
Váchy byl včera slovy Romana Holého „jako ku**a dobrej“ a Matěj Ruppert pak 
jen těžko ve zpěvu navazoval. Navíc Váchy po této pochvale nijak nezpychl  

a normálně dál točil na baru pivo!
Maruška přijela do Telče jako pořadatelka prý hlavně díky plakátu na babiččině  
záchodě. Tím jen potvrzuje známou věc, že na záchodě přichází ty nejlepší nápady  
a vše začíná u dobré propagace.
Nejlepší koncert na pospání v sále byl podle Klokana rozjetý večírek The 6 Fireballs.
Alexův pudinkový klub včera přibral dalšího člena. To pak není divu, že vidíte po Telči 
chodit muly a cítíte se ultra vtipní.

Zpravodaj pro Vás rádi psali Sova, Maruška, Colombo a Vojta. Fotil Toníno a skládal Ondra. Díky a zase příště!

Ondřej Havelka a Melody Makers
Mají vyprodáno. Tak právě tahle větička se mi asociu-
je při vyslovení jména Ondřeje Havelky a jeho kapely  
Melody Makers. Účinkující dnešního závěrečného koncer-
tu žádnou reklamu nepotřebují. Patří do škatulky „všich-
ni je mají rádi“ nebo do šuplíku „všichni je chtějí vidět“.  
Za normálních okolností bychom se na zámku asi docela 
mačkali, dnes se ale nedostatku prostoru k tanci bát ne-
musíme. Pokud se řadíte mezi barbary nekulturní, vězte, 
že Ondra a jeho band se zabývají autentickou interpreta-
cí populární hudby období raného a vrcholného swingu  
od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým.  

Pestrý repertoáir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, od hollywoodských 
muzikálů až po vrcholná čísla swingových bigbandů. Takže, přeleštěte si lakýrky, upravte motýlka  
va vlasy natřete brilantinou. Zavřete oči, a za zvuků téhle geniální hudby nechte pomalu odejít letošní 
povedený ročník Prázdnin v Telči!
Cricket and Snail
Co by to bylo za ročník Prázdnin v Telči, abych tu nepřivíta-
li Lucku a Jamese Carlsonovi, vystupující pod uměleckým 
pseudonymem Cricket and Snail. Za tu dobu, co k nám jez-
dí, už vystřídali snad všechna možná místa ke hraní, která 
v Telči existují. Asi nejpůsobivější byla pieta za oběti Hiro-
šimy na břehu Štěpnického rybníka, jehož hladinu jsme, 
za zvuku Lucčiných houslí a Jamesovy harmoniky, zaplnili 
stovkami hořících svíček. Letos se společně setkáme pří-
mo na náměstí. Lucka s Jamesem jsou přeborníky na ori-
ginální úpravy staré židovské a klasické hudby, ale v jejich 
repertoáru najdete také celou řadu autorských kousků.

Milý Medvěde! Muzika není pro každého, zpívá Vlasta Redl v jedné z mých nejoblíbenějších písniček, 
jen pro ty, co maj uši hladový... Přijela jsem letos do Telče s ušima ještě mnohem hladovějšíma než  jin-
dy, a vy jste mi je tu všichni společně tak hezky nakrmili! Celý festival od samého začátku plyne svým 
krásným čistým proudem. Koupu se v něm, piju ho jako léčivý pramen a pořád ne ne mít dost... Ještě 
mi aspoň chvilku zpívej... Hraje to tu tolika barvami a vůněmi, kolik si jich jen člověk dokáže před-
stavit! Abych odpověděla na otázku, co se mi líbilo nejvíc, musela bych i letos jmenovat pěkně jedno  
po druhém – každý večer byl, jak má být, každý byl osvěžující, jedinečný, plný pohody a krásné energie  
a každý pro mě měl svá úžasná nej. A tak se i tentokrát budu do Telče vracet v krásných vzpomínkách 
tak dlouho, dokud se zase za rok nevrátím i ve skutečnosti. Vůbec nevím, jak dost poděkovat, aby to 
opravdu odpovídalo tomu, jak moc jsem tu vždycky šťastná a spokojená. Díky moc, děkuju!!! Jitka

Pruhované panenky Kůzlátka
Veršované loutkoherecké představení vycházející z klasické pohádky „O třech neposlušných 

kůzlátkách“. Můžete se těšit na loutky kůzlátek vyrobené z ovčího rouna, veselé písničky provázející 
celé představení za doprovodu flétny a kytary. Pohádku ocení malé i úplně nejmenší děti. 

Handl
Téhle pozitivně naladěné pětici muzikantů bude letos patřit poslední kocouří hraní. Kvalitní blue-
grass, newgrass, ale také swing, folk či gospel z Jablonce nad Nisou. Handl sbírá mnohá ocenění u nás  
i v zahraničí. Také proto vydal nejnovější dvojalbum v české i anglické mutaci.

Vojtěch Trávníček
Nenápadný pán hrající s radostí a pro radost stejně tak na Kocouří scéně, jako v Carnegie Hall!

Tak a je to tady
Odpočítávání posledních metrů, cílová rovinka v dohledu. 17 dní Prázdnin v Telči, to už je pořádný 
maraton, ale než se za ním ohlédneme, pojďme na krátkou rekapitulaci včerejšího dne. Vymazlený 
program hned na dvou scénách současně, to je nešťastná kombinace. „Zámek nebo Panský dvůr?“  
„Dílničky nebo lodičky?“ „Koupání nebo Kocouří scéna?“ Nebylo to jednoduché, ale nakonec jste to dali,  
a já s  vámi. Na Pandě to žilo už od samého začátku. Neotřelí, v metalických barvách odění Disconnexi-
on přilákali první tanečníky před pódium hned v samém úvodu. Příjemné funky-disco z Třebíče byla 
rozhodně trefa do černého. Večerní štafetu v polostínu travnatého plácku vedle hlavní stage převzali 
slibovaní Funkin‘ Your Soul, jejichž repertoár jeden nejmenovaný pořadatel přirovnal k hitům jiného 
našeho pořadatele, Tomáše „Váchyna“ Bartuška. Když už se bavíme o Váchynovi, je to ten zarostlý 
týpek, kterého si během zběsilého vystoupení přizvali na pódium Monkey Business. Divoká show vás 
strhla, vytleskali jste si hned několik přídavků. Povedené nocturno rock’n’rollových The 6 Fireballs 
vás zbavilo zbytků veškeré energie, kterou jste jim ochotně odevzali na tanečním parketu. Byl to po 
čertech povedený večírek, a my máme radost, že jste si ho s námi užili naplno. Ti z vás, kteří zatoužili 
po klidnějším programu, včera zamířili na zámek za Lenkou Filipovou. Oblíbená zpěvačka a výtečná 
kytaristka vás tam přivítala v krásných květovaných šatech a provedla vás tím nejlepším ze svého 
repertoáru, včetně skladeb z aktuálního „keltského“ alba Opidum. Přišlo vás opravdu hodně a po bouř-
livých ovacích Lenka slíbila, že se k nám zase ráda někdy podívá.

A to je z letošních ohlédnutí za programem všechno. Máme obrovskou radost a děkujeme všem a vše-
mu za to, že s dneškem skutečně dobíháme do kýženého cíle. Když zprávy jen pár dní před začátkem 
festivalu strašily na jihlavsku s koronavirem, nevypadalo to moc nadějně. Jenže ono se to povedlo.  
Po počátečním stresu ze všech nařízení a roušek jsme si uvědomili, že rozhodnutí letos festival  
pořádat bylo správné a že žít neustále ve strachu jednoduše nejde. Jestliže stres oslabuje lidské zdra-
ví, tak právě ten se nám povedlo u mnoha z vás odbourat. Po měsících karantény byly Prázdniny  
v Telči přesně tím lékem na zádumčivost, který jsme všichni potřebovali. Odměn za naši i vaši odvahu 
jsme dostali nepočítaně. Setkání s kamarády, muzikanty, společná zpívání v podloubí, bohatý program. 
Tak na dalších Prázdninách, snad už v lepších časech, zase na viděnou! Sova
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Divadlo Sklep – Mlýny 
16. 9., Jihlava
Druhá tráva 

19. 10., Jihlava
Vojta Kiďák Tomáško 

5. 11., Jihlava
Vánoční prázdniny 

27. - 30. 12. 2020
Prázdniny v Telči 
30. 7 – 15. 8. 2021
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Děkujeme partnerům za podporu! 


