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  Už se těším, že se tam za vámi podívám 
několikrát na tu bandu, od který se už od 87. 
roku učím být v pohodě.             Petr Bohuslav       

 Kdybyste věděli, jak moc se zas těším 
na “Prázdniny” k vám do Telče - na písničkové 
pohlazení a tu naprosto nezapomenutelnou 
atmosféru, kterou vždycky nasávám plný-
mi doušky a čerpám z ní až do dalšího léta. 
                         Ahoj z Hradce Králové. Danda

 No to se ví, ani se to nemusí hlásit, už půl 
roku z toho žijem, že zas pojedem a užijem 
si světa v Telči. Je to prostě paráda, loni nás 
úplně odrovnali Ty syčáci a to jsme střední gene-
race.Těšíme se na všecko, hlavně na tu pohodu 
a lidi bez předsudků, plné úsměvů a na perfektní 
atmosféru.                          Ahoj Jitka a Pepa

 Tak se už zase moc těším (i moje děti 
a moje vnoučata). Letos po dvacáté. Na spoustu 
dobré muziky, na setkání, na divadla (úžas-
ný Víťa Marčík). Tak ať jde všechno dobře. 
                                           Markéta Folaufová

Z vašich dopisů
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 Do Telče se jinak moc těšíme, je to pro nás Špa-
nělsko v Čechách. Pavel z Divadla Víti Marčíka 

 AAAHOJ! Dnes jsem mrkla na letošní pro-
gram a jsem neskonale ŠŤASTNÁ!!!!!  Protože 
jsem tam našla 2.8.- GLENA HANSARDA!!! 
MÓÓÓÓÓÓÓÓC DĚKUJU!!!  Od té doby, 
co jsem ho slyšela minulý rok v Telči, nemo-
hu vynechat ani jeden jeho koncert (nehledě 
na to, kde je pořádán.) Mám hned lepší náladu.                           
Přeji krásný den. ajwi

 AHÓJ! Koukala jsem na program a při-
cházím fakt o hodně:-( Bohužel nemůžu být 
na dvou místech zaráz, posílám všem pozdrav 
z Algarve v Portugalsku, mám se fajn, jsem 
tu až do konce srpna.. Tak si to v Telči hlavně 
udělejte hezky!!:-) Bude se mi stýskat! Beijinhos 
                                              *Velká Martinka*

  Ahoj! Letos se opět chystáme do Telče 
na celé dva týdny a už se strašně moc těší-
me. S programem jsme velice spokojení, 
snad jen pár jmen nám tam chybí... co třeba 
COP, Kameloti, Radůza nebo Tempo di vlak? 
          S pozdravem Tuleň, Laki a Sluníčko :-) 

   Moc se těšíme. Je to velmi příjemná, takřka 
rodiná, akce pro lidi, kteří mají tenhle druh hudby 
opravdu rádi. Atmosféra bývá neopakovatelná. 
                    Díky. Krásný den. Jirka z Liberce 

  ... už se nemůžu dočkat! S potěšením jsem 
kvitovala sdružení MMS, to se mi na Zahradě 
velice líbilo. Mějte se krásně, už se na ten 
pohodový čas na telčském náměstí hrozně 
těším - sestavili jste opět skvělý program!
Zdraví a hodně síly a nervů na zvládnutí toho 
kolotoče přeje                                          Olina           
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Dramaturgie
Letos již potřiadvacáté si dovo-
lujeme nabídnout program
na první dva týdny srpna 
v malebné Telči. Program stojí   
jako vždy na folku a hledá 
na okrajích žánru. Je věrný 
tradicím (některé kapely hrály 
v Telči skoro pokaždé a neumě-
jí si stejně jako my představit 
léto bez koncertu v Telči: Žal-
man a spol., Nezmaři, Sam-
son, Druhá Tráva...), usiluje 
o kvalitu  (Javory, Hradišťan, 
Iva Bittová...) a je tu snaha 
neuzavírat se novým vlivům 
(Lenka Dusilová, Čankišou, 
Gulo Čar...). Posun je určitě 
v otevřenosti světu. Mnohem 
více, než tomu bylo kdy jindy 
jsou tu velmi dobří zahraniční 
hosté. V prvé řadě Glen Han-
sard, který se loni po mimo-
řádném koncertě zamiloval 
do Telče. Pro nás budou jistě 
velmi exotické zážitky s bratry 
Cissokho ze Senegalu a koncert 
španělské skupiny Ialma.  Neo-
pakovatelný koncert a zajímavá 
spojení nabídne jistě i poslední 
koncert, na kterém se setkají 
Sestry Steinovy, Erzi Kiss 
z Maďarska a Iva Bittová! Po 
takovém koncertě jako třešnič-
ka na dortu Traband před závě-
rečným ohňostrojem. Bude 
to zajímavé, pestré,  rozmanité 
bude toho hodně... Bojím se, 
že takový program už víc-
krát neposkládáme. Vybírejte 
a užívejte si toho! 

Kocouří scény 
Jsou prostorem pro kapely, kte ré 
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 ško ly. 
Je to také dobrý prostor pro 
představení místních, tedy těch 
našich nejbližších. Z „Ko cou-
řích scén“ se už stala docela 

pěkná scénka, navozující ten 
správný hlad na večerní „hlav-
ní chod“. A nemyslete si, že na 
takové scéně hraje každá sku-
pina, která by si chtěla zahrát. 
Naši "Kocouři" jsou vybraní 
z mnoha nabídek. Tedy kvalita 
je zaručena! 

Koncerty na zámku (na zimáku) 
Koncerty na hlavní  scé-
ně začínají v 19.30 hodin 
a za večer můžete čekat 
vě t š inou  t ř i  úč inku j í c í .
Snahou je, aby muzikanti spolu 
nějak "ladili", patřili k sobě 
žánrově nebo se alespoň měli 
rádi. Často si hlavní protagonis-
ta večera sám někoho vybere, 
občas se snažíme o zajímavé 
setkání lidí nebo žánrů. Kon-
cer ty mívají komorní atmosféru 
a ne jsou tím, co byste moh-
li znát z ostatních festivalů. 
V Telči se na koncertech nejí, 
nepije al ko hol, nekouří... sedí 
se a po slou chá.  Právě tím jsou 
naše kon cer ty zvláštní, prožitky 
z nich výjimečné... Vypněte 
si mo bi ly a pojďte si takový 
večer vy chut nat.

Nocturna 
To už nejsou nějaké méně hod-
notné scény! Jsou to kvalitní 
koncerty a divadla v komorněj-
ším prostředí! Začínají po skon-
čení hlavního koncertu a bývá 
to nejdříve ve 22:30 hod. Letos 
budeme většinou ve sklepním 
klubu hned vedle zámku, 
ale vyjímky potvrzují pravidlo, 
takže bychom vás - podle poča-
sí - chtěli povodit po zámeckém 
parku, zahradě, k rybníku nebo 
jen prostě vyjdeme na nádvoří 
před sklep... Snahou bylo, aby 
"nocturna" byla žánrově pestrá 
a každé jiné. Najdete world 
music, blues, bigbít, židov-
ské, poetické, harmonikové, 
divadelní, písničkové, rómské, 
bluegrassové... Vyberte si! 

Vstupenky 
Ceny vstupenek se neustále 
snažíme udržovat na přijatelné 
úrovni. Normální vstupenka 
na večerní koncert na zámku 
bude stát Kč 150,-, někdy 
až  Kč 160,-. Zahájení, které 
je tak trochu něčím jiným,než 
obyčejný koncert, s boha-
tým programem, jídlem, pitím 
a trvá také delší dobu, je už léta 
za Kč 250,-. Můžete počítat 
s tím, že před každým koncer-
tem bude lístek o něco dražší 
než v předprodeji, ale na oplát-
ku pro ty, kteří setrvají několik 
dní, nabízíme možnost perma-
nentek se slevou až 25%! Sleva 
se vypočítává podle délky poby-
tu a začíná na 10% na tři dny.
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 nebo 
na zimáku. Malé děti mají vstup 
na všechny akce zadarmo.

Předprodeje našich vstupenek 
Knihkupectví Jitka - Komen-
ského ulice 16, JIHLAVA; 
Knihkupectví pana  Šilhavého 
a Informační centrum MěÚ 
- TELČ; Knihkupectví Han-
ky Marečkové - DAČICE; 
Kudrna – podchod hl. nádraží 
BRNO; Informační centrum 
města J. HRADEC; Informač-
ní centrum města TŘEBÍČ.

Dílny 
Také již několikátý rok usi-
lujeme o fungování všelija-
kých tvůrčích dílen. Takže 
v "Lidušce" hned na rohu 
náměstí v mázhauzu a na dvoře 
bude možno se každé odpoled-
ne věnovat  nějakému "řemes-
lu". Připravujeme  malování 
na sklo a porcelán, pletení koší-
ků, tiffani šperky, malování na 
hedvábí (kravaty, rozety, šály, 
motýlky..), drátenictví (hrnky, 
hrnce, zavařovačky..), svíčky 

(z včelího vosku a gelu), potisk 
a malba na textil (na bavlně-
né tašky, prostírky, můžete 
si donést i svá trička, prostírky, 
tašky nebo jakýkoli textil), 
tvůrčí psaní (třeba v čajovně 
nebo v parku) - pro všechny 
od 15 - 99 let :-) tužky a papíry 
s sebou, den bude upřesn (mož-
ná i čtení poezie), malba na 
kameny, batika (jednobarevná, 
vícebarevná, šibori (k dispozici 
budou bílá trička Prázdniny 
v Telči, popř. vlastní věci, bavl-
něné, světlé, čisté), decoupage 
- ubrousková technika (na kvě-
tináče, hrnky, ramínka, rámeč-
ky, prostírky, možnést donést 
si i vlastní), mramorování 
- výroba barevných papírů 
(dopisních, ozdobných..), větr-
níků atd...

Stravování 
Před zámkem se o nás budou 
starat stánky Masny Studené, 
Kosteleckých uzenin a Rybář-
ství v Telči. Dále stánek skvělé 
pekárny pana Marka a také stá-
nek Velkopopovického Kozla. 
Řada restaurací a hospůdek 
v Telči je připravena nás udělat 
přejedenými. Zvlášť pan hos-
tinský Na Kopečku se už jistě 
těší, jak se nám bude posmívat, 
že nemůžeme sníst ty jeho 
obrovské  porce .  Změna 
k lepšímu by se měla ode-
hrát Pod Kaštany! Velmi 
dobrá kuchyně a milé přijetí 
je i v okolních vesničkách, 
kam rádi vyrážíme na výlety. 
Pokud chcete mít stopro-
centní jistotu, tak v Mrá-
k o t í n ě  „ N a  K o v á r n ě “ 
se to povede vždycky!

Výstavy                    
Bez nich by to nebylo ono. 
Koukně te  na  ně .  Fo tky 
z minulých ročníků budou 
k vidění na radnici.  Na zám-
ku je Galerie Jana Zrzavého! 
A před ní výstava bonsaí. 

Na věži Sv. Ducha jsou výbor-
né obrazy pana Jana Křena. 
Telč má od loňska novou gale-
rii Hasičský dům! Vystavují 
se tam Modrobílé obrazy Oldři-
cha Smutného. Na židovském 
hřbitově za městem najdete 
v průběhu našich Prázdnin 
hned několik výstav. Vycházky 
do tak romantického prostředí 
určitě nebudete litovat! Na dvo-
ře radnice budou v prvním týd-
nu k vidění opravdu nádherné 
fuchsie. Výstav jistě bude ještě 
mnohem více! Předloni jsme  
v průběhu konání „Prázdnin 
v Telči“ napočítali takových 
výstav více než dvacet!

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 
neusnuli, to budou mít lep-
ší na zimním stadióně, kde 
telčští hokejisté pro nás taky 
už tradičně provozují další 
tábořiště. Ti kdo byli zvyk-
lí spávat v tělocvičně a loni 
ji museli oželet, kvůli rekon-
strukci mají naději, že se to 
letos povede na Kyptově 
náměstí hned pod zámkem!

Internet v Telči 
Již pošesté se pokusíme 
o realizaci projektu Internet 
v Telči. Díky rekonstrukci 
jsme sice přišli o tradiční 
místo ve škole na náměstí, 
ale jistě najdeme vhodný prostor. 
O celý projekt byl v minulosti 
velký zájem a měl také značný 
ohlas. Firma AutoCont CZ nám 
zapůjčuje potřebnou techniku 
a firma Cora opět zajišťuje 
připojení k internetu. Budeme
se snažit o aktuálnost našich 
stránek i s vkládáním ukázek 

ze všech scén. Takže pokud 
nebudete zrovna v Telči, můžete 
být přítomni alespoň virtuálně 
přes naše webové stránky. 

Výlety 
Okolí Telče kdysi zapříčinilo 
vznik samotných Prázdnin 
v Telči. Tak si nenechte ujít 
tu příležitost prohlédnout si jej. 
Je nádherné. V lesích pod 
Javoř ic í  h lede j te  ska ln í 
útvary, zatopené lomy, ryb-
níky, romantické vesničky 
s kouzelnými hospůdkami. 
Za zvláštní zmínku stojí hrad 
Roštejn. Stačí se rozběhnout 
a dívat se kolem sebe. Nevá-
hejte! Na náměstí si za tímto 
účelem můžete půjčit kolo. 
Jistě narazíte v informačním 
středisku na slušného prů-
vodce. Nenechte si také ujít 
příležitost zajet si vláčkem 
(o sobotách a nedělích i par-
ním) do Dačic nebo Slavonic 
a odtud na nedaleký Landštejn. 
No a pokud nechcete jít dale-
ko, tak alespoň na rozhlednu 
na Oslednici.

Město šťastných lásek 
Telč je kouzelné městečko, 
které se každoročně stává svěd-
kem našich prázdninových 
dobrodružství. Rádi na ně 
vzpomínáme a rádi se vracíme 
je hledat! Je nám při tom spo-
lečně dobře! Ať se vám to líbí 
i tentokrát! Užívejte si to!

Pořadatel 
pořádá, letos už potřiadvacáté, 
Ing. Milan „Medvěd“ Kolář, 
Komenského 30, 586 01 JIH-
LAVA, tel.: 567 302 622, 
medved@ji.cz,  ve  spolupráci 
s Městem Telč a Státním zám-
kem v Telči. Organizační  „štáb“ 
v   průběhu   konání  akce  sídlí 
v Telči v Domě dětí a mládeže 
na nám. Zachariáše z Hradce.
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