
Letošní ročník pro Vás rádi připravili:
Miroslav Barnet, Tomáš Bartušek, Tomáš Bräuner, Ludmila Čechová, Veronika Čechová, David Dittrich, 
Kájina Doubková, Anežka Dvořáková, Kateřina Ečerová, Lenka Ečerová, Honza Friedl, Petra Frühbaue-
rová, Magdalena Gregorová, Radek Hejl, Lenka Hobizalová, Žofie Horáčková, Ondra Horník, Anička 

Horníková, Eliška Horníková, Míra Hron, Thea Cha-
trná, Šárka Jarošová, Jiří Jonáš, Kristýna Klemen-
tová, Jáchym Kolář, Adam Kolář, Matěj Kolář, Milan 
Kolář, Ondra Kolář, Vojta Kolář, Anna Kolářová, 
Káča Kolářová, Hana Kolářová, Luděk Kouba, Mirek 
Kovář, Kristýna Kovářová, Honza Krištof, Michal 
Kružík, Michaela Kružíková, Petr Kříž, Oldřiška 
Kučerová, Tereza Lipovská, Kamil Melíšek, Andrej 
Melocík, Oliver Moravec, Kristýna Nováková, Bar-
bora Novotná, Adam Novotný, David Novotný, Petr 
Oberreiter, Ctibor Ott, Tomáš Paleček, Josef Panuš-
ka, Tereza Poláková, Matěj Pospíchal, Tobiáš Pospí-
chal, Barbora Procházková, Anežka Prosecká, Anna 
Přibylová, Adéla Sedláčková, Amálie Sedláčková, 
Kateřina Sovová, Zuzana Svobodová, Jiřina Šabac-
ká, Martin Šabacký, Jiří Šalomoun, Markéta Šveh-
lová, Tomáš Tax, Lenka Tichotová, Šárka Trandová, 
Eva Trandová, Matěj Vacek, Tereza Víšková, Jana 
Vlasáková, Pepíno Volf, Antonín Volf, František 
Volf, Lucka Volfová, Jindra Vondrák, Lukáš Wiesner

Lenny a Lenka Filipová
Famózní kytaristka, skladatelka, 
zpěvačka, v neposlední řadě krásná 
žena. Zdá se, že v Lence Filipové zís-
kaly Prázdniny v Telči svého dalšího  
fanouška, a tak není divu, že se k nám 
opět po roce obě Lenky vrací. Jestli 
se jim podaří trhnout loňskou ná-
vštěvnost zůstává překvapením na 
závěr. My, co jsme na koncertě byli 
každopádně víme, že utekl jako voda  
a v jeho průběhu zazněly snad všechny 
Lenčiny hity, ale také řada méně zná-
mých i nových písní od obou interpre-
tek. Umělecké spojení matky a dcery 
v tomhle případě funguje velmi dobře  
a v neposlední řadě také příslib dobré-

ho počasí dává tušit krásné a příjemné zakončení letošního 34. ročníku našeho festivalu.

Předposlední večírek
Zatímco vy si tahle slova čtete v neděli 
odpoledne, u mě je právě jedna hodina  
v noci. Čas na - byť je to s podivem - stříz-
livé bilancování uplynulých šestnácti dnů. 
Než tak učiním, je potřeba zachytit na pa-
píře poslední festivalovou sobotu. Vězte, 
že byla povedená. Od začátku do konce 
jsme se bavili a konečně se pořádně sluni-
li. Hudební program začala na Kocourech 
písničkářka Kaya, ke které se záhy připoji-
li dětští tanečníci. Jejich výkon si zasloužil 
společnou děkovačku, a tak jsme nakonec 
byli svědky skutečně roztomilého špalíru 
klanících se dětí s Kayou ve středu. Večer-
ní menu hlavní scény ve složení Cimbal 
Classic a Spirituál kvintet se ukázalo být 
doslova lahodnou kombinací. Obě kapely vynikají nejenom bezchybnou hudební produkcí, ale také 
velmi kultivovaným projevem a inteligentním humorem. Nikdo se tak nemůže divit, že další koncert 
opět skončil nadšenými ovacemi ve stoje a nebýt Orchestroje a Zatresbandu, kdo ví, kdy a jestli vů-
bec by to na zámku skončilo. Pamatujete scénu z Návratu do budoucnosti, kdy doktor Emmet Brown 
poprvé spouští na silnici stroj času? Podobný pocit včera zažívali návštěvnící nocturna na náměstí, 
když se přímo před jejich očima proměnil mohutný valník s nápisem Kompost v nefalšovaný swingo-
vý orchestr. A že to byla jízda! Tančilo se ale i nostalgicky vzpomínalo na končící ročník festivalu díky 
fotografiím promítaným na radnici. Mezi známými tvářemi muzikantů bylo k vidění množství obličejů 
nikoliv tak známých - obličejů pořadatelů, kteří pro vás Prázdniny v Telči připravují. Poslední zpravo-
daj mi připadá jako vhodná příležitost k poděkování všem těmto obětavým lidem, kteří pro festival 
tvrdě a zcela dobrovolně pracují, abyste mohli zažít tu nezaměnitelnou atmosféru. V čele s rodinou 
Kolářových investují do těchto sedmnácti letních dní nejenom svůj volný čas, ale také svoje srdce. A za 
to jim patří obrovský dík. 

Klaun Pupa
Protože někteří z vás neměli možnost v pátek zatleskat klaunovi Pupovi, rozhodli jsme se vám 

dát dneska ještě jednu šanci. Žonglování a legrácky mířené na malé i velké sklidily předevčírem obří 
ohlas, takže doufáme, že minimálně stejný úspěch sklidí náš klaun také v průběhu dnešního odpoled-
ne opět v parku pod vrbou.
BEE Band
Včelí swingová skupina z Jihlavy nenosí nic žlutočerně pruhovaného, ani s sebou nevozí plástve plné 
medu. Zato s sebou vozí hromady dobré nálady a hlavně repertoár plný jazzových a swingových pecek. 
Připravte se na Přemkovy kytarové vyhrávky, Vaškovu trefnou basu a hlavně líbezný hlas zpěvačky 
Míšy.

50x jedno slovo, co jsou pro vás Prázdniny v Telči
Super, prázdniny, relaxace, léto, ráj, pohoda, klid, pitíčko, hudba, sranda, nejlepší, záži-
tek, bezva, radost, muzikantství, kultura, uvolnění, podloubí, nádherné, volnost, těše-
ní, atmosféra, boží, opice, odpočinek, svátek, jiné, láska, rodina, léto, pohlazení, duše, 
velkolepé, krása, duše, srdcovka, sváteční, radostné, mládí, lidi, přívětivost, dovolená, 
úžasné, koncerty, šuliky, setkávání, vrchol, bozi, magické, pohádka.

Holanďanům se prý moc líbilo na Panském 
dvoře, hlavně na záchodech, takže nelenili chodit 

tam vykonávat potřebu i z večírku na náměstí a klidně 
by na záchodech i spali. 
Informace pro budoucí generace: Kratší cesta autem  
na náměstí (o 300 metrů) z křižovatky u Matěje směrem 
od Jihlavy je doleva!
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