
Sladká skorotečka
Největším přáním 
pořadatelů Prázdnin  
v Telči byly odjakživa 
koncerty s neopako-
vatelnou atmosférou 
plné pohody, které si 
divák užije až do mor-
ku kostí. Koncerty, 
na něž bude s láskou  
a dlouho vzpomínat.  
O to víc potěší, pokud 
jeden z těch největ-
ších dopadne právě 
tak krásně, jako vče-
rejší koncert Lenky 
Filipové a její dcery 
Lenny. Pamatuji si, 
jak jistá profesorka 
hudební výchovy čas-
to vzpomínala malou 

Lenku coby copaté talentované, nicméně velmi stydlivé dítko. Podle nás by se spíš měli po návštěvě 
jejího koncertu zastydět mnozí jiní. Pomineme-li Lenčiny nesporné hudební kvality, její upřímná a hlu-
boce lidská komunikace s publikem může směle posloužit jako příklad toho, „jak se to dělá“. Je úžasné 
být svědkem šťastných tváří dojatých fanoušků, kterým se obě sympatické zpěvačky po koncertě ne-
jenom ochotně a s úsměvem podepisovaly, ale s nimiž se také bez zaváhání fotografovaly. Pro něko-
ho možná zbytečné plýtvání časem unaveného umělce, pro jiného ovšem zážitek a památka na celý 
život. Příkladem může být také jedna z posluchaček, která na včerejší koncert neváhala přicestovat  
až z Bratislavy. Osobní setkání s Lenkou Filipovou označila za jeden ze svých největších splněných snů.  
A právě o tom Prázdniny v Telči jsou. Nejde nám o peníze, nejde nám o beznadějně vyprodané koncer-
ty. Jde nám o vás. O plnění nesplnitelného, o tu chvilku bezstarostnosti a štěstí, kterou můžeme vnést 
do vašich každodenních životů. O momenty, kdy na nádvoří telčského zámku zvednete při koncertě 
hlavu a kromě hudby neexistuje nic jiného než vy, vlahý letní vánek a hvězdy na noční obloze. A proto 
cítíme včerejší koncert jako malé zadostiučinění naší, a především rodiny Kolářových, už třiatřicetileté 
práce. Zbývá vyslovit jediné přání – kéž se výše popsané z Telče ještě dlouho...nejlépe nikdy... nevytratí.

Míra Barnet, Tomáš Bartu-
šek, Tomáš Bräuner, David  
Dittrich, Kateřina Ečerová, 

Lenka Ečerová, Honza Friedl, Johana Hnilicová, 
Žofie Horáčková, Ondra  Horník, Anička Horní-
ková, Eliška Horníková, Katka Horníková, Míra 
Hron, Jiří Hykyš, Jiří Jonáš, Kateřina Klečková, 
Kristýna Klementová, Renata Kochová, Adam 
Kolář, Matěj Kolář, Milan Kolář, Ondra Kolář, 
Vojta Kolář, Hana Kolářová, Luděk Kouba, Petr 
Kříž, Jaroslav Kulovaný, Tereza Lipovská, Aneta 
Lišková, Kamil Melíšek, Andrej Melocík, Adam 
Novotný, David  Novotný, Karel Nový, Petr 
Oberreiter, Ctibor Ott, Pepa Panuška, Matěj 
Pospíchal, Bára Procházková, Anežka Prosec-
ká, Anna Přibylová, Adéla Sedláčková, Amálka 
Sedláčková, Sára Sedláčková, Ulrika Sedláková, 
Kateřina Sovová, Míša Strážnická, Hana Stříbr-
ná, Pavel Stříbrný, Jiřina  Šabacká, Martin Šab-
acký, Markéta Švehlová, Kristýna Tesáková, Lenka Tichotová, Eva Trandová, Šárka Trandová, Michal Truhlář, Jana 
Vlasáková, Michaela Vodová, Antonín Volf, František Volf, Lucka Volfová, Jindra Vondrák, Lukáš Wiesner, Leo Zukal

Děkujeme za festivalový přísun květin pro muzikanty telčské květinářce Hance Hinterholzové. 
Její květinářství najdete na Těšíkova 52, 588 56 Telč.

Zrní
Před čtrnácti lety jeli tři mladí Honzové z Kladna  
do světa Prahy na valníku plném zrní, jeli vy-
hrávat na ulici, pro radost svou i okolní a s vizí 
založit si vlastní kapelu, tvořit kvalitní muzi-
ku a vyprodat Carnegie Hall. A náhoda tomu 
chtěla, že jen tak z recese pojmenovali se podle 
obsahu toho valníku. Newyorkskou halu sice 
ještě nevyprodali, ale k tomu cíli kráčí směle 
i přes telčské zámecké nádvoří. První album 
Voní, druhé taky a navíc v něm Hrdina počíta-
čový hry jde do světa, třetí bylo složeno jako 
Soundtrack ke konci světa a zatím poslední 
čtvrté album Následuje kojota, kdy tento ná-

zev může být zavádějící pro kladeňáky a jejich jistojistě oblíbenou hospodu U kojota. Čtyři Honzové  
a jeden Ondřej se k novým inspiracím a melodiím každoročně dostávají jamováním na samotách  
u lesů, v chalupách a na pár dnů jiných životech. Zrní se do podvědomí posluchačů alternativní folk-
rockové scény dostalo především díky druhému albu, které jim vydala Radůza. Sice stále existuje dost 
lidí neseznámených s touto kapelou, ovšem každý nově seznámený lituje, že je neznal dřív. Těšíme se 
především na propracované elektronické aranže a beaty, hlubokomyslné texty a mantrické housle. 
Věříme, že budeme z koncertu odcházet nabití energií zvláštních rozměrů.

neděle 9. srpna do roka a do dne 17 / 2015
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Sax Q 4ever 
Další z vítaných překvapení na kocouří scéně. Z názvu je možno usoudit, že se jedná o čtveřici saxofo-
nistů a od saxofonů se dá většinou čekat nějaký ten jazzík a svádivé melodie. Protože to bude poslední 
letošní kocouří vystoupení a vedle scény bude poslední sprcha, nejlepší bude, když se přijdete pře-
svědčit sami, co si pro nás nachystali.

Vojta Vrtek a Honza Brůček - O kouzelné kuličce, aneb jak Vojta k šikovnosti přišel
Jarmareční pohádka, hravější než děti samy, která dějem uvede hlavního hrdinu do situací po-

třebujících správná rozhodnutí. Naučné vyprávění o tom, jaké to je spoléhat sám na sebe, předvedou 
dva loutkoherci pomocí nejrůznějších výrazových prostředků, včetně velkých jarmarečních loutek  
a kejklířských, artistických triků.

Dnes velký výprodej zbytku skladových zásob festivalových triček za snížené ceny!
Přijďte si vybrat nějaký hezký motiv pro celoroční nošení!

Příští Prázdniny v Telči budou v termínu 
29. července - 14. srpna 2016

Prázdniny v Telči pro 
Vás rádi přichystali
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