
Žirafa, milující vše dlouhé,  
je vynikající nápad, stejně tak 

sloni s hudebním sluchem a kočičí kapela, 
která nedávno na mé hrudi slavila úspěch 
v Chorvatsku... A co medvědi, kdy přijdou 
na řadu? Jsem ráda, že vaše invence nevy-
sychá a moc ráda bych přijela na víc dní 
než v minulých letech. Zatím to plánuju, 
ale jedno už vím jistě: ráda bych si dopřá-
la koncert Hradišťanu s Redlem. Srdečně 
zdravím do Telče a moc se těším. Zdraví 
Alena
Těším se na setkávání s hudbou na nádvo-
ří telčského zámku. Jiří Heller
Byl jsem loni, před..., přepřed... a letos 
budu i ve větším počtu a už se těšíme jak 
tam týden strávíme. Jindřichovi
Přeji Vám ať vše vyjde podle vašich představ, ať se vám letošní ročník vydaří nejméně tak dobře jako  
ty předešlé a moc moc se k vám těším. Prázdniny v Telči jsou v dnešní uspěchané době více než potřeba.  
Pár ročníků jsem zažila jako návštěvník a vzpomínám na ně dodnes. S opravdu vřelým pozdravem Lenka 
Zdravím všechny „Pořadprázdninovce“, moc se na vás, Telč i kulturu, těším - už je to 7 nebo 8 roků,  
co si jezdíme pohladit duši písničkou a veškerým děním. Díky moc za zážitky a ať vám svítí sluníčko!!!  
Srdečné pozdravy všem - a Medvědovi zvláště. Soňa ze Znojma
Srdečně zdravíme, moc děkujeme za pozvánku na koncerty, moc milujeme Prázdniny v Telči, loni jsme byli 
na Ebenech, byl trochu déšť, ale to neva, koncert byl parádní a AG Flek to samé. Možná dojedeme na Vlastu 
Redla a Hradišťan, to je lákavé. Přejeme, aby přípravy na akci klaply, a měli jste radost z dobré a namáhavé 
práce. To vám přejí Mandátovi z Moravského Krumlova, hudební fanoušci a muzikanti
Ahoj Medvěde, Sloni a Žirafy, už se na vás moc těšíme, letos v rozšířeném obsazení. Fluidum telčských 
Prázdnin je silně návykové, ten půlrok se vždycky docela vleče. Je mnoho krásných a zajímavých fes-
tivalů, ale Telč je jediná. Ani žirafí krk sice neroste do nebe, ale každé léto i Vánoce přesto máme pocit,  
že tam jsme: kde jinde se dá celé dny neskutečně blbnout bez limitů, probendit se bezpočtem kulinářských  
i jiných nástrah a vrátit se obohacen na duši... Držíme vám do finiše všechny prsty, ať je to krásné jako loni 
a zase o kousek krásnější, pestřejší a zamilovanější. Všechno ostatní je možno brát s žirafím nadhledem.  
Brzy ahóóóój! Dáša & Haha Family
Dobrý den, krásný pozdrav z Mostu :-)  Moc už se těším na další ročník mých milovaných Prázdnin v Telči. 
Prosím o vystavení  permanentky na všechny koncerty festivalu - letos pojedenácté. Program je naprosto 
skvostný - jako každý rok. Opravdu moc Vám všem už předem děkuji :-) Jitka Trykarová
Ahoj! Tak mám koupenou jízdenku na léto domů! Jedu tentokrát z Paříže autobusem, beru spacák 
 (o Prázdninách vždy potřeba), návratenku a dobrou náladu. Přijedu v pátek ráno do Prahy, večer jsem  
v Telči co by dup! Těším se! Ještě měsíc a je to tu... ju-chu-chůuu! Lída
Já už se tak těším - horší jak malé děcko :-) Mějte se hezky. Jitka

Napněte uši, vykulte oči a natáhněte krky
Hurá, žirafy jsou tady! Přijely sem odstar-
tovat už čtyřiatřicátý ročník Prázdnin v Tel-
či! Slavnostní zahájení tak proběhne podle 
plánu se začátkem v sedm hodin na náměstí 
Zachariáše z Hradce. Hrát k tomu bude divo-
ká australská kapela Mzaza, která do Telče 
přiváží hudbu ze všech koutů planety. Tahle 
milá sebranka v čele s krásnou francouzskou 
zpěvačkou Pauline Maudy se totiž jednoho 
dne rozprchla a přivezla si inspiraci z celé-
ho světa, od Španělska, přes Francii, Řecko,  
Lotyšsko a Balkán až po Turecko. Přijďte  
si na zahájení přiťuknout se sklenkou vína,  
zaposlouchat se do zpěvu jako od Zaz a zatan-
čit si na balkánské rytmy!

Marie Rottrová a Neřež
Prvním hlavním koncertem letošních 

Prázdnin bude vystoupení Marie Rottrové 
se skupinou Neřež. Opravdová dáma. Skvělá 
zpěvačka. Lady Soul. To jsou přízviska jedné 
z ryzích legend české hudby, zpěvačky Marie 
Rottrové. I přes dlouholetou historii festivalu 
přivítají Prázdniny v Telči Marušku, jak ji lás-
kyplně ale s respektem nazývají její obdivova-

telé, vůbec poprvé. O to víc jsme rádi, že si na 
nás ve svém nabitém programu při příleži-
tosti oslav svého krásného 75. výročí udělala 
čas a naše pozvání do Telče přijala.
Přestože Marie Rottrová pochází z hudební 
rodiny, její cesta ke slávě na hudebním nebi 
rozhodně nebyla bez potíží. Tak například, 
věřili byste, že ji nevzali na konzervatoř?  
Prý se jim nelíbilo, jak zpívá. Marie se ale 
naštěstí nedala, a tak i dnes si v jejím jedi-
nečném podání můžeme vychutnávat takové 
hity, jakými jsou písničky Lásko, Markétka,  
To mám tak ráda anebo Lásko voníš deštěm. 
Zajímavosti nejenom z repertoáru, ale i ze  
života nestárnoucí Marie Rottrové by jistě 
vydaly na několik prázdninových Zpravoda-
jů. Jenže žádná písmenka nedokážou zazna-
menat hudbu. To dokážou jen noty. A noty 
dokážou přetvořit v něco magického jenom 
takoví lidé, jako je Marie Rottrová.

Vojta letos při nákupu zásob festivalo-
vého toaletního papíru ve velkoobchodě 

prozradil, že minule jsme nebyli s výběrem úplně 
spokojeni. Na to paní prodavačka s jistotou pro-
hlásila: „Tak to musel být papír Viktor“.  
Díky za ty vzpomínky, Kavi.
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Závody dračích lodí  
Štěpnický rybník 13 - 18h 
Mr. STICKMAN a VEGET
KRYSTYNA a Szidi TOBIAS
CRICKET & SNAIL

30. ČERVENCE
SOBOTA
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OHLASY

První večírek u Kozla!


