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20. ročník Prázdnin v Telči
„Ty hodiny stále ještě běží, tik tak - tik tak -
tik tak....“

Začínám tématicky slovy písně Cimbal Classicu.
Tikají poslední hodiny letošních Prázdnin v Telči
a vy držíte v ruce poslední číslo Zpravodaje.
Zatlačte slzu, není prostor na sentiment,
ale na to, abyste se začali těšit na ty další
(čísla i Prázdniny). V mezičase snad malé
ohlédnutí za těmi 17 společně proži-
tými dny.

Zahajovali jsme v pá-
tek 26. 7. v duchu
filmu „Až přijde
kocour“. Toho
nakonec přivez-
la kapela Funny
Fellows, společně
s ní a Zatrestban-
dandem jsme pak
oslavili 20. narozeni-
ny Prázdnin v Telči
bohatým rautem
a ohňostrojem.
Rozjeli jsme akci
Internet v Telči
a večer chodila
městem Bílá paní
s hrncem kaše. Další
den byl od základu Nezmarný. Pak
byla na programu nedělní prázdninová
romance s písničkáři Karlem Diepoldem
a Karlem Plíhalem. Letně poetické bylo
pondělí s Václavem Hrabětem, Kováříkem
a Žalmanem. Rozjely se nám dílny slámování a dráto-
vání v Lidušce. O počasí jsme vedli řeč s právníkem
Ivem Jahelkou v úterý. Pod deštníkem jste toho
dne mohli potkat také Vojtu Zíchu, Devítku nebo
Ivo Cicvárka se skupinou OKO. Středeční pro-
gram byl v mladém duchu s Žofií Kabelkovou,
Poupaty, Zuzanou Navarovou, Martinou Trchovou
a Janem Matějem Rakem. Čistě pánská pódiová
jízda byla ve čtvrtek s Kamelotem a Copem.

V pátek jsme se společně s Braxou a Slávkem Ja-
nouškem proletěli na Trojplošníku Jardy Matějů .
(J+J+J) = sobota  - Jablkoň + Jarret + Jaroslav Svěce-
ný, k tomu ještě bluesman Pepa Streichl. Ve sváteč-
ním nedělním menu byl KK band, Chesed a Javory.
Nový týden jsme načali trojicí – Cheltic, Jauvajs,

Honza Hrubý & Kukulín. Úterý bylo více
méně folklórní s Hradišťanem, Natalikou

a Bokomarou. Country dáma středa
hostila Roberta Křesťana s Malina-

bandem, Wabiho Daňka
a legendu americké

country Charlieho
McCoye. V rytmu

Prázdnin jsme se
protančili čtvrt-
kem s Terne Čha-

ve a Idou Kelaro-
vou.  Ze Sklepu (di-

vadla) až na zahradu
za Radůzou jsme si

vyšli v pátek. Včera
jsme mohli zatles-

kat skorodo-
mácímu Cim-

bal Classicu, Strá-
níkům a Ginevře.

Dnes, v poslední den,
se těšíme na dlouhý

koncert písničkáře Jarka Nohavici.

To bylo ve zkratce. Pokud jsem počítala
správně, tak letošními Prázdninami

v Telči prošlo 89 kapel, od 26. 7. do 11. 8.
tady proběhlo 17 výstav, 8 dílen (drátování, slámo-
vání, samplování, malování mandal, technika mimu,
doteky pantomimy, aranžování květin, střih videa,
batikování), 13 divadelních vystoupení a dvě vel-
koplošné projekce filmů  (Kytice, Rok ďábla)...

Všechno se na papíře spočítat nedá, přijeďte si to za
rok do Prázdnin v Telči prožít s námi.

-alík-

Internet v Telči
Pokud se Vám snad nedejbože bude po Prázdninách
v Telči po celý rok stýskat, nemusíte si zase až tak
zoufat. Budeme se Vám snažit neustále (a s větší četnos-
tí, než tady v Telči) nabízet co nejvíc z našich velmi
hutných archívů  - od videozáběrů , přes zpravodaje
a fotky z digitálních fotoaparátů, až po záznamy, poří-
zené témeř ze všech koncertů  během posledních sedm-
nácti dnů. A to vše jen a jen pro Vás! Mějte se hezky
a až budete mít melancholickou, sejdeme se na strán-
kách, kde to žije! (A nezapomeňte na nás - stránky drbů,
jakož i známý medvědomail jsou Vám plně k dispozici.)

Ondra Kolář

Webové adresy jsou následující:
www.webhouse.cz/telc_folk - oficiální Prázdninotelčská stránka
www.trialog.cz/internet02 - Internet v Telči 2002, zde nejlépe naleznete záznamy z koncertů
www.folkace.cora.cz - stránka Internetu v Telči s designem firmy Cora

Hladký průběh projektu Internet v Telči měly na svědomí následující firmy. Děkujeme!
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