
Cricket and Snail
Když u nás před lety Lucie a James Carlson hráli poprvé, 
bylo nám jasné, že tohle neokoukané duo budeme chtít 
na Prázdninách vídat i do budoucna. Akordeon a housle, 
probouzející k životu často teskné melodie židovských 
písní, hudbu francouzských kabaretů, ale také hudbu kla-
sickou a dokonce i operní. Duo Cricket and Snail přináší 
jedinečný hudební zážitek, nutící posluchače k zamyšle-
ní a probouzí pocity, o nichž jsme se už dávno domnívali,  
že je snad ani neumíme a neznáme. Mají bohaté zkuše-
nosti z hraní v zahraničí, ještě do nedávna působili hlavně  
v USA. Na svém kontě mají několik studiových alb, obsa-
hujících nastudované skladby cizích autorů i vlastní tvorbu Jamese Carlsona.
Spirituál kvintet
Pokud jste tu s námi na festivalu už nějaký ten večer, nemohlo vám uniknout večerní hraní nejrůzněj-
ších jedinců, kapel i náhodných setkání muzikantů v podloubí telčského náměstí. A při těchto příle-
žitostech s železnou pravidelností zaznívají písničky kapely, která je jedním ze základních stavebních 
kamenů české folkové hudby. Spirituál kvintet, legenda, kterou vždy s radostí a úctou vítáme na naší 
hlavní scéně. Neuvěřitelným osmapadesátým rokem aktivního hraní drží Spirituál kvintet prvenství 

nejdéle hrající kapely u nás. Žádné dodýchává-
ní ale rozhodně nečekejte! Nejstarší členové 
souboru, kapelník Jiří Tichota a Dušan Vančura 
obdivuhodně drží krok s „omladinou“ Spirituá-
lu, zpěvačkou Veronikou Součkovou, kytaristou  
Jiřím Holoubkem anebo nejmladším členem, 
kontrabasistou Pavlem Peroutkou. Multigene-
rační obsazení Spirituál kvintetu sluší, jejich 
staré písničky ani po letech neztrácejí drajv a ty 
nové zase kvalitu, na kterou jsou fanoušci kape-
ly za dobu spirituální existence zvyklí.

Divadlo Cylindr – Veselá nauka klauníka Notíka
Poslední pohádka letošních Prázdnin! Jaká bude? Barevná, veselá, jednoduše taková, jaký 

by svět především těch nejmenších měl být. Výlet do světa hudby, představení podle stejnojmenného 
seriálu napsaného pro ČT, osloví především děti od 3 let. Klauník Notík a slečna Písnička budou hra-
vou formou dětem vysvětlovat základy hudební nauky. Tak pozor, ať nezmeškáte!

Handl
Bluegrass, newgrass, swing, folk, gospel. Znáte je dobře, jezdí k nám pravidelně a vy si je nikdy 

nenecháte ujít. Pětice muzikantů z Jablonce nad Nisou k nám každoročně přiváží kvalitní muziku  
k tanci i k poslechu, která nám zpříjemní poslední festivalové odpoledne.

Pražce
Historie téhle kapely sahá až do roku 1977. Nikoho tak nepřekvapí, že zpěvák a hráč na mandolí-

nu, Václav Kříž, to dotáhl až do síně slávy Bluegrassové asociace ČR, houslista Jiří Lukšů zase učí naše 
děti, prostřednictvím učebnice Housle country a bluegrassu, hrát na hudební nástroje. Jednoduše,  
co dělají, opravdu ovládají a bude to jednoznačně zážitek. Lepší Kocouří scénu na závěr jsme si oprav-
du nemohli přát.

Největší úspěch z filmového programu měl nakonec až včera promítaný poslední snímek – dokument  
o Žalmanovi Naslouchám tichu země. Přišlo na něj 46 diváků a Sově patří díky za doporučení.

Včera na Panském dvoře i přes absenci kapely Voilà byla super pártoška. Tři hořící ohně, venkovní bar, kolečko 
muzikantů, vaření paelly „Pamely“, grilování klobásek, žebírek a smažení vajíček.
Pokáč přišel za klukama z Kocouří scény a říkal, že tady hraje. Vyvedli ho z omylu a řekli, že hraje na zámku.  
A prý odvětil: „Aha a jak se tam dostanu?“
David Dittrich stále hledá tu pěknou Kláru, co se krátce mihla na dílnách. Ať ti pomáhá facebook!
Letošní ročník pro Vás rádi pořádali:
Míra Barnet • Terka a Tomáš Bartuškovi • Tomáš Benakcha • Tomáš Bohuslav • Markéta Březková • Lída 
Čechová • František Čejka • Nelka a David Dittrichovi • Marcel Frei • Honza Friedl • Zuzka Habelová • 
Radek Hejl • Pája Hlavatá • Josefína Horáčková • Anička, Eliška a Ondra Horníkovi • Bára Hrdličková • 
Míra Hron • Šárka Jarošová • Johana Jurášová • Jana Kelíšková • Vojta Klusáček • Anička, Adam, Jáchym, 
Hanka, Matěj, Martinka, Milan, Káča a Ondra Kolářovi • Štěpán Koníř • Lucka Kotrbová • Luděk Kouba  
• Kristýna a Mirek Kovářovi • Filip Krátký • Karel Krištof • Elka a Michal Kružíkovi • Petr Kříž • Matěj 
Kubašta • Klára Kuníková • Vojta Lang • Jakub Mahdal • Kamil a Robin Malečkovi • Andrej Melocík • 
Oliver Moravec • Mikuláš Nejedlý • Pavlína Nová • Karel Nový • Ctibor Ott • Tomáš Paleček • Matěj a To-
biáš Pospíchalovi • Peťa a Tomáš Pospíchalovi • Verča a Bára Procházkovy • Pája Přenosilová • Anička 
Přibylová • Anička Rohová • Agáta Sedláková • Katka Sovová • Žanda Stanovská • Ondra Stengl • Jiřka  
a Martin Šabačští • Jiří Šalomoun • Markéta Švehlová • Toník Teichmann • Pavel Tomeš • Bára Toufarová  
• Šárka Trandová • Kája Tvrdá • Matěj Vacek • Jana Vlasáková  
• Antonín, Fanda a Pepa Volfovi • Jindra Vondrák • Markétka  
a Lukáš Wiesnerovi • Jirka Zacha a Kačka Zástěrová.

Na rozloučenou
Poslední Prázdninová sobota představila Prázdniny v Telči přesně 
tak, jak je všichni známe a milujeme. Úderem páté spustily kytary  
a saxík z Kocouří scény kapely Passage, kterou po bezvadné hodin-
ce hraní vystřídaly brněnské Pocity. Přišlo vás hodně, poslouchali 
jste až do konce, až jsme se báli, abyste stihli večerní zámecký kon-
cert. Naštěstí je to od Kocourů jenom pár kroků, takže šance, že jste  
s námi včera vychutnali doslova labužnickou hlavní scénu, je po-
měrně velká. Folkrockoví Jarreti nemají chybu, to ale víme už řadu 
let. Rozepisovat se o jejich písničkách, skvělém zpěvu anebo souhře 
těchto sympaťáků z Liberce je nošení dříví do lesa, takže se zaměří-
me na jejich spoluúčinkujícího, nováčka našeho festivalu, písničkáře 
Pokáče. Možná nemá vlasy, ale má skvělý smysl pro humor, chytlavé 
písničky s nápaditými texty a charisma, díky kterému jste ho nechtě-
li pustit z pódia. Jeho debutové album se stihlo prodat ještě před  
začátkem koncertu, takže nápad Jarretů přivézt si do Telče prá-

vě tohoto muzikanta, zjevně padl na úrodnou půdu. Ačkoliv se to nezdá, volba, jak strávit včerejší  
večer nebyla vůbec snadná. Ten, kdo zvolil promítání dokumentu o Žalmanovi Naslouchám tichu země, 
odcházel povětšinou hluboce dojat. Film, částečné natočený na našem 
festivalu, kde Žalman má kus svého srdce, patří mezi skutečné skvosty 
mezi českými hudebními dokumenty a Lohonku ukazuje přesně tak, 
jak si ho mnozí z jeho fanoušků už dávno představují. A takové potvrze-
ní je něčím, co vždycky zahřeje u srdce. A co bylo dál? Velkolepá oslava 
u ohně, paella, párečky, dobrá hudba a pití. Poslední večírek na Pan-

ském dvoře patřil především pořada-
telům. A právě ti by se s vámi tímto 
chtěli rozloučit, poděkovat za vaši 
neutuchající přízeň v hledištích i při 
čtení těchto řádků. Právě vaše klad-
né reakce pro nás bývají tou největší  
odměnou. Přejeme vám krásný zby-
tek léta a nezapomenutelný poslední 
den letošních Prázdnin v Telči!
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Vánoční prázdniny v Telči 
27. – 30. prosince 2018

Prázdniny v Telči 
26. července – 11. srpna 2019
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Zpravodaj pro Vás letos tvořili: Katka Sovová, Ondra a Vojta 
Kolářovi, Vojta Lang a Lukáš Wiesner. Fotili Toníno Volf, Šárka 
Jarošová, Eliška Horníková a Vojta Kolář.


