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Vbíháme do cíle...
Sedmnáctý den Prázdnin v Telči je pro nás pomyslným vběhnutím 
na olympijský stadión s utkvělou myšlenkou na ono slavné zvolání 
"zvítězili jsme"! Ten pocit běžce na dráze obklopené aplaudujícími 
ochozy je opravdu povznášející, takže i nabídka posledního dne 
je nevšední. Začínáme už ve 14:00 hodin a až do půlnoci se odehrává 
jedna akce za druhou. Nejprve již tradiční nedělní pohádka 
pro děti. Tentokrát z dílny jihlavského divadla DeFactoMimo 
a jeho protagonistů Martina a Matěje, kteří pro letošní léto a pro 
jihlavskou zoologickou zahradu nastudovali africké pohádky 
"Unkulunkulu". Hrají pro zjednodušení u kašny se svatou 
Markétou. Protože se mezitím objevuje  na pódium padesát židlí 
pro promenádní koncert Pražského studentského orchestru, který 
v rámci turné po městech České inspirace hraje vážnou hudbu. 
To už však část pořadatelů odhazuje svršky a natírá se válečnými 
barvami, protože jejich úkolem dnešního odpoledne je přepadení 
parního vláčku u Malého Pěčína. Tentokrát je to v indiánském 
duchu, takže po kratším násilí usedají "divoši" do kruhu a obřadně 
si podávajíc láhev Ferneta uzavírají příměří.  Na telčském náměstí 

zatím v malé skulince mezi vážnou hudbou a odvazem Hradního dua z Rakovníka, který je regulérní 
kapelou poslední Kocouří scény zakončujeme "dernisáží" výstavu fotek nejen z posledních ročníků 
Prázdnin ve vstupní síni telčské radnice. Největším "špekem" je promítání fotek letošních, od kterých 
se nemůžeme utrhnout. Jen dohraje Hradní duo svůj koncert, už se na prostranství mezi hotelem 
Černý Orel a farou rozehrává brněnské divadlo Echte Fechte se svým "šermířským performens",
ale to už vzniká před zámkem dlouhá fronta na poslední koncert letošních Prázdnin. Krásný teplý 
večer zakončují krásné kapely, v nichž hrají krásní muzikanti. Ginevra vytváří úžasné prostředí 
pro opravdu úctyhodné završení letošního ročníku Prázdnin Hradišťanem s Jurou Pavlicou. 
Po koncertě jsem měl pocit, jako kdyby se nikomu ani nechtělo 
odejít. Jako by nikdo nevěřil, že už je to celé za námi a že zítra 
už...  A to se ještě na náměstí tančí a loučí se s prázdninovou 
Telčí Zatrestband s Petrem Píšou a hrají o život ty naše písničky 
a dáváme si poslední piva... Než se u zámku objeví průvod 
v čele s bílou paní. Ta sundává prapory, které po celou dobu vlály 
nad zámkem a přichází na pódium, aby spustila "orloj" v oknech 
domu dětí. Objevují se jednotliví pořadatelé a za děkovného 
potlesku stovek přihlížejících absolvují "děkovačku" po svém. 
Posledním kouzlem bílé paní je ohňostroj, který těsně před půlnocí 
odpaluje náš oblíbený ohňostrujce a mistr svého řemesla Ing. Ivan 
Martínek. A není co dodat! Bylo to krásné a bylo toho dost! Díky! 
A zase za rok nebo o Vánocích! A k těmto nebo podobným přáním 
se najednou rozezvoní zvony z blízkého kostela oznamující 
půlnoc. Mladičký zvoník mi na otázku jak ho napadlo jít zvonit 
půlnoc odpověděl: "Jen tak jsem si myslel, že by to dneska bylo 
dobrý!" A bylo! -med-



srdeční lidé! Jen berou školu moc vážně, takže studuju, 
až se ze mě kouří! Na Vánoce ale zase přiletím a kdo ví, třeba 
se uvidíme už v povánoční Telči...:-) Mj. ten Glen Hansard 
musel být fakt dobrej! Tak jo, mějte se všichni sluníčkově 
a brzo ahojky Terezka ze zimáku

Musím složit poklonu za medvědí sílu, výdrž a vůbec 
za všechno, co je potřeba k tomu, aby se podařilo to, co se (opět!) 
podařilo MOC MOC hezky. Děkuji za hezké srpnové večery. 
Bez nich by mi něco životně důležitého chybělo!

Ing. Petr Soukop, TRIALOG

Chtěl bych Vám poděkovat za letošní 22. ročník festivalu Prázdniny 
v Telči, jehož se snažím každoročně (a rád) účastnit. Dva koncerty, 
které jsem měl tentokrát možnost navštívit, byly výborné, zvláště ten 
závěrečný se moc povedl (a jsem také moc rád, že jsem viděl naživo 
Mr. Hansarda v neděli s Redlem). Smekám před vaším úsilím a nadšením 
a otevřeným přístupem k pořádání tak rozsáhlého festivalu. Telč se při 
něm tradičně proměňuje v místo pro návštěvníka velmi příjemné - takže 
nezbývá než popřát a držet palce, aby tomu tak bylo napořád - a nejen 
během Prázdnin v Telči! Ing. Tomáš Hermann, Kraj Vysočina

Je čas našeho bouchnutí šampaňského za Prázdninami, je čas na naše 
VELKÉ poděkování za existenci Prázdnin, za úžasný další ročník, 
za to že jste a že jste ochotni se s námi podělit o svůj způsob života, 
který obdivujeme... Hanka Müllerová - místostarostka Města Telče
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Dr.BARna
 Janče už zase napsal Glen Hansard, ale odmít-

la Informátorovi sdělit bližší podrobnosti. Ségra 
Káča se už ale těší na bezva šváru!

 Bobeš v jídelně komentuje emaily Káčy a Jany: 
„Hele Katko, Ty tady máš “katka.b“ a Jana “ja-
na.sprinclova“, to se jmenujete jako ségry každá 
jinak? Katka: „Jojo, Káča a Jana!“

 Ze všech zvukařů, co se v Telči objevili, jedině 
Markétka ví, jaká je rychlost zvuku.

Možná jsem měl počkat, až tam 
skončí ten koncert...

ALEXOTELČI
V pátek se mi na baru udělalo ně-
jak špatně, tak sem si šel lehnout 
na pódium před sklepem.

 Zdar na poradu! Včera jsem si prohlídl 12km 
maratonu a cílový historický stadion - to bude 
fuška. Dneska lukostřelba, plážový a obyčejný 
volejbal. Lístky berem od veksláků - stejnejch 
jako na MS v Praze! Asi 10 sportů je zdarma. 
Vše skvělý, možná se mi to jen zdá, kdo nemá 
rád Klokany, může se radovat, ale vážně pře-
mejšlím, že bych tady zůstal. Dva roky bude 
na co vzpomínat a dva na co se těšit... Kloki

Podle posledních zpráv Klokan maraton zdárně 
doběhl na 83. místě. Na stadionu při slavnostním 
zakončení ještě obkroužil dvě kolečka, než ho 
ostraha a novináři odchytli.

Tak zase za rok...
Tisíceré díky Tobě a celému organizačnímu štábu 
za super Prázdniny v Telči. Jeli jsme v sobotu 
na koncert Jarretů, kteří nás nepřekvapili, hráli 
jako vždy naprosto vychytaně. Za to koncert 
Glena, jó to bylo velký!!!! V neděli jsme si ještě 
zopákli vystoupení na náměstí na kostkách, čímž 
si nás získal na dvěstěpro. Je to fakt pohodář!! Vůbec 
se nám z tý malebný, krásný, pohodový, pohodový, 
pohodový .... Telče nechtělo!! Přejem úspěšný průběh 
zbytku prázdnin a těšíme se na Vánoce, tam bude snad 
více času. Tom a spol.

Hoj,hoj.Letos jsem byl poprvé na Telčských prázdninách 
a nedalo mi to,abych vám nenapsal pár řádek. Jsem moc 
rád, že existujete, protože je to přesně moje nota. Máte 
skvělý konzertní obsazení a ta břišní tanečnice....či co? 
Dost originální! Napřesrok jedu zas. Čau všichni

Pučmeloun

GREAT!!! Dear friends, Very much enjoyed our stay 
in Telc. Seen and heard Zalman&spol. and Cimbal Classic. 
Sad for us we had to leave last saturday back home. 
See you next year same time.

Yours Heleen and Rien Holland

Ahoj! Chci moc poděkovat za bezvadný pobyt v Telči 
- byla jsem tam už asi popáté, pokaždé to bylo super 
a vážně jsem moc ráda, že jsem si tam mohla zahrát! Moc 
se těším na další spolupráci a přeju, ať se Prázdninám 
daří! Ahoj Lucie

Krásný sluníčkový den! Musím Vám napsat, že jsem 
prožila krasné 4 dny na prázdninách v Telči. Organizace 
celé akce byla skvělá, počasí nám taky přálo.Nejhezčí 
zážitek mám z koncertu Vlasty Rédla. Ještě jednou 
děkuji a již se těším na příští rok. Mějte se moc hezky 
a krásný zbytek prázdninových dnů.

S pozdravem Eva

Díky moc za nádherně strávených 10dní v Telči. Domů jsem se vracela opravdu nerada, protože 
tady to stojí za... a bandu tak skvělých lidiček (jako jsou pořadatelé) potkám zase až za půl roku 
na Vánočních prázdninách v Telči, na které se už teď moc těším. Přeji nádherný zbytek léta!

Ahoj Sunny:-)
Zdravím, teď již z rodné domoviny z Mělníka a posílám 
veliké díky za váš skvělý folkový festival. Nemohu 
si vynachválit celkové hudební obsazení a ten břišní 
tanečník je fakt třída! S tím jste mně dostali. Přeju hodně 
dalších ůspěchů a jen tak dál. Napřesrok jsem tam jak 
na koni. Alf

Telč byla letos opět úžasná jako vždy, Jo, ale jeden 
nedostatek má Telč - už tam není ani jeden podnik, 
kde by čepovali Regenta!!! Bohužel jsem zůstala jen pár 
dní, protože jsem v půlce srpna opět odlétala do dáli, 
tentokrát do Montrealu, kde studuju ekonomii na HEC 
Montreal. Takže vás odtud móóóóóc zdravím a myslím na 
vás! Montreal je úžasné město a Quebečani neuvěřitelně 


