
Z vašich nedočkavých dopisů už krásně
voní blížící se setkání v té naší milované Telči.
Nádvoří zámku je zatím liduprázdné, ale to, že
se už brzy naplní k prasknutí, je neodvratné!
Jana z Pacova nám loni napsala,  že  Prázdniny
v Telči jsou pro ni takovou malou jistotou! Asi
tomu tak opravdu bude, když jimi za dvacet let
existence nic neotřáslo.
Nechte se pozvat na dvacátý ročník. Dali jsme si
na něm záležet, ale nejhezčí na něm je, že nebude
jiný, než ty předešlé. Bude obyčejný a krásný
jako vždy. Už se na vás těšíme!

Taky už se tak těšíte?
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Chybí nám
Nedá se říct, že mi někdo chybí, spíš si říkám,

jak to dokážete dát do kupy. Snad jen - teď
Michal Prokop na Konopišti v rámci Folkového
kvítku, to bylo opravdu zajímavé zpestření, moc
jsem si to užil. :-) Michal

Procházela jsem program a moc se mi líbí.
Jen mě napadlo, co je s Vlastou Redlem. Nikde
jsem ho už tak dlouho neslyšela..:o( Přeji tedy
krásné dny a s očekáváním těch našich prázdnin
se loučím... Peťula

Ahoj, ještě mě napadla kapela Madalen.
Vím, že mají k Telči hodně kladný vztah.
Myslím, že Luboše Pospíšila už lidi (nebo spíš
mladší návštěvníci festivalů) příliš neznají.
Doporučuju kde jen můžu jeho desku Vzdálená
tvář, která je teď všude k mání za stovku a fakt
mě překvapuje, jak málo lidí (jinak vcelku
obeznámených s muzikou) ho zná. Vašek

Samozřejmě, že mi tam nejvíc chybí
Čechomor. Ale potěší i Mňága, prostě něco od
podlahy. Hodně zdaru v organizování a s
pozdravem - František je nejlepší! Iveta
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Současná sestava je vážně skvělá! Kus léta
rozhodně strávíme v Telči :-))))))) hodně zdaru
a optimální letní počasí přeje Františka

Děkuji za pestrý program na letošní Prázd-
niny v Telči. Myslím si, že svůj šálek kávy si
vybere úplně každý. Já se úplně nejvíc těším na
divadlo  Sklep a samozřejmě na naše legendy
Plíhala a Nohavicu. Hanka

A ať to dopadne, jak to dopadne, od 31.7 do
4.8. jsme TAM. Bydlíme v levým horňým rohu
na plóščadi a fšecinko sledujeme. Nevím, kam
jinam bych měl jezdit na dovolenou. Pacifik už
znám. Ten je furt stejnej (studenej). Ale Telč, to
je něco JINAČÍHO. To je KAFÍČKO. Se mějte
a držím palečky, ať to všechno klapne!
 Mýreček

Letošní program je opravdu skvělý, bez
přehánění. Zatím jsem si vybral poslední víkend,
ale doufám, že se dostanu do Telče i jindy. Přeji
pěkné léto a koncerty vyprodané v předprodeji.

 Vašek

ZPRAVODAJ

Z vašich dopisů

n e d o č k a v ě   p o z v á n k o v ý
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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 "ne-
známého". Věříme, že počasí
bude s námi.
Standa, Jitka, Martina, Michala

Už se nemůžem dočkat celé
úžasné Telče!!!!!!! Už aby bylo
léto. Mějte se krásně a doufám
už brzo!!! Ahoj Míša

A víte, na co se těším? Na
léto. A na Telč. A na muziku!

   Jana

Muzika je skvělá všude, ale
není nad smažák Na Kopečku a
kaši od Marušky ;oD  Ještě
jsem zapomněla zmínit masíčko
z Krahulčí ;oD Mějte se krásně!
 Berun

Právě jsem si vytisknul
aktualizovaný program. Je moc
pěkný a vy jej určitě ještě něčím
vylepšíte. Strávíme v Telči
celých 17 dní - těšíme se nejen
na koncerty, divadla, na výlety,
na město, na lidi - ale hlavně na
atmosféru. Moc to potřebuji,
čím dál víc, ten  pocit  pohody
a přátelských lidí, ten "jinej
život". Čím dál více si Prázdnin
vážím - toho 17 denního ostro-
va pohody. On ten život, lidi,
práce a jiné někdy není úplná
pohoda.
Letos přijedeme podesáté,
nebýt vojny a 6leté přestávky
období malých dětí, tak každý
rok od roku 1985. A pokaždé
na 14 dní. V krvi mají  již  Telč
i kluci, kteří ve svých 8 a 10 le-
tech pojedou pošesté. A moc
se těší, vlastně je to pro ně
samozřejmost: když budou
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prázdniny, pojedeme na Prázd-
niny do Telče.
Mějte se  moc hezky  a  už brzy
ahoj v Telči      Sam, Krnov

Už se nemohu dočkat na
přívětivou Telč, fajn lidičky
a bezva kapely. Mějte se moc
hezky  Evina

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!  Petr

Moc děkuju za skladbu
letošních Prázdnin. Začíná se
rýsovat přímo lahůdková směs.
Funny Felows s Nezmarama,
Poupata, Cimbal classic, Mirek
Kovářík, Wabi a Křesťan a Plí-
hal s Nohavicou. No paráda!
Vidina Telče mne drží v nepo-
hodě nad vodou (a že si jí v práci
užívám poměrně dost) a strašně
se těším. Chci přijet (a snažím
se pro to dělat maximum) na
celou dobu, budete - li potře-
bovat, pomohu co bude třeba a
budu nasávat tu radost, pohodu
a úsměvy, ze kterých pak budu
žít minimálně do Vánoc. Přeju
sluníčko v srdíčku a těším se,
až se uvidíme. Evina

Ahoj, zdravím všechny
příznivce Prázdnin v Telči a rá-
da bych taky přispěla svojí
troškou do mlýna kdo mi chybí.

V programu jsem už zahlédla
Jarka Nohavicu, ale nevidím tam
Čechomor a moc, opravdu ale
moc by se mi líbil jejich
společný koncert. Ti, kteří
viděli film Rok ďábla mi určitě
dají za pravdu, že by to byl
naprosto skvělý závěrečný
koncert Prázdnin. Taky by se
mi líbilo divadlo V pytli, které
vystupovalo, tuším, předloni.
to bylo taky moc fajn. A taky
bych ráda viděla divadlo Trakař.
Zdravím všechny a moc se těším
na svoje už 4. Prázdniny. Eva

Určitě se letos v Telči opět
znovu uvidíme. A tak nezbývá,
než se těšit na ty voňavoučké
letní prázdniny. Pěkné jaro
a hodně vytrvalosti + energie!!!

Zdraví 0+0

Tak jsme si lámali hlavy,
kdo nám v tom báječném
programu vlastně chybí...
A přišli jsme na to, že by bylo
dobře, kdyby v Telči hrálo víc
divadel. Těšíme se na divadlo
Sklep, ale rádi bychom
i Cimrmany nebo Borise
Hybnera. Už taky odpočí-
táváme dny!

ze Znojma zdraví Martina

Četl jsem předběžnej
program a jako velkej příznivec
vašeho festivalu si myslim že
se to nemůže obejít bez Slávka
Janouška.Taky bych rád viděl
Mňágu, Čechomor, Samsona
a ten návrh na Dědu Mládka
taky nebyl špatnej... Vím, že
všechno není možný ,ale Krátké
úderné divadlo bylo fakt skvělý.
P.S. Doufám, že nebude chybět
JEŽEK (11°) S pozdravem

Miloš

AHOJ, MYSLÍM, ŽE
VÝBORNÝM KULTURNÍM
ZÁŽITKEM BY BYLO
POSLECHNOUT SI NOVOU
SESTAVU JARDY MATĚJŮ
Z ČESKYCH BUDĚJOVIC

"TROJPLOŠNÍK". BYLA
JSEM TOTIŽ NA JEJICH
VYSTOUPENÍ V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH A VELICE
MĚ TO ZAUJALO. SAMA
JSEM MUZIKANTKA
A SPOUSTU MUZIKANTŮ
ZNÁM. A TOHLE BYLO
OPRAVDU CHYTLAVÉ,
MELODICKÉ, PĚKNÉ...

          HANKA

Vím, že nejsem jediný, ale
již léta poslouchám VLASTU
REDLA a to téměř v jakémkoliv
složení hudebníků. Pokaždé,
když mne bolí dušička,
nacházím útěchu v jeho hudbě
stejně, jako nespoutanou energii
ve chvílích, kdy je mi veselo.
Když už jste si řekli o návrhy
nás obyčejných smrtelníků, tak
tady je ten můj. Mějte se fajn
a celému teamu přeji hodně
zdaru a pevné nervy! Luky

I já postrádám Čechomor,
dále Boba Dylana, Janis
Joplin.... No, bez legrácek.
Hvězdy musí být, jinak by to
nefungovalo. Není jednoduché
cpát někam někoho, kdo není
slavný, ovšem zdá se, že letos
vychází hvězda Honzovi Žam-
bochovi a "Žambochové". Snad
i duchcovskému Jardovi
Urbánkovi. Kdyby se dali
někam strčit, tak třeba za čas
už tam budou za hvězdy (nebo
taky nebudou).   Myšák

Nedávno jsme slyšeli
v rozhlase krátký pořad s novou
skupinou "Trojplošník" (Jarda
Matěj Matějů) a byly jsme
velmi a velmi příjemně
překvapeni. Určitě je chceme
vidět a slyšet častěji.
       S pozdravem Mašek Vašek

Program je úžasný a jsem
rád, že se bráníte  těm, kteří
překročili rámec toho našeho
festivalu, jsou jich plný rádia

a patří už na festivaly jiné !!!!!!!
Takže jsem z těch návrhů co už
lidičkové napsali trošku
vyděšen - ale tu IRENKU
BUDWEISEROVOU bych ale
bral. Pedro

Nechci napsat kdo mi
chybí, ale velikou radost mám
z toho, že v Telči bude Víťa
Marčík - protože je to fakt
BOREC !!!, který když hraje
pohádku, tak nevím jestli se víc
líbí dětem nebo nám větším!

Jarek

Vím, že sestavit program na
16 večerních koncertů
v překrásné telčské atmosféře
není asi lecjaká sranda. Mám
však možná trochu pocit, že se
malinko vytrácí ta něha
a nevinnost, se kterou jsem se
mohl setkat při koncertování
před pár lety. Jakoby umírala
ta typická folková atmosféra,
která se vznášela po nádvoří
a celém okolí, když skončil
některý z koncertů. Ale možná
je to jen díky vší té možné
technice, která se nám vtírá do
všedního života. A tak bych
chtěl zaorodovat za VOX-
TETy, kteří už v pohodě mají
na to, aby se objevili na hlavním
koncertu a ukázali lidu, že se dá
dělat fantastická hudba s těmi
nejlepšími hudebními nástroji
vůbec, čímž mám na mysli
lidské hlasy. Takových formací
je ale určitě více, třeba i na
Slovensku... A k té atmosféře
ještě schází MIKI RYVOLA.
A kampak se poděl SAMSON
se svými druhy? Už se tam zase
moc těším a všechny vás tam
zdravím.              Ahojky CIMR.

 Co se týče programu na
Prázdniny v Telči, tak mi
nechybí nic, protože když tam
vidím pana Nohavicu,
nepotřebuji ke štěstí už vůbec
nic!   Míša

Jsme rádi, že nám píšete!


