
Samba v kapkách deště
Poslední festivalová sobota a ono prší - no koho by to nenaštvalo! Medvěd se nám při večerním kon-
certu na zámku svěřil, že dělal co mohl, ale jiní, kterým se déšť hodil do krámu, ho prý v nebi přehla-
sovali. Naštěstí nejsme z cukru a tak i přes relativně chladný zatažený den jsme si připravený program 
patřičně užili. Odpolední pohádka divadla Cylindr sklidila velký úspěch. Medvěd se nechal dokonce 
slyšet, že by při představě, že nás čeká už jenom jedno dětské představení, nejraději zařídil našim nej-
menším týden pohádek navíc. Jenže i děti musí pochopit, že všechno krásné jednou končí a my věříme, 
že o to víc se budou těšit na pohádky v rámci příštího devětatřicátého ročníku Prázdnin v Telči. Kocou-
ří scénu rozezněly úderem páté hodiny housle a harmonika dua Cricket and Snail. Hozenou rukavici 
po nich statečně zvedla písničkářka Blondýna, která svými texty i dobrou náladou vykouzlila nejeden 
úsměv na rtech přítomných posluchačů. První půlka hlavního programu na zámku patřila opět man-
želům Carlsonovým. Akustika zámeckého nádvoří Jimovi s Lucií opravdu svědčí, lepší zahájení jsme si 
ani nemohli přát. Bohužel, už při první písni se na nás spustil pořádný déšť, který následně s malými 
přestávkami provázel celé vystoupení Szidi Tobias. Po počátečních obavách o svoje fanoušky Szidi 
odehrála další výjimečný koncert, plný lásky, vášně, dojetí i krásných myšlenek. V závěru koncertu se 
z obecenstva několikrát ozvalo sborové “děkujeme” a nechyběly ani dárečky od věrných posluchačů. 

AG Flek
Ivo Viktorin, Karel Markytán, Josef Šobáň a Blanka 
Táborská. S původním složením dnes již legendár-
ní kapely se můžeme opět potkávat od roku 2007, 
kdy se AG Flek rozhodli pro návrat ke kořenům 
čistého folku a všeho toho, co jsme měli vždy na 
této jedinečné kapele rádi. AG Flek existuje od 
roku 1977 a za dobu svojí existence nasbíral řadu 
významných ocenění, patří mezi držitele Porty. 
Kapela se podílela na vzniku alba Wabiho Daňka 
Rosa na Kolejích. Byl to právě Vlasta Redl, kdo po-
mohl AG Fleku v době tvůrčí krize k odrazu ode 
dna. Pod jeho vlivem získala kapela rockovější 
zvuk. První muzikantské krůčky v AG Fleku učinili také zakládající muzikanti z kapely Buty. Dnes již 
legendární byla spolupráce s Jurou Pavlicou a Hradišťanem, z níž vzešlo výborné album. Prozatím 
poslední deska AG Flek, nazvaná Podnohama Zem, byla v tomto roce nominována na Cenu Anděl  
v kategorii Folk. 

Vlasta Redl a AG Flek
Pokud znáte dobrou lidovou písničku a přejete si 
její rockovou či folkrockovou verzi, Vlasta Redl,  
odborník na slovo vzatý a léty prověřený, je tu pro 
vás. Jeho početnému fanklubu netřeba představovat, 
ale pokud snad patříte mezi těch několik málo pro-
cent doposud Redlovou tvorbou netknutých, poslyš-
te následující. Na zámecké scéně budeme mít dnes 
večer co do činění s osobou svéráznou, disponující 
působivou diskografií, vyznačující se často až ne-
vhodným humorem, jímž prokládá pauzy mezi jed-
notlivými písničkami. Samorostlý všeuměl , výtečný 
skladatel, textař a aranžer v minulosti spolupracoval 
snad se všemi významnými folkovými jmény. Během 
svojí bohaté hudební kariéry byl Redl také součástí 

kapely AG Flek, takže dnešní večer očekáváme v takřka rodinné atmosféře.

Divadlo Cylindr – Honza a lesní skřítek
Byl jednou jeden les, tedy spíše smetiště, v němž vládl Král Lesa, tedy spíše Smetiště. A taky 

byl jeden Honza, kterého putování za Vílou Vod, Matkou Zemí, Králem Větru a Králem Ohně zcela pro-
měnilo. A nesmíme zapomenout na malého lesního skřítka, to by byl malér. Jste zvědaví, o čem bude 
poslední pohádka letošního festivalu? Tak vám nezbývá nic jiného, než se přijít podívat. Pětačtyřiceti-
minutový pohádkový příběh pro všechny od 3 do 99 let.

Horizont
Bluegrassová kapela z Jihlavy nedávno oslavila druhý rok svojí existence. Každý nějak začíná a lepší 
začátek než na naší kocouří scéně, před zraky nesmlouvavé hudební poroty z řad prostého lidu, si tak 
ani nedokážeme představit. Horizont v čtyřčlenné sestavě houslí, banja, kontrabasu a kytary začíná 
dnes, přesně o páté.
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VÁNOČNÍ TELČ PRÁZDNINY V TELČI

DNES

Milí návštěvníci, děti, rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi - jednoduše vy všichni, kteří pomáháte 
svojí přítomností spoluvytvářet tenhle krásný letní útěk z reality. Jménem všech pořadatelů 37. roč-
níku bychom vám rádi poděkovali za přízeň, kterou Prázdninám v Telči věnujete. Pokud vám dvanáct 
měsíců do dalšího pokračování naší štace připadá k nepřežití, připomínáme vánoční Prázdniny v Telči. 
Osmatřicátý ročník našeho letního festivalu začíná 24. července 2020. Už teď se na vás těšíme!

Zpravodaj pro vás vytvářeli: Terka Bartušková, Ondra a Vojta Kolářovi, Vojta Lang, Anežka Prosecká, 
Katka Sovová, Toníno Volf a Lukáš “Colombo” Wiesner.

Letošní festival pořádali: Míra Barnet, Terka a Tomáš Bartuškovi, Tomáš Bohuslav, Markéta Břez-
ková, Lída Čechová, František Čejka, David Dittrich, Marcel Frei, Honza Friedl, Kateřina Grecmanová, 
Zuzka Habelová, Josefína Horáčková, Ondra Horník, Míra Hron, Šárka Jarošová, Johana Jurášová, Voj-
ta Klusáček, Anča, Hanka, Martina, Pája, Adam, Jáchym, Matěj, Milan, Ondra a Vojta Kolářovi, Štěpán  
Koníř, Tomáš Kostka, Lucie Kotrbová, Luděk Kouba, Mirek Kovář, Kristýna Kovářová, Filip Krátký, Hon-
za Krištof, Michal a Míša Kružíkovi, Petr Kříž, Vojta Lang, Kamil a Robin Maleček, Andrej Melocík, 
Šimon Mezera, Oldřiška Mikšová, Valerie a Oliver Moravcovi, Karel Nový, Ctibor Ott, Lucka Pávková, 
Matěj a Tobiáš Pospíchalovi, Peťa Pospíchalová, Bára a Verča Procházková, Anežka Prosecká, Jonáš Při-
byl, Anička Přibylová, Anička Rohová, Agáta Roubalová, Agáta Julie Sedláková, Kateřina Sovová, Ondra 
Stengl, Jiřina Šabacká, Jiří Šalomoun, Markéta Švehlová, Naďa, Mája, Kryštof a Míra Švihálkovi, Lenka 
Tichotová, Bára a Áďa Toufarová, Karolína Tvrdá, Matěj a Tomáš Vackovi, Honza Voda, Pepa, Fanda  
a Toníno Volfovi, Jindra Vondrák, Lukáš Wiesner, Jiří Zacha, Katka Zástěrová a další!

15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 19.30 nádvoří zámku

27. – 30. prosince 2019 24. července – 9. srpna 2020


