
Tak vás zase po roce čekání zveme do
Telče! Čeká nás oslava dvacátých narozenin!
Tolik bychom toho chtěli k narozeninám dostat!
A přitom se nedá očekávat nic výjimečného. Spíš
jen to staré dobré, osvědčené! Ale jsme tu, máme
prázdniny, je léto... Co víc si můžeme přát? Jsme
stále ještě mladí, krásní, zdraví, plní elánu,
nadšení a optimismu a celý dlouhý život máme
před  sebou! Tak jako ti dvacetiletí oslavenci.
Tak co si popřát k narozeninám? Ať si to pěkně
ve zdraví užijeme a ať nám to jěště pěkně dlouho
vydrží!

Ahoj všichni!
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Chybí nám
Kočko, Cymbelín, Calata, Lewitová

Borut Zalar - Slovinsko
Já vím, že bude Čechomor o prázdninách

různě na cestách, ale do Telče by se tak hodil...
Rozhodně bych také ráda slyšela Vlastu Redla.
Těším se na viděnou :-) Helena

Ahoj, možná byste mohli zkusit taky ASPM
s Janem Spáleným, byli v minulých letech
dvakrát v Třeboni a líbili se - potřebují, pravda,
poučenější publikum, ale to zrovna v Telči máte.
Jinak moc zdravíme i s Tomíkem a přejeme, ať
se vše vydaří jako obvykle krásně. Těším se.

Alena

Program je bezva a už teď vím, že v Telči
strávím nejméně 14 dní. Jestli Vám tedy můžu
poradit nebo lépe řečeno, je to i mé přání, tak
bych pozvala V. Koubka. Je to fakt borec. Pak
budu v Telči i těch 15 dní. Díky a jen tak dál!
                                                  Káťa Maláčová

Ahoj, co takhle Vláďa Mišík?
                  Srdečně zdraví Bába Glasová a spol.
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Při čtení předběžného programu Prázdnin
nás příjemně mrazí. Bude toho tolik k vidění
(slyšení)! Už se moc těšíme. Všechno nemůžeme
stihnout - těžko se vybírá. Díky za H. Hrubého
a Sklep! Samozřejmě zkusíme i něco
„neznámého“. Věříme, že počasí bude s námi.

Standa, Jitka, Martina, Michala
Milí organizátoři, ještě do teď žiji z jediného

večera  minulého roku, nad hlavou byla
renesanční obloha, zpíval Plíhal, tak dobře
a svobodně mi dlouho nebylo. Moc se vám to
daří, máte vzácný cit pro prostředí a atmosféru.
Slíbil jsem si, že tak silný zážitek si nenechám
ujít, proto Vás žádám, pokud by bylo možné
rezervovat 2 lístky na Karla Plihala, budu vděčen
a budu se pohybovat do konce července po světě
s velkou nedočkavostí . Děkuji za to, co děláte,
přeji hodně zdaru, s pozdravem Petr Šolc

Moc už se těšíme na Prázdniny, přijedeme.
Sleduji pravidelně www stránky, jak se pomalu
naplňuje program. Hodně slunce, kamarádů,
pohody a krásných písniček S a m

ZPRAVODAJ

Z vašich dopisů

z d r a v ě  i n f o r m a t i v n í
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Dramaturgie
Tak letos podvacáté! Je to až
k nevíře! Pořád stejné
a pokaždé jiné! Dramaturgie
stojí po celou tu dobu na
folkových hvězdách. Doba je
však jiná, než byla před dvaceti
lety. Věřte mi to. Je mnohem
tolerantnější a zdá se mi
mnohem pestřejší. Tenkrát byla
více černobílá. Takže pro nás
hledače je ten dnešní prostor
mnohem větší.

Snažíme se o pestrost, kvalitu
a alternativy na okrajích žánru.
Usilujeme o oživení skvostu
architektury a rádi bychom, aby
naše dění ve městě kores-
pondovalo s duchem malého,
krásného městečka zapsaného
na seznamu kulturního dědictví
lidstva. Těším se na zahájení
letošních Prázdnin v Telči, které
bude netradiční tím, že na-
vážeme na  loňské  zakončení
se skupinou  ZATRESTBAND
a v duchu filmu Až přijde
kocour a slavných třešťských
tančíren to celé zahájíme. Dále
bude nevšední koncert Karla
Plíhala, který se představí se
svou novou deskou s písněmi
Josefa Kainara - „Nebe počká“,
Zuzana Navarová je nevšedním
zážitkem na nádvoří zámku
stejně jako skupina Jablkoň
s Jaroslavem Svěceným. Javory
budou se skupinou Chesed
tentokrát trochu „jidiš“ a Ida
Kelarová s Terne Čhave
v telčské premiéře pro změnu
zase „cigojniš“, vrací se divadlo
SKLEP s Besídkou 2002, vrací
se Ivo Jahelka, Wabi Daněk

a co už nikdo nečekal a co bude
nejspíš událostí této sezony, že
bude zase hrát Jaromír
Nohavica. Takže americký hráč
na foukací harmoniku Charlie
McCoy, který ve státech hraje
s Bobem Dylanem a na Telči
budehrát s Robertem Křesťa-
nem už pro nás není ani tím
největším překvapením...
Kocouří scény
Jsou prostorem pro kapely,
které si chtějí zahrát a na nádvoří
pro ně zatím není místo. Jsou
každý den od 17:00 hodin na
náměstí a v případě nepřízně
počasí se hraje v podloubích
nebo v průjezdu umělecké školy.
Je to také dobrý prostor pro
představení místních, tedy těch
našich nejbližších.
Z „Kocourů“ se už stala docela
pěkná scénka, navozující ten
správný hlad na večerní hlavní
chod“.
Koncerty na zámku
Hrát začínáme v 19.30 hodin
a za večer můžete čekat většinou
nejméně tři účinkující, z nichž
žádnému nechceme říkat ani
předskokan ani předkapela.
Tříhodinové koncerty se často
stávají zajímavým propleten-
cem různých žánrů a různých
muzikantů tu více a tu méně
žánrově příbuzných. Koncerty
mívají komorní atmosféru
a nejsou tím, co byste mohli
znát z ostatních festivalů.
V Telči se na koncertech nejí,
nepije alkohol, nekouří... sedí se
a poslouchá. (Občas po
stranách pódia tančí.) Právě tím

jsou naše koncerty zvláštní,
prožitky z nich výjimečné...
Vypněte si mobily a pojďte
si takový večer vychutnat.
Nocturna
Jsou pro ty, kteří mají rádi po
„hlavním chodu“ ještě nějaký
zákusek. Pro labužníky, kteří
bez dobrůtky na dobrou noc
neusnou. Začínají po skončení
hlavního koncertu a bývá to tak
kolem 22:30 hod. Dali jsme
si letos záležet, aby se ty
dobrůtky skládaly opravdu ze
zajímavých jmen. Různé žánry,
různé krajnosti, divadla...
Vyberte si! Pokud počasí dovolí,
budeme chtít hrát co nejvíce
venku.
V seminářské zahradě, u ryb-
níka pod Liduškou, na náměstí...
Za nepřízně počasí máme
mázhaus Lidušky a taky krásný
nově zrekonstruovaný sklep
hned vedle zámku.
Vstupenky
Ceny vstupenek se sice snažíme
udržovat na úrovni, kterou
budete schopni akceptovat, ale
to, co to bylo před několika
málo lety, už to nikdy nebude.
Normální vstupenka na večerní
koncert na zámku  bude  stát
Kč 130,- až Kč 150,. Některé
koncerty a divadla slavných
a věhlasných umělců budou za
Kč 150,- až za Kč 220,-
a zahájení s bohatým
programem,    jídlem,      pitím
a ohňostrojem za Kč 250,-.
Můžete počítat s tím, že před
koncertem bude lístek o něco
dražší než v předprodeji, ale na
oplátku pro ty, kteří setrvají
několik dní, nabízíme možnost
permanentek se slevou až 25%!
Naše pokladna před domem dětí
bývá otevřena každý den od
10:00 do 18:00 hodin a potom
od 19:00 hodin před koncertem
na zámku. Děti mají vstup na
většinu koncertů zadarmo.

Předprodeje našich
vstupenek
(od počátku července):
Knihkupectví Jitka - Komen-
ského ulice 16, JIHLAVA;
Knihkupectví pana  Šilhavého
a Informační centrum MěÚ -
TELČ; Knihkupectví Hanky
Marečkové - DAČICE; Kudrna
– podchod hlavního nádraží
BRNO; Informační centrum
města J. HRADEC; prodejna
Originál - na  Karlově  náměstí
v TŘEBÍČI; Hudební nástroje
Jakub Lis – Náprstkova 10,
PRAHA.

Brigády
Tím je Telč zajímavá, že kdo
nemá na vstupenku, tak může
ráno v osm přijít a jít na nějakou
brigádu, kde si vydělá alespoň
na volňásek... No a my máme
pocit, že po sobě ve městě
necháváme pořádek a čisto...
Stravování
Před zámkem se o nás bude
starat stánek Masozávodu
Krahulík a stánek skvělé
pekárny pana Marka. Řada
restaurací a hospůdek v čele
s paní Maruškou se už jistě těší
na své stálé letní zákazníky
a jistě se na nás těší i v cukrárně
„U Matěje“... Velmi dobrá
kuchyně a milé přijetí je
i v okolních vesničkách, kam
rádi vyrážíme na výlety. Pokud
si chcete udělat hezky, tak
v Mrákotíně „Na Kovárně“ se
vám to povede snadno.
Výstavy
Bez nich by to nebylo ono.
Koukněte na ně.  Fotky
z minulých ročníků  budou

k vidění na radnici a v „Lidušce“
V ambitu kostela vedle zámu
bychom rádi nainstelovali
výstavu  „Zmizelí sousedé“. Na
zámku je Galerie Jana
Zrzavého! Na věži Sv. Ducha
jsou výborné obrazy pana Jana
Křena a výstava prací studentů
bechyňské keramické školy.
Slávek Rabušic, který aranžuje
květiny na mnoha zámcích po
celé republice, pro nás opět
připravuje překvapení -
tentokrát na terase v zámec-
kém parku; v čajovně bude
vystavovat svoje „knihařské
parodie“ Josef Pácha...
Tábořiště
Kousek za městem u rybníka
Roštejna tradičně provozují
Služby Telč v době konání
Prázdnin provizorní tábořiště
pro ty, kteří mají rádi rybník,
chtějí to mít blízko do lesa
a tím i na vycházky. Ti, kteří
by bez městského hluku neus-
nuli, to budou mít lepší na
zimním stadióně, kde sportovci
pro nás taky už tradičně
provozují další tábořiště. A pro
ty, kteří potřebují střechu nad
hlavou, má Vidla se svou partou
už tradičně připravenou tělo-
cvičnu místního Gymnázia.
Internet v Telči
Již třetí rok se snažíme
o on-line přenosy koncertů
z nádvoří zámku, ale
i z Kocouřích scén po internetu
a vůbec děláme kolem tohoto
média trochu humbuk. O celý
projekt je velký zájem a měl také
značný ohlas. Město Telč nám
za  tím  účelem  půjčuje   školu
a  firmy CORA, M-Soft a
Trialog vše ostatní, co je nutné
k tomu, aby to fungovalo. Takže
pokud nebudete zrovna v Telči,
můžete být přítomni alespoň
virtuálně přes naše webové
stránky. Těšíme se!
Výlety
Okolí Telče kdysi zapříčinilo
vznik samotných Prázdnin
v Telči. Tak si nenechte ujít tu

příležitost prohlédnout si jej.
Je nádherné.
V lesích pod Javořicí hledejte
skalní útvary, zatopené lomy,
rybníky, romantické vesničky
s kouzelnými hospůdkami. Za
zvláštní zmínku stojí hrad
Roštejn. Stačí se rozběhnout
a dívat se kolem sebe.
Neváhejte! Na náměstí si za
tímto účelem můžete půjčit
kolo. Jistě narazíte na
informačním středisku na
slušného průvodce. Nenechte si
také ujít příležitost zajet si
vláčkem (o sobotách a nedělích
i parním) do Dačic nebo
Slavonic a odtud na nedaleký
Landštejn.
No, a pokud nechcete jít daleko,
tak alespoň na rozhlednu na
Oslednici.
Město šťastných lásek
Telč je kouzelné městečko, které
se každoročně stává svědkem
našich prázdninových dobro-
družství. Rádi na ně vzpomí-
náme a rádi se vracíme je hledat!
Je nám při tom společně dobře!
Ať se vám to líbí i tentokrát!
Užívejte si to!

Pořadatel
pořádá, letos už podvacáté,
Ing. Milan „Medvěd“ Kolář,
Komenského 30, JIHLAVA,
tel.:066/730 26 22,
medved@ji.cz,  ve  spolupráci
s Městem Telč a Státním
zámkem v Telči. Organizační
„štáb“ v   průběhu   konání  akce
sídlí v Telči v Domě dětí a mlá-
deže na n. Zachariáše z Hradce.
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Zpravodaj
tiskneme

na stroji firmy


