
Výstava fotografií z Prázdnin v Telči 2010
Slyšte, slyšte! Všichni jste srdečně zváni na výstavu těch nejlepších fotografií z loňských Prázdnin, která je 

nainstalována v galerijních prostorách na telčské radnici. Výstava bude na radnici až do konce festivalu a budeme  
ji průběžně doplňovat o zajímavé snímky z let dávno minulých, abyste viděli, jak to na Prázdninách v Telči vypadalo 
třeba v roce 1984.

Raindrops keep falling on my head
Velevážení návštěvníci Prázdnin v Telči! Děkujeme vám za vaši včerejší účast na Zkoušce vytrvalosti festivalových 
návštěvníků. Smyslem tohoto projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky, bylo zjistit, zda vytrvalý déšť nějakým způsobem na-
ruší chod festivalu. Podle projektového plánu jsme již od dopoledne nechali 
na celou Telč snášet jemný a nepřetržitý déšť a až do noci jsme monitoro-
vali stav vaší dobré nálady.
Včerejší pohádka se naštěstí našemu menšímu projektu vyhnula a roze-
smáté děti se tak nemusely po představení sušit. Pravá výzva pro muzikan-
ty, diváky i nervy pořadatelů byla až Kocouří scéna, kdy už lilo jako z konve 
a bylo potřeba vybudovat před štábem malé stanové městečko. Dobrá polo-
ha a Fajnbeat byli naštěstí slyšet i přes bubnování deště.
Večer už ale šlo doopravdy do mokrého. Medvěd se modlil u meteoradaru, 
aby nám alespoň chvíli nepršelo a skutečně se zadařilo! Od 20:34 do 20:37 

skutečně tolik nepršelo! Kapela Šantré měla tu čest rozehřát publikum jako 
první. Ti to ale neměli ještě tak těžké, protože déšť v té chvíli dosahoval 
úrovně rozprašovače na květiny. Vzduch pořádně rozvířil a déšť rozbou-
řil Radim Hladík s Blue Effectem, jejichž show byla naprosto fenomenální  
a nebýt všeobecné stavu zachumlanosti pod pláštěnkami, určitě by se  
i tančilo.
Pak už ale skrz diváky a kapky deště pospíchal na pódium se svojí rozdrba-
nou kytarou Glen Hansard. Během první písně déšť ještě zesílil a Glen za-
čal vesele prozpěvovat „Raindrops keep fallin‘ on my head“. Od té chvíle se  
i přes přívaly deště do všech stran šířila neuvěřitelná vlna energie. Kromě 
odrbaných a vždycky dobrých písniček zahrál Glen i několik nových kousků 
a nakonec si s Markétou zazpíval Falling Slowly a Devil Town. Podle názoru 
Velkého informátora to byl Glenův nejlepší telčský koncert. Hlavně proto, 
že díky dešti se z něj stal nezapomenutelný zážitek. Divadlo Koňmo - VODNICKÁ POHÁDKA

MARKÉTA A LAZAROVÉ

DEVÍTKA a ŽALMAN a spol.

DS NUM - kČaLmOeVnĚnKý 

První bar včera fungoval neuvěřitelně - již od 
podvečerního přestěhování zapůjčené ledničky 

(děkujeme panu Horníkovi) se začali stahovat hosté od 
Kozla, vedení Davidem „Golemem“, k záchodům Lidušky  
a vůbec jim nevadilo, že jsou tam s ledničkou sami.

Luďa musel hned svou první pobarovou noc v Telči 
(naštěstí jen krátkou dvouhodinovku) strávit na lavičce 
před zamčeným štábem.

Podle neověřených informací se k ránu do umyvadla  
na intru nějaký fanoušek Prázdnin vyprázdnil, po pacha-
teli stále pátráme.

Mach včera na koncertě udělal ostudu při předávání 
kytky Markétě - nejenže pobíhal po pódiu v trenkách, 
vyhlížel jí v davu a pak se vrhal skokem dolů k jejím 
nohám, ale hlavně jí přitom výkonu zapomněl dát pusu. 
Když mu to po pár krocích došlo a zase se vrátil,  
s omluvou zapomenutou pusu honem dohnal, Markéta 
ho hlazením po rameni uklidňovala, že „to nevadí“  
a Mach pak navíc dostal i panáka slivovice.

Mach s Jáchymem se zase nechali od Markéty přizdobit.

Nezmaři
Dobří holubi se vracejí. A muzikanti taky. Nezmaři jsou dokonce natolik vytrvalí, že na 
Prázdninách v Telči hráli víckrát, než kolik jsme kdy uspořádali ročníků. Svojí formu 
pro takové výkony si udržují různými způsoby. Podle informací Velkého Informátora 
se například Zajíc už několik měsíců připravuje na XXIV. Olympiádu lesní zvěře ve 
Waldhausenu. Nevíme sice, na kterou disciplínu, ale tipujeme, že se zúčastní závodu 
chlupáčů ve hře na ukulele. Tondovi Hlaváčovi se v hla-
vě urodilo, nechal vykulminovat svůj přirozený talent a 
vzhled a založil si bokem od Nezmarů kapelu nazvanou 
Bob Marley Revival. Vrcholem všeho je, že Šárka Benet-
ková začala hrát na basu a pozice Jima Drengbubáka, 
jako toho, kdo vždycky drží basu, začala být silně ohro-
žena. Jim proto před časem začal chodit na Zumbu, dělá 
sklapovačky a jogguje. Hlavně z toho důvodu, aby byl 
dnes ve formě a mohl večer Medvědovi říct: „Tak dneska 
bys mě nepřepral.“

Víťa Marčík jr. Iluminace
„Víc než o vyřešení problému jde o vynesení problému pod světlo lampy. Problémy si 
každý řeší víceméně sám.“ Víťa Marčík junior, věrný tradici marčíkovského divadla, nám 
předvede svou ,,pohádku“ pro dospělé na motivy z knih „Sezóna v pekle“ a „Iluminace“ 
od francouzského básníka J. A. Rimbauda. Těšit se můžeme na loutky, hudbu, světla  
a nezapomenutelný zážitek.

4zdi
Pelhřimovská kapela 4zdi hraje od roku 2003 tradičně pojatý 
folk ve složení dvanácti i šestistrunné kytary, housle, man-

dolína, elektrická basa, perkuse a zpěv. Za sebou nechávají jedno 
nahrané demo v roce 2006 i první album. Klip z tohoto alba vyhrál  
v pořadu Na moll dvakrát první a jednou druhé místo.

Passage
Passage se z dua za osm let své existence rozrostla na pětičlennou 
kapelu, za ty roky se prosadili například na festivalu Porta, letos na 
Zahradě v Náměšti obsadili druhé místo. Do Telče už také nějaký 
čas jezdí, začínali na Kocouří scéně, z ní plynule přešli na nádvoří. 
Hudebně se drží pevných folkových kořenů a jsou tak příhodným 
partnerem pro druhou kapelu dnešního večera.
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