
Zasedla jsem ke psaní, protože stále pro-
žívám onu radost z Prázdnin v Telči.  

Byl to pro mne nepopsatelný zážitek. Zkusím to. 
Opět po 15 letech jsem ucítila, jak mne objala Telč,  
jeden Mědvěd, koncert na zámku s mou milo-
vanou muzikou a pak i paní Čejková, která mi 
poskytla střechu nad hlavou. Cítila jsem tu lásku 
ze všech stran k tomu, co je krásné a naplňující  
a uzdravující. Klid a mír, hodní lidé, folk a divadlo, 
spousta krásných hrnečků, ozdob a vůbec. Děkuji, 
že Prázdniny stále žijí a nezměnily se. Počítala 
jsem, kdy jsem tam přijela poprvé. Bylo to v roce 
1990. To jsem byla o rok mladší, než moje dcera 
dnes. Celkem 7x, protože za každý rok mi na 
stěně přibyl jeden domeček. Těším se z nich a ze 
vzpomínek. Ještě jsem s radostí zjistila, že mohu 
sledovat koncerty i na počítači. Senzace! Tak hned 
Javory mne vrátily na magické nádvoří. Tak přeji 
všem na Prázdninách v Telči to nejlepší počasí, 
spoustu radosti a nezbytné lásky. Ať se daří. Jiřina

Kájina K. (dříve Z.) včera vyměnila na báru 
kostky cukru za vajíčko! Jsme na měkko!

Pořadatelka K. říkala, že gin s pomerančovým džu-
sem a ledem chutná stejně jako vodový nanuky. 
Není divu, že jich v tom vedru tolik spořádala.
Terka P. taky potřebuje tričenku (t.j. poukázku  
na tričko), ale na to s velkým výstřihem!

Prázdniny v tanci
Začali jsme včera pohádkou. Divadlo Koňmo těšilo děti na náměstí, 
dokud nebyl čas postavit Kocouří scénu pro brněnskou kapelu Jap-
ka. Zatímco hráli na náměstí, na nádraží se připravovala country blu-
egrassová skupina Pražce, aby uvítala slovutného akrobata, kejklíře  
a provazochodce Saltimbanga. Ten vystoupil z parní mašinky  
a spolu se svými početnými zavazadly a dlouhým průvodem plným 
masek vyšel směrem na náměstí. Odtud už se všichni přesouvali na 
nádvoří zámku. Tam Pražce ukázaly, že umí hrát nejenom na peró-
ně, ale že zvládají i hlavní stage. Po nich už nastoupili zkušení Pout-
níci, kteří si po několikaleté pauze koncert v Telči náramně užívali. 
Jejich veselí se nenápadně přelilo mezi návštěvníky, kteří nakonec 
přivítali Devítku s nadšením, které, vzhledem k pokročilé době fes-
tivalu, musíme obdivovat. Po odchodu ze zámku nastala neopakova-
telná příležitost shlédnout mistra Saltimbanga v akci. Tlačíc kotouč  
s dítětem vyrazil na jednokolce z věže svatého Ducha ke své marin-
gotce u Kocouří scény. Celé náměstí bylo napnuté jak struny. Samo-
zřejmě vše dobře dopadlo a nic nebránilo big bandu Mole‘s Wing 
Orchestra, aby k tanci zahráli a zazpívali staré swingové fláky z 30. 
a 40. let. A tančilo se. A kdo neusnul, tančí pravděpodobně doteď!

Pozdní sběr
„Když jsme kapelu Pozdní sběr v roce 2000 zakládali, snažili jsme se názvem vyjádřit několik pohledů 
na věc. Všichni jsme moraváci z Brna a okolí, máme to tady u nás na jižní Moravě rádi a samozřejmě, 
když je příležitost, nevynecháme možnost pochutnat si na dobrém vínku. Dvě z našich prvních písni-

ček byly o vínu a o Pálavě. Takže název označující 
kategorii vína a potažmo i muziky se sám nabíd-
nul při některé z našich společných ochutnávek  
ve sklepě. Druhý význam říká cosi o tom, že jsme 
se pozdně sebrali, což je pravda. Každý z nás má za 
sebou přes dvacet let aktivního muzicírování.“
Jitka Šuranská
O některých lidech se prostě nedá psát nezaujatě. 
Jedním z nich je Jitka Šuranská. Osobitá zpěvačka  
a houslistka má neuvěřitelné charisma, díky které-
mu lidové písničky v jejím podání neuvěřitelně šla-
pou. Mimo houslí používá looper - kouzelnou kra-
bičku na nahrávání smyčcových smyček, díky níž  

se z jedné houslistky stává menší orchestr.  
Folklór vyráží do nového století!
Druhá tráva
Poslední kapela Prázdnin nemohla být vybrá-
na lépe. Druhá tráva totiž snoubí to nejlepší  
z klasického bluegrassu s radostí z experimentů  
a propojování stylů. To vše samozřejmě v podání 
naprosto profesionálních muzikantů a úžasných 
lidí v čele s Robertem Křesťanem. Nezbývá, než 
se letos v létě naposled zaposlouchat a zazpívat 
si písně, které se po večerech linou telčským pod-
loubím, a říct si: bylo to krásné... pojďme se napít!

Divadlo De facto mimo - Modrej drahokamen anóbrž Zelená Gizela a mrkvajzníci
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední. O dvou mrkvajznících, 

kteří by se klidně dál celé dny váleli, kdyby nenašli modrej drahokamen. A taky je tam zelená obluda. 
A taky žížala. Nebo žoužala? A taky tam lítají palačinky. A taky… Prostě veselá pohádka s písničkami. 
Víte co? Přijďte a uvidíte!
Passage
Původně duo Passage se během let rozrostlo a teď je jich pět. Už od začátku vystupují a sklízí úspěch 
na všech festivalech a soutěžích, na které přijdou. V jejich repertoáru najdeme převážně melodický 
folk, hravý i zamyšlený, pomalý i rychlý, prostě pro každého něco.
Jak chceš
Tahle kapela si prostě nedá pokoj. Už hráli u Kozla v Lidušce, v Nocturno baru a teď na Kocouří scéně. 
Oproti jejich poslednímu večírku bude dnešní koncert méně folklórní a více folkový, rockový a kdo 
ví, co ještě; hrají totiž cokoli si kdo zamane, vše s neuvěřitelným elánem a energií, což je k neuvěření, 
vzhledem k tomu, že mají neuvěřitelnou tendenci hrát každý večer až do rána.

Ticho a klid
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Děkujeme za přísun květin pro muzikanty a vese-
lého lineckého pro pořadatele telčské květinářce 
Hance Hinterholzové. Její květinářství najdete  
na Těšíkova 52, 588 56 Telč.

 27. - 30.12. Vánoční prázdniny v Telči 
 24.7. - 9.8. Prázdniny v Telči 2015


