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Prožili jsme několik překrásných a kouzelných dnů na Prázdninách v Telči. Moc
a moc děkujeme za nejkrásnější a nejúžasnější festival, jaký jsme kdy zažili - ze všeho
byla cítit dokonalá organizace a hlavně láska,
se kterou všechnu tu obrovskou práci děláte.
Škoda jen, že to všechno tak rychle uteklo.
MOC A MOC SE UŽ TĚŠÍME NA PŘÍŠTÍ
ROČNÍK!!! VYDRŽTE DRŽÍME PALCE!
Díky! Pavel a Pavlína Píhovi z Týna nad Vltavou

Z vašich dopisů

Vypadá to, že si letos Prázdniny v Telči zase
zopáknem...! Vracím se tam stejně rád jako třeba
na chaloupku po babičce!
Pedro
Pozdrav Všem od jezera Loch Ness!
Luboš a Věra Novotní
Potřinácté jsem byla letos v Telči a slova díků
a obdivu nestačí. Myslím, že jich slyšíte dost,
tak se nechci opakovat. Samotné místo a celý
festival mají zvláštní kouzlo a nedá se srovnávat,
Vlaďka
protože v Telči je nejlíp.
Určitě dorazíme, protože Telč pro nás byla
a je pohádkovým městem. S pozdravem
Nataša
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A mějte se tam v Telči všichni moc krásné, my jsme zase ve víru velkoměsta a moc
dobře si uvedomuju, jak je Telč krásná :-).
Jo a bylo to tam skoro takový rodinný prostředí! Moc fajn, díky za to :-).
Mějte se všichni skvěle, držím palce, aby Vám
Mírek
všechno dobře vydrželo.

Jste zlatíčka. Jezdim k vám už tolik let
a už si nedokážu představit léto bez Telče a Telč
bez “Prázdnin”. Taky se moc těším a držím
palčáky, aby to zas jako obvykle dobře dopadlo!
Zdraví Daniela
Ani nevíte, jak se na těch 16 ostrovních
(myšleno ostrov pohody v tom bláznivém
světě) dní zase těšíme. Počítáme dny ...
Ahoj a mějte se, klidné přípravy
Sam
Mějte se v Telči krásně. Ať vám vyjde sluníčko. I když v Telči ani padavá voda nevadí,
protože když je někde lidem fajn tak je pár kapek
nerozpustí.
Ahoj Tomáš
Ještě jednou děkuji za vše, bylo to krásné.
Zatím se mějte krásně a pořádejte dál taková
Lucy
hezká setkání a koncerty.
To je bomba! Není větší irské kapely po
roce 2000, než jsou The Frames a není The
Frames bez Glena Hansarda. Tak to bude paráda!
Dědek
...a vůbec ta atmosféra Prázdnin! Co dodat? Už aby byl srpen! Přeji hodně zdaru!
Luky
-1-

Dramaturgie
Tak letos podvaadvacáté si dovolujeme nabídnout program
v první polovině srpna v malebné Telči. Jak již je zvykem
najdete v programu některá
jména stejná, jako před dvaceti lety. Žalman, Plíhal, Samson,
Nezmaři to jsou stálice nejen
folkového nebe u nás, ale
i Prázdnin v Telči. Nezůstáváme však stát na místě, jak by
se mohlo zdát! Řada mladých,
nových, začínajících - Sestry
Steinovy, Žamboši, Káťa Garcia, Martina Trchová, Madlenka Brožková, Disneyband
- to jsou jména, o kterých ještě
uslyšíme. Samozřejmě, že jsme
rádi za osobnosti jakými jsou
Jan Spálený, Vladimír Mišík
a Honza Hrubý, sourozenci
Ulrychovi nebo Jura Pavlica.
Byly časy, kdy jsme si o jejich
účasti nechávali zdát. Dnes
hrají v Telči na zámku a jsou
to bezesporu skvosty naší hudební scény. Poprvé bude na
Prázdninách Jiří Schmitzer.
Vlasta Redl s kapelou i jako
písničkář bude jistě patřit
k vrcholům letošního ročníku,
ale opravdovými "špíčky"
budou letos zahraniční hosté!
Jedny doveze Honza Hrubý
z Británie, jmenují se Hoover
The Dog a hrají tradiční irské
a skotské. James Harries je sice
z Manchestru, ale žije už delší
dobu v Praze. Jeho projev určitě oceníte. Ze zahraničí jsou
sice ještě Harvestri a Hrdza,
ale to sú naši "bratia" a nebereme je za cizí. Opravdovou
událostí však nejspíš bude
koncertování Glena Hansarda
z Irska, kterého si přála skupina Jarret a který je opravdu
světovým jménem! Takže
bude to zajímavé, pestré,
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bude toho hodně... Vybírejte
a užívejte si toho!
Kocouří scény
Jsou prostorem pro kapely, které
si chtějí zahrát a na nádvoří pro
ně zatím není místo. Jsou každý
den od 17:00 hodin na náměstí
a v případě nepřízně počasí
se hraje v podloubích nebo
v průjezdu umělecké ško ly.
Je to také dobrý prostor pro
představení místních, tedy
těch našich nejbližších. Z „Kocouřích scén“ se už stala docela
pěkná scénka, navozující ten
správný hlad na večerní „hlavní chod“. A nemyslete si, že na
takové scéně hraje každá skupina, která by si chtěla zahrát.
Naši "Kocouři" jsou vybraní
z desítek a desítek nabídek.
Tedy kvalita je zaručena!
Koncerty na zámku
Koncerty na hlavní scéně
zámku začínají v 19.30 hodin
a za večer můžete čekat
většinou tři účinkující.
Snahou je, aby muzikanti spolu nějak "ladili", patřili k sobě
žánrově nebo se alespoň měli
rádi. Často si hlavní protagonista večera sám někoho vybere,
občas se snažíme o zajímavé
setkání lidí nebo žánrů. Koncerty mívají komorní atmosféru a nejsou tím, co byste mohli
znát z ostatních festivalů.
V Telči se na koncertech nejí,
nepije alkohol, nekouří... sedí
se a poslouchá. Právě tím jsou
naše koncerty zvláštní, prožitky z nich výjimečné... Vypněte
si mobily a pojďte si takový
večer vychutnat.
Nocturna
Ještě nikdy jsme neměli tak
úctyhodná "nocturna" jako
letos. Začínají po skončení
hlavního koncertu a bývá to

tak kolem 22:30 hod. Letos
bude vždy jen jedno "nocturno"
a to většinou ve sklepním
klubu. Výjimkou je recital
Karla Plíhala, který bude na zahradě zámku. Snahou bylo, aby
"nocturna" byla žánrově pestrá
a každé jiné. Takže budete mít
možnost od blues, přes poézii,
vokální, divadelní, rómské,
rockové... Vyberte si!
Vstupenky
Ceny vstup enek se neustále
snažíme udržovat na přijatelné úrovni. Normální vstupenka na večerní koncert na
zámku bude stát Kč 140,- až
Kč 150,. Recital Karla Plíhala
Kč 180,- a zahájení s bohatým
programem, jídlem, pitím
a ohňostrojem za Kč 250,-.
Můžete počítat s tím, že před
koncertem bude lístek o něco
dražší než v předprodeji, ale
na oplátku pro ty, kteří setrvají
několik dní, nabízíme možnost
permanentek se slevou až 25%!
Naše pokladna před domem
dětí bývá otevřena každý den
od 10:00 do 18:00 hodin.
A potom od 19:00 hodin před
koncertem na zámku. Malé
děti mají vstup na všechny
akce zadarmo.
Předprodeje našich vstupenek
(od počátku července):
Knihkupectví Jitka - Komen-ského ulice 16, JIHLAVA;
Knihkupectví pana Šilhavého
a Informační centrum MěÚ
- TELČ; Knihkupectví Hanky Marečkové - DAČICE;
Kudrna – podchod hlavního
nádraží BRNO; Informační
centrum města J. HRADEC;
prodejna Originál - na Karlově náměstí v TŘEBÍČI.
Dílny
Také již několikátý rok usilujeme o fungování všelijakých tvůrčích dílen. Takže

v "Lidušce" hned na rohu náměstí v mázhauzu a na dvoře
bude možno se každé odpoledne věnovat nějakému "řemeslu". Připravujeme batikování,
pletnení košíků, malování na
sklo, hedvábí a textil, drátkování a další...
Brigády
Tradicí bývalo, že na Prázdninách v Telči je možné
si na volňásek vydělat nějakou
brigádou. Poslední dobou je to
však podobné jako na "pracáku". Práce je málo a zájemců
hodně. Takže nebojte i letos se
budeme snažit nějakou práci
"vyrobit", aby byla možnost
si na volňásek vydělat. Sraz
prácechtivých bývá v 8.00
před "štábem"...
Stravování
Před zámkem se o nás budou
starat stánky Masny Studené,
Kosteleckých uzenin a Rybářství v Telči. Dále stánek skvělé
pekárny pana Marka a také stánek Velkopopovického Kozla.
Řada restaurací a hospůdek v
Telči je připravena nás udělat
přejedenými. Zvlášť pan hostinský Na Kopečku se už jistě
těší, jak se nám bude posmívat,
že nemůžeme sníst ty jeho
obrovské porce. Změna
k lepšímu by se měla odehrát Pod Kaštany! Velmi
dobrá kuchyně a milé přijetí
je i v okolních vesničkách,
kam rádi vyrážíme na výlety.
Pokud si chcete udělat hezky, tak
loni nám několikrát udělali
radost v hospodě na Kocandě
v Krahulčí a pokud chcete
mít stoprocentní jistotu, tak
v Mrákotíně „Na Kovárně“
se to povede vždycky!
Výstavy
Bez nich by to nebylo ono.
Koukněte na ně. Fotky
z minulých ročníků budou k vidění na radnici. Na zámku je
Galerie Jana Zrzavého! A před

ní výstava bonsaí. Na věži Sv.
Ducha jsou výborné obrazy
pana Jana Křena a keramika
studentů SPŠK v Bechyni. Na
židovském hřbitově za městem najdete v průběhu našich
Prázdnin hned několik výstav.
Vycházky do tak romantického prostředí určitě nebudete
litovat!. Výstav jistě bude
ještě mnohem více! Loni bylo
v průběhu konání „Prázdnin
v Telči“ takových výstav více
než dvacet!
Tábořiště
Kousek za městem u rybníka
Roštejna tradičně provozují
Služby Telč v době konání
Prázdnin provizorní tábořiště
pro ty, kteří mají rádi rybník,
chtějí to mít blízko do lesa
a tím i na vycházky. Ti, kteří
by bez městského hluku
neusnuli, to budou mít lepší na
zimním stadióně, kde sportovci
pro nás taky už tradičně provozují další tábořiště. Ti kdo
byli zvyklí spávat v tělocvičně
mají pro letošek pravděpodobně smůlu, protože tělocvična se
rekonstruuje, takže to budeme
muset vydržet bez ní.
Internet v Telči
Již popáté se pokusíme
o realizaci projektu Internet
v Telči. Měli by to být tentokrát
ještě větší, než kdykoliv jindy!
Nemělo by se nic změnit na
tom, že budeme velmi dobře
připojeni a budeme se snažit
o aktuálnost našich stránek
i s vkládáním ukázek ze všech
scén. O celý projekt je velký
zájem a měl také v minulosti
značný ohlas. Město Telč nám
za tím účelem půjčuje školu a
firma AutoCont CZ vše ostatní, co je nutné k tomu, aby
to fungovalo. Takže pokud nebudete zrovna v Telči, můžete
být přítomni alespoň virtuálně
přes naše webové stránky.

Výlety
Okolí Telče kdysi zapříčinilo
vznik samotných Prázdnin
v Telči. Tak si nenechte ujít
tu příležitost prohlédnout si jej.
Je nádherné. V lesích pod
Javořicí hledejte skalní
útvary, zatopené lomy, rybníky, romantické vesničky
s kouzelnými hospůdkami.
Za zvláštní zmínku stojí hrad
Roštejn. Stačí se rozběhnout
a dívat se kolem sebe. Neváhejte! Na náměstí si za tímto
účelem můžete půjčit kolo.
Jistě narazíte v informačním
středisku na slušného průvodce. Nenechte si také ujít
příležitost zajet si vláčkem
(o sobotách a nedělích i parním)
do Dačic nebo Slavonic a odtud
na nedaleký Landštejn.
No, a pokud nechcete jít daleko, tak alespoň na rozhlednu
na Oslednici.
Město šťastných lásek
Telč je kouzelné městečko,
které se každoročně stává
svědkem našich prázdninových dobrodružství. Rádi na ně
vzpomínáme a rádi se vracíme
je hledat! Je nám při tom společně dobře! Ať se vám to líbí
i tentokrát! Užívejte si to!
Pořadatel
pořádá, letos už podvadvacáté,
Ing. Milan „Medvěd“ Kolář,
Komenského 30, 586 01 JIHLAVA, tel.: 567 302 622,
medved@ji.cz, ve spolupráci
s Městem Telč a Státním zámkem v Telči. Organizační „štáb“
v průběhu konání akce sídlí
v Telči v Domě dětí a mládeže
na nám. Zachariáše z Hradce.
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