  (především z technických 
důvodů) asi tak v 19.00 hodin. Koncerty trvají 
většinou asi tak do 22.00 - 22.30 hodin. 

NOCTURNA - jsou jakási noční 
zastaveníčka. Měl by to být vždy koncert  jakési 
snivé muziky. Něco malého do spacáku. Bude-li 
hezky, najdeme dost romantických scén na 
zámecké terase nebo přímo na náměstí. Bude-li 
zima, budeme snít v sále „Lidušky“. Začátek 
nocturna bývá vždy odkládán až do doby, kdy 
skončí hlavní koncert, takže nemusíte mít 
strach, že o něco přijdete. 
COUNTRY BÁLY - Pro ty, kteří 
přijíždí do Telče žít a ne spát, jsou v sokolovně 
připravené country bály na každý pátek. Začínat 
budeme zase až po skončení hlavních koncertů.  
TÁBOŘIŠTĚ - Na zimním stadióně, 
který je umístěn pouze několik málo stovek 
metrů od náměstí, je již tradičně připraveno 
táboření. Tábořit se bude jistě i u Rybníka 
Roštejna. Pro choulostivější povahy bude za  
účelem noclehování  k dispozici i tělocvična 
Gymnázia.  
STRAVOVÁNÍ - Na náměstí přímo 
naproti zámku je letos poprvé v provozu nově 
zrekonstruovaná školní jídelna, která nabízí 
možnost zakoupení stravenek. Dobrou zprávou 
je i to, že bude letos konečně po několika letech 
v provozu  Zámecká restaurace.     
VSTUPENKY - jsou již tradičně zase  
o něco dražší. Hlavní koncerty budou většinou 
za 70,-; výjimečně za 80,-; Nedvědi za 100,-; 
Jarek Nohavica za 120,- a Nohavica s paní 
Hanou Hegerovou za 200,-. Cenám se můžete 
divit, můžete i nadávat, ale to je asi tak 
všechno, co proti tržnímu mechanizmu můžete 
dělat. Nocturna a country bály budou za 
vstupné v rozmezí od 10,- do 40,- Kč. 
Permanentky na několik koncertů za sebou 
budou výhodné jako vždy, nebudou v předpro-
dejích, ale přímo až v Telči. Předprodeje: 
Knihkupectví Jitka,  Komenského 16,   JIHLAVA 
Knihkupectví Šilhavý, n. Zachariáše z Hradce, 
TELČ 
Knihkupectví    Hanky  Marečkové,    DAČICE 
Informační centrum - MěÚ TELČ; KUDRNA BRNO, 
Informační centrum- MĚSTA J.HRADEC, Panská 136 
Originál TŘEBÍČ; F&C,Seifertova13,  PRAHA 
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CO A JAK V TELČI 


