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Všichni naši milí fanoušci Prázdnin v Telči, moc a moc Vám děkujeme!

Jen se podívejte, co jste to provedli! To si myslíte, že se tohle stalo samo? Kdepak! Za to všechno můžete Vy!
A my Vám za to mockrát děkujeme, protože bez Vás bychom si tak krásný festival nedokázali představit!
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Moc moc děkujeme za celé ty nádherné roky na
Prázdninách v Telči. Nevynechali jsme ten náš týden
kolem koncertu Nezmarů už 20 let a milujeme tenhle náš způsob života pořád stejně, a to hodně Buďte
všichni zdraví a mějte se hezky. Ahoj Pavlína a Pavel
Děkuji za úžasný zážitek u Vás v Telči! Zvládli jste
to skvěle a my se s Babačkou radovali. Pusu Iva Bittová

Dobrý den, hluboká úklona, opravdu až k zemi, za to,
jak to vše zvládáte, za ten „servis“ – opravdu naprosto
nepochopitelné, obdivuhodné. Velký dík a krásné léto.
Mějte se krásně, určitě zase ráda zavítám.
Michaela

Milane, zatímco Vy jste si krásně zabulel při psaní, mně
se hrnou do očí slzy dojetí při čtení Vašeho textu. Jak čtu větu za větou, znovu vidím, slyším, cítím
a prožívám, jak to bylo den za dnem skvělé, co všechno a jak moc krásného jsme zažili a jak úžasné společenství spřízněných duší dokážete propojovat. Nejenom to všechno, co v Telči proběhlo,
ale nakonec i Vaše slovní ohlédnutí za festivalem snů je balzámem a pohlazením pro duši! Takže
za všechno veliký dík ještě jednou (ani tisíckrát by nebylo dost), hodně sil a zdraví a za rok zase
na viděnou. Už teď se moc těším!		
Jitka

Byl to zkrátka letos festival jako sen!
Dlouho se ten náš „Těševec trpělivý“, letošní festivalový maskot, těšil na festival. Dlouho žil v nejistotě a ve strachu, aby se vše podařilo. Aby bylo vůbec možné se v Telči setkat se všemi muzikanty,
herci, přáteli, kamarády a nadšenými návštěvníky. Cítil velkou tíhu odpovědnosti. Převaloval se ze
spaní, nemohl usnout a v tom ho přepadl sen! Zdálo se mu, že přijel do nádherného města, kde se
mu hned dostalo srdečného přijetí. V tom městě měli zámek, který právě opravovali a na jeho jindy magickém nádvoří kopáči kopali kanalizaci. Kastelán toho zámku proto jako mávnutím kouzelným proutkem vykouzlil bagříky, které výkopy zasypaly, pomocníčci je zamaskovali starými koberci
a hle, na tom nádvoří se pak patnáct dní a nocí slavilo a koncertovalo. Hned první večer kouzelnice
Iva Bittová a Bára Hrzánová přivolaly všechny anděly strážné, kteří pak celé město po dobu festivalu
opatrovali a mohly tak následovat koncerty Vlasty Redla, Bratrů Ebenů s Jirkou Schmitzerem, Javorů
a Hradišťanu. Jura Pavlica ten večer, který byl spíše obřadem a rituálem než koncertem, nezapomněl
připomenout: „To, co v Telči prožíváme vůbec není samozřejmostí a musíme si uvědomit, jak výjimečné a jedinečné naše setkání je.“ A návštěvníci koncertů, to nebyli ledajací návštěvníci, byli to kouzelní
návštěvníci! Byli pozorní, vlídní, trpěliví a hlavně neuvěřitelně vděční, protože po každém koncertě
hned vyskočili z lavic a ve stoje tleskali. Tak vždy nastalo „kouzlo okamžiku“. Čas se zastavil. Srdce
se rozbušila. Rozum se zastavil. A Ivan Hlas se rozplakal dojetím... No a bylo toho v tom snu ještě
víc. Třeba ta dlouhá šňůra pohádek v zámeckém parku pod vrbou, více než třicet všemožných kapel
na náměstí mezi kocoury a kočičími hlavami, dílničky na dvoře „Lidušky“, parní mašinky, výstavy,
Běh městem šťastných lásek, dračí lodě, velikánské festivalové tržiště a těch dobrot! A to krásné počasí
na závěr. Těševec se procházel noční Telčí jak nějakým přímořským letoviskem. Město nikdy nespí,
osvícené zahrádky restaurací hrají všemi barvami a místo šumění moře, šumění hovoru povídajících si
lidí. Byl to sen? Nebyl to sen! Bylo to úžasné! Spousta spokojených diváků nám přišlo poděkovat a my
děkujeme taky. Moc! Děkujeme všem muzikantům, umělcům, komediantům a kejklířům. Děkujeme
všem kamarádům a kamarádkám festivalu nejen z Telče za neutuchající podporu. Děkujeme všem pořadatelkám a pořadatelům, kteří se neúnavně starali o Vaši pohodu a hlavně tvořili tu naši jedinečnou
prázdninovou atmosféru. No a hlavně moc děkujeme Vám! Protože bez Vás, by se ten sen nikdy nestal
skutečností. Díky Vám to byl krásný sen. Až jsme nevěřili vlastním očím. Ale i takové sny se zdají a plní!
Milan Kolář který si při psaní tohoto textu krásně zabulel

Milane a celá medvědí smečko i všichni těševci trpěliví seskupení kolem krásné telčské rodiny. Chci se
připojit k Jitce, která napsala přesně to, co cítím. Chci poděkovat za nás za všechny, kteří se setkáváme
za stánky u zámecké zdi. Za všechna ta léta, která nás spojila v přátele, kteří se potkávají i mimo Telč.
Za všechny ty telčské snídaně, posezení v kavárničkách, divadélka s Marčíkovejma, plná laskavého
humoru a moudra, za koncerty a momenty, které v nás zůstanou pro všední dny, aby nám daly sílu
zvládnout to, co musíme. Někdy už nestihnu všechny koncerty co bych chtěla. Musím taky někdy spát,
ale snažím se spát co nejmíň, protože ty chvíle mi za tu únavu fakt stojí. Jsou to štastné chvíle, krásné,
přatelské, milé, plné muziky a úsměvů. Těším se za rok a přeji pevné zdraví všem. Alena, divoženka

Milí moji, připíjím na vaši radost, elán a štěstí, na fantastický organizační talent při pořádání tak nádherného muzikantsko-umělecko-člověčího setkání spousty lidiček se srdcem na dlani, jakým jsou
Prázdniny v Telči... Do dalších let přeju spoustu příznivců a nadšenců tak nádherných zážitků, vždyť
Telč právem nosí přízvisko Město šťastných lásek - a mnozí odsud určitě odcházejí šťastní, že nalezli
tu pravou, toho pravého... Za toto vše vám patří nejen můj dík!
Myšák
Díky mooooc za všechno. Moc jsem si to letos užila, snad nejvíc. Určitě z těch zážitků budu chvíli žít.
Prostě jste šikovní. A příští rok! Už se těším.
Zuzka TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ S VÁMI!
Ahoj, děkuji za včerejší zážitek. Nocturo Groovey bylo vynikající. Když
Vánoční prázdniny v Telči
jsem zavřel oči byl jsem na koncertě někde v New Yorku a předskoka27. – 30. prosince 2021
nem byl Žalman a spol... Ale když jsem je otevřel, bylo to trochu jinak.
Prázdniny v Telči
Žalman a spol stáli vedle mne a myslím, že měli stejný zážitek. Kluci to
měli vyšperkované. Ještě jednou díky za krásný víkend.
Tomáš 29. července – 14. srpna 2022

