
Divadlo Já to jsem – Potopa
Poslední pohádka letošních Prázdnin v Telči by se mohla jmenovat A po nás potopa, či prostě  

Noemova Archa. Jistě víte, o co se jedná! Pojďme si připomenout poučný příběh ze Starého zákona 
o Velké potopě, příběh o záchraně všeho živého před božím hněvem. Doufejme, že se na tu kocábku 
všechna ta zvířátka vejdou. Představení pro malé i velké dnes pod stromy na Panském dvoře.

Madam v triku
Jejich tvorba se netváří jako bůhvíjak objevné veleumění. Jsou to jenom poctivě napsané, nápaditě 
zaranžované a přesvědčivě zahrané songy. S dvěma hlasy a úsporným doprovodem kytary, baskytary  
a bicích, kráčejíc po nezřetelné hranici mezi swingem a folkem, vysílá Madam v triku do světa pozitivní 
poselství – svět je hezčí, než si občas chceme myslet.

Handl
Skupina vznikla na podzim roku 2007 v Jablonci nad Nisou. Repertoár tvoří skladby z oblasti blue-
grassu, newgrassu, ale také swingu, folku, či gospelu. Na konci sezóny 2021 po dlouhé a nelehké cestě 
muzikantů dvěma lety coronavirové epidemie se rozhodl ukončil svoji hudební kariéru vedoucí člen 
skupiny Jarda Žanta. Toho vystřídá teprve devatenáctiletý Vojtěch Šlajs a jeho drive.

Ondřej Havelka & Melody Makers
To nejlepší tu máme na konec! Me-
lody Makers po roční pauze zakon-
čí letošní Prázdniny v Telči. Ondřej 
a jeho band nadaných muzikantů 
bádají v zastrčených šuplících swin-
gové hudby a virtuózně a vždy  
s velkým třeskem interpretují vše, 
na co přijdou. Do Telče přivezou 
žhavý materiál z nylonového věku 
tedy hotjazzové fláky z vrcholné éry 
bigbandového swingu. To bude roz-
loučení s létem!

Na Panském dvoře byl včera poslední večírek jak se patří. 
Každý si přišel na své, hráči na kytary u dolního ohniště, 

uvnitř hráči deskovek, florbalu i extrémního obíhačkového ping-
-pongu s pálkami, co bar dal – talířky, mobily, kartony, kelímky, 
bedny od kelímků, sudy, kameny i skládací Ikea židlička. Když se s ní 
Píťa probojoval do finále a nakonec proti obyčejné pálce zvítězil, celý 
bar nadšeně řičel.

O čase mezi námi
Je to neuvěřitelné, ale právě čtete řádky posled-
ního Zpravodaje letošních jubilejních 40. Prázd-
nin v Telči. Pokaždé, když se první den festivalu 
posadím k počítači a vidím to obrovské množství 
koncertů, pohádek a všeho dalšího, co máme 
před sebou, mám pocit, že se to snad ani nedá 
zvládnout. Ale potom, s prvním stiskem klávesy, 
jakoby se člověk dostal do jiného časoprostoru 
a najednou to všechno funguje. Myslím, že nej-
sem jediná, kdo to tady v našem pořadatelském 
týmu takhle má. S prvním dnem milosrdně zmizí 
všechny problémy, které si s sebou neseme po 
zbytek roku. Nečteme zprávy, nevíme co se děje. 
Vlastně víme. Jsme v jiné dimenzi, v místě, kde 
svět funguje, tak jak má. V místě, kde je úplně 
jedno, jestli jsi za námi přijel v luxusním bavo-
ráku nebo jenom stopem, s batůžkem na zádech. 
Prázdniny v Telči se řídí svými vlastními zákony. 

Těmi nejzásadnějšími jsou láska k hudbě, láska k lidem a radost ze společně stráveného času. Vítaný 
je každý, ať už přijíždí v páru, skupince kamarádů, a nebo sám. Letos jsem mezi pořadateli poznala 
úžasnou novou kamarádku, Janičku. Poznáte ji bez potíží, pohybuje se totiž po Telči na speciální tří-
kolce, která jí usnadňuje chůzi, a na které statečně překonává nástrahy zdejšího dláždění. V jednom  
z pozdně nočních rozhovorů nám to celé došlo. Ačkoliv jsem v letošních zpravodajích často vzpomína-
la na rodinu Kolářovu z pozice šťastně zadané slečny, pravdou je, že jsem většinu let do Telče jezdívala 
úplně sama. Každopádně, přestože jsem tady nikoho neznala, nikdy jsem se tu, na rozdíl od okolního 
světa, sama necítila. Hezky to vystihl před několika dny jeden z pořadatelů, když řekl, že Prázdniny  
v Telči jsou místem, kam můžete kdykoliv přijet a jste okamžitě, po roce, opět jejich součástí. Ostatní 
vás znají nebo poznají, berou vás takové, jaké jste a vy zase můžete na chvilku svobodně dýchat. Osob-
ně si myslím, že dokud budou Prázdniny v Telči jejich pořadatelé a jejich návštěvníci takhle vnímat, 
bude to pro tento festival tou nejlepší vizitkou, o jakou by mohl stát. A tak je mi to, teď když si tu tak  
v klídečku našeho pořadatelského zázemí buším do klávesnice, líto, že nedokážu zastavit ručičky ho-
din. Tak moc bych si přála mít víc času. Čím jsem starší, tím víc chápu, jak moc je tahle veličina cenná. 
Víc času s lidmi, které mám ráda. Víc času s hudbou, kterou miluju. Víc času na lásku. Nikdy ho ne-
bude dost, ale tak už to asi na světě chodí. A tak nám nezbývá než tenhle fakt přijmout a být vděční  
za každý den, kdy tohle všechno máme.
Předposlední večerní koncert patřil Danu Bártovi, kterého uvedlo zhruba hodinové vystoupení sym-
patického muzikanta Milana Samka. Nadějný mladý písničkář, zpívající převážně v angličtině, navodil 
tu správnou atmosféru pro Danův vysoce intuitivní odpočinkový koncert. Kromě toho, že Dan krásně 
zpívá, hraje na bubínky a hezky tancuje, tak jeho vystoupení rozhodně nešlo upřít atmosféru. Plno  
z vás ještě po koncertě potěšil, když se s vámi ochotně vyfotil nebo vám podepsal na památku vrácen-
ku, které jste nám včera doslova trhali z rukou. No a pak už byla jenom pohádka Víti Marčíka mladšího  
Malý princ a šlo se spát. Počkat… vlastně nešlo. Do pozdních ranních hodin se na Panském dvoře 
zpívalo s kytarou u ohně, kdo zpívat nechtěl, mohl si zahrát florbal nebo obíhací ping-pong. Chtěli 
jsme zastavit čas. Jenže tomu se nedokáže vzepřít ani tenhle festival. Nádherných čtyřicet let radosti 
a vzpomínek. Každý si u nás za tu dobu našel tu svoji hvězdu. Mně osobně se letos nejvíc líbil výrok 
Roberta, jednoho z našich nejvěrnějších fanoušků, kterým bych ráda to svoje letošní psaní zakončila. 
„Víš, když ostatní čekají na podpisy všech těch zpěváků a celebrit, já tuhle frontu přeskočím a jdu si pro 
jediný autogram. Od Medvěda.“ Jsem ráda, žes ho dostal. S láskou,  Sova
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Vánoční prázdniny v Telči 

27. – 30. prosince 2022

Prázdniny v Telči 
28. července – 13. srpna 2023
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Díky patří našim partnerům, bez kterých by to letos nebylo takové, jaké to bylo. Moc 
velké díky patří všem obětavým pořadatelům, bez kterých by to nemohlo být vůbec! 

Díky kapelám a divadelníkům za všechnu tu předanou energii. Díky stánkařům, že jsou tu s námi 
jako jedna rodina. A díky všem divákům, protože dělat pro vás takový festival je velká radost!

Zpravodaj pro vás psala Sova, Vojta, Colombo a Marie. Fotil Toníno, sázel a cucal si drby z prstu Ondra

PODĚKOVÁNÍ

2022PRÁZDNINY V TELČI NEJSOU FESTIVAL, ALE ZPŮSOB ŽIVOTA! VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM TELČÍ A STÁTNÍM ZÁMKEM V TELČI

POHÁDKY POD VRBOU "KOCOUŘI" NA NÁMĚSTÍ KONCERTY  *  * 
NA NÁDVOŘÍ NOCTURNA VÍKENDOVÁ SCÉNA NA PANSKÉM  *  * 

DVOŘE TVŮRČÍ DÍLNY STÁNKY DRAČÍ LODĚ BĚH TELČÍ *  *  *  * 

www.prazdninyvtelci.cz
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Poděkování
Letošní Prázdniny v Telči dnes skončí a je čas za ně z celého srdce upřímně poděkovat. Program byl 
den za dnem opravdu skvostný! Kamarádka se doma podívala na pár přenosů a napsala mi, že kdyby 
si byla čísly do Sportky tak naprosto jistá, jako tím, jak jsem tu nadšená, šťastná a v sedmém nebi,  
je z ní multimilionář. Radost prý ze mě stříká na kilometry, a tak chodí po kuchyni, usmívá se sama pro 
sebe a musí si zpívat, i kdyby nechtěla... Ona sama prý snad měla tak blažený výraz u naganského zlata. 
Mám prý si dát sestříhat záběry z koncertů na mě a rozdávat je jako zázračný lék proti špatné náladě... 
Takhle okouzlená, šťastná a nadšená jsem tu od začátku až do konce letos posedmnácté. Celou dobu 
je mi tu tak, jak to zpíval Vladimír Merta hned první den: „Harmonie, harmonie, harmonie, harmonie...“ 
Moc si toho vážím a moc a moc děkuji! S přáním všeho dobrého se už teď moc těším zase za rok. 
 Jitka z Mostu


