Už počtyřiadvacáté se setkáváme ve městě šťastných lásek! | číslo 0 | červenec 2006
telčské nedalo nějak vypáliť, a ve chvílích,
kdy to člověk nejvíc potřebuje, jen odšpuntovat demižón a loknout si aspoň doušek Prázdnin v Telči na uklidněnou. :-) Někdy bychom
to potřebovali jak sviňa. Jistě by to uvítali
i další...
Stáňa a Honza

ZMocvašich
dopisů
se těšíme, ani si nedovedu představit,

že bychom s Vámi nebyli a nezažili pár dnů té
úžasné atmosféry.
Jana
Hezký jarní den, pročítáme letáček s programem letošních Prázdnin a už se nemůžeme
dočkat. Výběr se letos opravdu povedl! Těšíme
se na Jarrety, Karla Plihala, Báru Hrzánovou,
Hradišťan a vůbec na celou Telč a všechny
kolem...
Martina
Ahoj, no tedy, jestli fakt vyjde Bára Hrzánová
a Hrdý Budžes, Ebeni, Hansard, Jarreti, Plíhal,
Jíšová, Nezmaři, Žalman, Martina Trchová
a K. Skalníková, Katka Garcia, Koubek,
Asonance, V. Mišík a Hrubý,
no tak to nedospím :-)) Chybí mi jen Radůza (hodně), ale třeba ji máte jako správný karetní mág coby eso v rukávě (14. eso
k k předchozím 13 uvedeným).
Sam
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Už se těším v létě do Telče. Prostě u mě ta představa města, pohody, písniček, lidiček, koupání, obědů Na Kovárně a dalších příjemností, už
teď vyvolává úsměv na tváři. :)
Jája
Ahoj! Tak si říkáme, jestli by se to všechno

Moc se těšíme. Je to velmi příjemná, takřka
rodinná, akce pro lidi, kteří mají tenhle druh
hudby opravdu rádi. Atmosféra bývá neopakovatelná. Díky. Krásný den.
Jirka z Liberce
Děkuji za zprávičku o blížících se Prázdninách
v Telči. Zabrousila jsem na web a připomněla si krásné chvíle, které jsem v Telči minulé
roky prožila. Je to opravdu něco výjimečného,
atmosféra, lidé - jako by se tam na čtrnáct dní
zastavil čas a všichni zapomněli na své starosti
a chtěli jen naplno prožít krásné a nezapomenutelné chvíle. Patří vám velké DÍKY,
že stále dáváte energii do toho, abyste všechny ty lidi dali dohromady. Bohužel, ani
letos se mi nepodaří přijet. Jsem stále ještě
v Irsku - učím ve školce malá Irčata (těm by
se Telč určitě moc líbila). Každopádně přeji všem fandům Telčského ráje, aby vám
vyšlo počasí a dále už jen CARPE DIEM!
Z Dublinu všechny srdečně zdraví
Hanka, co maluje na kamínky medvědy

a různá jiná zvířata.
S uspokojením jsem si uvědomila, že tyhle
Prázdniny už dávno nejsou folkovým festivalem, ale mnohotvárnou krásou bez hranic, tisíce barev a vůní.
Dáša
Bez toho by nebylo léto létem, rok rokem, príma život príma životem !!!
Pedro
-1-

Dramaturgie
Letos již počtyřiadvacáté si dovolujeme nabídnout program
na první dva týdny srpna
v malebné Telči. Loni jsem do
tohoto úvodního Zpravodaje
napsal, že se bojím, že takový
program už neposkládáme.
Letos tvrdím, že takový program, jako letos ještě nebyl
a už nikdy nebude! Trochu
neskromně jej prohlašuji za
"hvězdný" - jako že jsou tu
hvězdy toho našeho folkového
nebe. Třeba Ebeni, na jejichž
vystoupení jsme čekali mnoho let, "světový" - že přijedou
skvělí hosté ze světa - IYASA ze Zimbabwe a Sergent
Pepére z Francie, Glen Hansard
a Mark Geary z Irska a Andy
Owens z USA, "legendární"
- pokud jde o legendy rád
bych jmenoval alespoň Vláďu
Mišíka a nakonec "andělský"
- Lenka Dusilová má Cenu
Anděla, Jirka Smrž a Jura
Plocek s Jitkou Šuranskou
za world music. Mezi loňskými
nominacemi byly Květy...
A Bára Hrzánová - držitelka
Ceny Thálie je samostatnou
kapitolou letošního ročníku.
Neuvěřitelné se stalo skutkem.
Vybírejte a užívejte si toho!

Kocouří scéna
Kapel, které si chtějí zahrát na
Prázdninách v Telči je spousta,
a ne vždy se vejdou do programu na nádvoří zámku. Proto
vznikla na náměstí scéna druhá,
takzvaná Kocouří, na které
se vám každý den od pěti hodin představí mladé, začínající
kapely. Na malém prostoru
se zde odehrávají velké věci.
Z neznámých experimentujících hudebních sdružení se
zde můžou stát hvězdy festivalu. „Kocouři“ často bývají tím pravým rozjezdem
před večerním programem.
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Několikrát v minulosti se
dokonce stalo, že diváci dali
přednost „Kocourům“ a na
nádvoří přišlo s hodinový
zpožděním na sto lidí. Kapely
jsou vybrány z mnoha nabídek,
které k nám dorazí, takže se
nemusíte bát, že byste se nudili.
V případě deště, krup nebo
nenadálého sněžení se scéna
přesouvá do průjezdu umělecké
školy, nebo do některého z blízkých podloubí.

Koncerty na zámku
Je dobrý zvykem, že vystoupení
na nádvoří zámku začínají
přesně o půl osmé. Skoro vždy
jsou na vás připraveny tři kapely, které spolu nějaký způsobem
souzní. Ať už žánrově nebo
duševně. O překvapení také
nebývá nouze, poněvadž někdy
se na pódiu setkají hudebníci, každý z jiného hudebního pólu, kteří spolu dokážou
vytvořit neuvěřitelné hudební
kreace. Zkrátka, nebojíme se
experimentovat. Koncerty se
nesou povětšinou v komorní
atmosféře, proto se na zámku
nejí, nepije, nekouří a nefotografuje, aby se nenarušil stav
aktivního naslouchání. Hudba
je plachá a utíká před hledáčky
kamer a před vyzváněním
mobilních telefonů. Proto si je
raději vypněte, abyste nepřišli o
kouzelný hudební zážitek.

Nocturna
Dávno pryč už jsou doby, kdy
Nocturno bylo Kocouří scénou
převlečenou do večerního. Dnes
už jde o plnohodnotnou scénu,
na které vystupují i renomovaní
hudebníci. Nocturna nejčastěji
probíhají ve „Sklepě“, který se
nachází přímo pod zámkem na
Kyptově náměstí. Sklepní klub
je scénou nejen pro koncerty
v intimnější náladě, ale je
předurčen i pro ta nejbláznivější
vystoupení, která se protáhnou

až do časných ranních hodin. Nocturna začínají nejdříve
o půl jedenácté. Dobr ým
zvykem je, že se rozhodně
čeká na skončení hlavního
programu.

Vstupenky

Rok co rok se snažíme
uchovávat cenu vstupenek
co nejnižší. Cena lístků na
většinu koncertů je sto padesát
korun. Pokud se však jedná
o vystoupení nějaké zahraniční
kapely, může se cena vyšplhat
až na dvě stě korun. Ti, kteří
se chystají zůstat v Telči více
dní, mohou stejně jako každý
rok počítat se slevou. Ta může
být až 30%. Naše festivalová
pokladna se nachází na náměstí
za Kocouří scénou a je otevřena
vždy od 10:00 do 18:00. Pokud
to nestihnete do šesti, je vám
od 19:00 k dispozici prodej
lístků přímo na prvním nádvoří
zámku. Je třeba počítat s tím,
že pokud si budete chtít zakoupit vstupenku těsně před
koncertem, připlatíte ještě
několik korun navíc. A pozor!
Je i možné, že ten, který přijde
opravdu pozdě, se už na koncert nevejde!

Kde se dají koupit lístky?
V Jihlavě v knihkupectví
Jitka na Komenského ulici.
V Telči na štábu, na MIC na
radnici a taktéž v knihkupectví Šilhavý. V Brně u Kudrny
v obchůdku v podchodu.
V Třebíči na “Íčku” na Karlově
náměstí a nakonec v Dačicích
v knihkupectví Hanky
Marečkové.

Dílny
Před několika lety se zrodil
nápad tvůrčích dílen a dnes
si už bez nich nedokážeme
festival představit. Začalo to
drátkováním (na hrnky, lahve,
kamínky) a dnes už se můžete

těšit na mnoho dalších. Budeme se pro vás snažit připravit
dílnu batikování (k dispozici jsou bílá trička Prázdnin
v Telči), malování na sklo, malba
na textil (na bavlněné tašky,
prostírky, můžete si donést i
svá trička, prostírky, tašky nebo
jakýkoli textil), pletení košíků,
malování na hedvábí (kravaty,
šály, motýlky…), výroby svíček,
ručního papíru (technika
mramorování, vlastní dopisní
nebo barevný papír) nebo tiffani šperků. Dále pak dílna decoupage, ubrouskové techniky
(na květináče, hrnky, ramínka,
rámečky, prostírky...). Dílny
probíhají na dvoře "ZUŠky"
vždy během dne až do šesti
večer.

Stravování
Hlad mít nebudete, to nám
můžete věřit. Po celé Telči
je rozeseta spousta restaurací, kaváren, cukráren, stánků
a hospůdek, ze kterých si můžete
vybrat tu, která vám bude vyhovovat. Přímo před zámkem
se o naše škemrající žaludky
bude starat stánek pekárny
Marek, řecký gyros, uzeniny
ze Studené a žízeň vám rád
zažene Velkopopovický Kozel,
který je také již několik let
"ustájen" v mázhauzu "lidušky"
Z restaurací vám celá redakce
Zpravodaje vřele doporučuje
restauraci Na Kopečku, kam
není radno chodit s malým
hladem. Ještěže mají přede
dveřmi zábradlí o které se
dá při vycházení opírat. A
pokud nebudete lenošit přímo
v Telči a vydáte se na výlet,
tak se nezapomeňte stavit v
Mrákotíně ve slovutné restauraci Na Kovárně. Pan hospodský Veselý je veselý a pokud
sníte celou porci, dostanete na
cestu lízátko!

Strava duševní

Pokud vás už omrzí jezdit na výlety, polehávat se
u vody, nebo poslouchat muziku, vypravte se na některou
z výstav, které se každoročně v
Telči konají. Samozřejmě, že se
vám musíme pochlubit několika
fotografiemi z loňského ročníku
Prázdnin v Telči. Přijďte se na
ně podívat do radnice. Ozdobí
je ještě keramika Klapetkových,
kteří nám už tradičně vyrábějí
festivalové suvenýry v popdobě
domečků. Na našem "štábu" v
DDM můžete v čajovně a nachodbách vidět fotografie Hany
Sládkové : jaktovidíhanaS. Již
popáté se v zámecké zahradě
odehraje výstava bonsají (od
25. července do 20. srpna) a na
dvoře radnice se budete moci
kochat pohledem na více než 100
druhů fuchsií (od 29. července
do 5.srpna). Na židovském
hřbitově se během Prázdnin
v Telči uskuteční jedna výstava
fotografií (Samuela Tlokana)
a jedna výstava kreseb a maleb
(D.Šimkové, E.Tomášové).
Výstavy také probíhají v nové
telčské galerii Hasičský dům
přímo na náměstí. Své fotky
tam právě vystavuje Dagmar Hochová. Příjemným
osvěžením zajisté bude večerní
promítání filmů v restauraci
U Marušky na horním náměstí
anebo vystoupení šermířské
skupiny Cavalieri Moravi na
zámku. Výstav se během Telče
odehraje na dvě až tři desítky,
tak neváhejte a běžte se podívat
třeba na všechny.

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 b e z městského h lu ku
neusnuli, to budou mít lepší

na zimním stadióně, kde
telčští hokejisté pro nás taky
už tradičně provozují další
tábořiště. Pro ty, kteří budou
potřebovat střechu nad hlavou,
nabízíme nocleh v tělocvičně
na Kyptově náměstí hned
za zámkem! (Kč 60,-/noc)
A pokud muzikanti nezaplní
celý "intr" je možnost přespat i
tam. (Kč 150,-/noc)

Internet v Telči
Už posedmé se hlásí o vaši
pozornost Internet v Telči, což
je, mimo jiné, pět počítačů
s přístupem na internet zdarma
na štábu cestou k čajovně,
náměstí pokryté Wi-Fi signálem
a spousta webových kamer, do
kterých můžete zamávat vašim
blízkým, kteří se do Telče jinak
nemohou podívat. Největší
díky patří firmě OptoNet a
Kraji Vysočina!

Město šťastných lásek
Telč je krásné městečko,
ve kterém se vám může hravě
stát, že nedáváte chvíli pozor a už
jste zamilovaní. Buď do někoho,
nebo do toho krásného místa.
Každoročně zde prožíváme
malá - velká dobrodružství,
na která rádi vzpomínáme.
Přejme si tedy, aby nám i letos
bylo v Telči stejně krásně, jako
v předešlých letech, abychom si
mohli zase říct, že je půl roku
na co vzpomínat, a půl roku se
na co těšit.

Pořadatel
Milan Kolář, Komenského 30,
Jihlava 586 01, 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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