
Lukáš Ballý, Pavel Buchtele, Marek Čáp, Lída Čechová, 
Stázka Drzoun Daňková, Karolína Kája Doubková, 

Ondra Bůchví Horník, Karel Karlíto Hronek, Jiří Hykyš, Zdeněk Jumbo Jambor, Jirka Jonáš, Anička 
Jordáková, Jindra Kawi Kavina, Vojta Kelly Kavina, Kateřina Kačenka Klečková, Matěj Kolář, Milan 
Medvěd Kolář, Ondra Odí Kolář, Vojta Kolář, Hanka Šiška Kolářová, Luděk Kouba, Petr Alex Kříž, 
Oldřiška Olča Kučerová, Kryštof Kůs, Vendula Wendy Mášová, Kateřina Škrkavka Matějíčková, Kamil 
Usáma Melíšek, Petr Obi Oberreiter, Mára Ottl, Eliška Podskalská, Matěj Pospíchal, Nikča Poulová, 
Soňa Xsi Príborská, Martin Procházka, Hanča Prokšová, Tomáš Vrtulník Průdek, Adéla Deli Sedláčko-
vá, Sára Sedláčková, Dávis Sérmukšs, Sára Souček, Hanka Stříbrná, Pavel Ag Stříbrný, Štěpánka Štěky 
Szabóová, Jiřka Šabacká, Martin Pinďa Šabacký, Kamča Škrdlová, Terka Škrdlová, Markéta Markytka 
Švehlová, Eva Trandová, Tereza TakyTerka Vlachová, Janča Vlasá-
ková, Michaela Elka Vodová, Antonín Toníno Volf, Lucka Volfová, 
Jindra Čaaau Vondrák, Lukáš Colombo Wiesner 

Jak chceš?!
Na náměstí si postavíme vinný sklípek. K posezení nám zahraje spřátelená polopořadatelská kapela 
Jak chceš?!, kterou jste po částech mohli vídat na pořadatelském baru, u Kozla nebo jako hosty kapely 
Corsaires. Na dvoje housle, kontrabas a kytaru hrají folklór, občas proložený jinými žánry. Redakce  
a hlavně Čajovna doufá, že se konečně naučili Zafúkané.

Radůza
Poslední den festivalu zpestří slavná česká harmo-
nikářka Radůza, která v krásných kulisách nádvoří 
státního zámku v Telči představí svoje nejnovější  
album Ocelový město, které bude v Telči v exkluziv-
ním předprodeji.
Obludárium
Život, osud či Bůh obdařil některé lidi krásou, šar-
mem a oslnivostí. Takto vybaveni ovlivňují a mnoh-
dy i řídí náš vkus, zatímco jiní, k nímž osud nebyl tak 
milostivý a stali se hříčkou přírody, musí o přízeň 
bojovat. Někteří ve svém smutku zahynou nebo si 
sami vezmou život. Jiní se však rozhodnou se svým 

osudem porvat a vydobýt si úctu či obdiv nebo 
alespoň malé místo mezi námi. Jsou oškliví 
nebo dokonce zrůdní. Děti se jich bojí a dospě-
lí se jim vyhýbají. Je snadné rozpoznat jejich 
slabá místa, protože je nemohou skrýt. Nosí je  
s sebou navždy. Svojí zrůdností nebo odlišnos-
tí nás dráždí. Nechceme je vidět a přesto, když 
stojí proti nám, od nich nedokážeme odtrhnout 
zrak. Zbavují nás klidu, provokují naše smysly 
a berou nám iluze, že svět je krásný, protože 
připomínají, že v něm existuje také zoufalství 
a slabost. Bojíme se jich a možná proto jim čas-
to přidáváme další rány, přestože se nad jejich 
osudem sami tak rádi dojímáme... a právě jim 
tento večer patří.

A přišel den oslav a truchlení
První festivalový den si vždycky říkáme, jak moc toho ješ-
tě máme před sebou a než se nadějeme, je tady poslední 
den našeho každoročního sedmnáctidenního maratonu 
divadel, pohádek a prozpívaných nocí. Tradičně nejvy-
pjatější bývá den, kdy spolu s našimi návštěvníky festival 
slavnostně zakončujeme, a protože jsme chtěli, aby si ho 
s námi mohlo vychutnat co nejvíce lidí, přesunuli jsme 
oslavy poprvé v historii Prázdnin v Telči na sobotu. Vče-
rejší den ve velkém stylu rozpálil Petr Píša s průvodem 
komediantů, kteří včera na náměstí dorazili za velikého 
jásotu a rachotu bubnů, aby vedle Obludária oslavili 110 
let dráhy Kostelec – Slavonice. Kejklíři, akrobatky a ekvi-
libristi předvedli na Zachariášových kočičích hlavách pa-
rádní show se živou hudbou a stavěním mostu! Pohádky 
a kocouři na naší scéně probíhali pěkně podle plánu, když 
v tom se do Telče přiřítil hendikepovaný sportovec Radek 
Kroupa, který na svém handbiku (kole poháněném ruka-
ma) objíždí celou republiku, aby podpořil iniciativu Kola 
pro Afriku. Později dorazil i na nádvoří zámku, aby chví-
li před hlavním koncertem povyprávěl o svých zážitcích  
z cest. Pak už ale přišel čas na jeden z nejočekávanějších 
koncertů letošních prázdnin. Jako první vystoupila kyta-

rová experimentátorka Dáša Voňková a hned po ní mistr Vlasta Redl, který se sice v prvních minutách 
předvedl jako svéráz první třídy, čímž několik diváků odradil od zbytku koncertu, ovšem po zbytek 
večera už svým ujetým šoumenstvím prvotní faux pas napravoval. Koncert byl ještě v plném prou-
du, když už se na náměstí v ORCHESTRijónu rozezněly pozouny Zatrestbandu. Náměstí začalo tančit,  
a když už ze zámku vypluly poslední davy, bylo na náměstí připraveno několik tisíc očí, aby si mohly 
vychutnat slavnostní ohňostroj jako tečku za třicátým ročníkem Prázdnin v Telči.

Příští Prázdniny v Telči 
26.7. - 10.8. 2013

Zpravodaj pro vás chystali:  
Vojta a Ondra Kolářovi, Ondra Horník, 

Colombo. Foto Vojta, Toníno, Kawi. 

Díky firmě Impromat za papíry  
a tonery, Čajovně za přísun čajů, 
vodních dýmek a dobré nálady.

Letošní Prázdniny pro vás rádi pořádali

neděle 12. srpna prázdný 17 / 2012

=E=EZPRAVODAJ

 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 21.00 náměstí

Telč včera tepala až do rána na trase Kozel 
- pořadatelský bar před štábem s hořícím 

ohýnkem a vodními dýmkami - Formans café  
a kavárna Antoniana až do ranních hodin. I když 
všude byla lákadla, posteli u pořadatelů nakonec nic 
konkurovat nemohlo a dokonce se na ni spaly fronty.
Zvukaři Mára s Bourákem byli při včerejším Orche-
strijónu celí nesví, protože Zatrestband zvučil jejich 
vlastní zvukař Franta. Zašlápli mu proto párák, takže 
s ním nedosáhl až ke stánku a musel zvučit mezi 
lidmi, a pak obsadili jeho prázdný zvukařský stánek. 

DRBY


