
Vítejte na Prázdninách v Telči!
Vítejte v pohádkové, pestrobarevné a okouzlující Telči, ve městě prázdninové pohody, ke které ne-
odmyslitelně patří letní hudební festival Prázdniny v Telči. I letos jsme si pro vás připravili 17 dní 
plných koncertů, divadel, happeningů, dílen a dalších nezapomenutelných zážitků. Děkujeme, že jste 
se rozhodli strávit čas na našem festivalu a přejeme Vám, abyste si svoji návštěvu sedmatřicátých 
Prázdnin v Telči co nejvíce užili.
Na koho se můžete těšit
Letošní dramaturgie festivalu je pěkně rozšafná a podle hromady pozitivních reakcí jsme se trefili do 
černého. Jak můžete vidět na programu, pozvali jsme řadu umělců, kteří náš festival posunují žánrově 
do zcela jiných sfér. Takže ne že zase někde uslyšíme, že jsou tady zase ty „Folkáče“, jak nám hlav-
ně místní s oblibou přezdívají. Je ale jasné, že naše folkové kořeny nezapřeme, takže i letos jsou na 
programu Prázdnin v Telči ti nejlepší muzikanti české folkové scény, ale především nás čeká několik 
hudebních lahůdek, které nebudou nikde jinde k vidění.
Jedinečný bude například společný dvojkoncert Bratří Ebenů a Druhé trávy, kde se budou obě ka-
pely předhánět v tom, kdo zahraje lépe písničky toho druhého. Už si to nedávno odzkoušeli v Kolíně 
a byla to velká hudební paráda a legrace. Do Telče se prý už těší jako malí kluci. Velkou radost nám 
udělal Vlasta Redl, který přijede do Telče nejen se svojí kapelou, ale po všech těch letech ho uvidíme 
hrát s AG Flekem. Tento exkluzivní večer se určitě nebude opakovat a jsme pyšní až do nebes, že si 
všichni tihle skvělí muzikanti vybrali pro svoje shledání právě Prázdniny v Telči!
Zážitkem pro všechny hudební fajnšmekry bude koncert vynikajícího českého a celosvětově známého 
mandolinisty a multiinstrumentalisty Radima Zenkla. Na zámku spojí svoji originální tvorbu inspi-
rovanou středoevropskými kořeny s ryze tradiční hudbou a alikvótními zpěvy z mongolských stepí  
v podání skupiny Sedaa.
V Telči ovšem zažijeme i hořkosladké okamžiky. Svůj poslední koncert v Telči totiž chystá Spiritu-
ál kvintet! Tato legendární folková kapela příští rok oslaví 60 let od svého vzniku a po této oslavě 
přestane nadobro hrát, takže letošní koncert Spirituálů je s největší pravděpodobností poslední. Na 
druhou stranu k oslavám zve mladá skupina Epydemye, která na zámeckém nádvoří chystá slavnostní 
hudební večer s mnoha hosty, na kterém pokřtí svoje nové album s názvem Milé děti. Ve velkém stylu 
bude i koncert folkových Nezmarů, kteří zahrají své notoricky známé písně s podporou celého sym-
fonického orchestru.

Rozšíření scény na Panském dvoře
Více než dvojnásobně se letos rozrostla scéna na Panském dvoře v Telči. Bývalý zemědělský statek 
je díky přičinění majitelů stále krásnější a ještě víc než vloni vybízí k trávení volného času s partou 
kamarádů na dobrém koncertě. Letos tam chystáme čtyři velké koncerty. První se odehrají v pátek  
a sobotu 2. a 3. srpna a druhé dva o týden později 9. a 10. srpna. Na programu jsou třeba kultovní 
Tata Bojs, nafrněná Bára Poláková, bizarní Mucha, taneční Midi Lidi, uhrančiví Tee Pee a celá řada dal-
ších kapel. Na této otevřené scéně se také odehraje závěrečná swingová tančírna se Zatrestbandem,  
The 6 Fireballs a dalšími kapelami.

Pohádky – 15:00
Program festivalu začíná každý den divadelním představením. Na programu jsou hlavně pohádky pro 
děti, často jsou to ale takové pohádky, u kterých se na celé kolo smějí i jejich rodiče. Do Telče přijedou 
přední čeští komedianti a pouliční divadelníci v čele s Víťou Marčíkem starším i mladším, Vojtou Vrt-
kem a Markem Vojtěchem. Nejčastěji se na pohádky utíkáme schovat do stínu pod vrbou v zámeckém 
parku.  Letos se tu představí také divadelní společnosti Cylindr, Koník, Kufr, Ballestra nebo Teátr Pavla 
Šmída.

Kocouří scéna – 17:00
Kapel, které si na Prázdninách v Telči chtějí zahrát, je spousta, a ne vždy se vejdou do programu  
na nádvoří zámku. Proto vznikla na náměstí scéna Kocouří, na které se vám každý den od pěti hodin 
představí mladé začínající kapely, ale i světem protřelí muzikanti. Na malém prostoru se zde někdy 
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DIVADLA v 15:00h v PARKU „KOCOUŘI“ v 17:00h na NÁMĚSTÍ HLAVNÍ     * *
SCÉNA v 19:30h na NÁDVOŘÍ ZÁMKU „NOCTURNA“ asi ve 22:30h   *
na PANSKÉM DVOŘE KAPACITA OMEZENA KONÁ SE ZA KAŽDÉHO     * *

POČASÍ ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA VÝSTAVY TVŮRČÍ DÍLNY         * * * *
DEN SDÍLENÍ DRAČÍ LODĚ STÁNKY VÝLETY INTERNET V TELČI          * * * * *

www.prazdninyvtelci.cz
PRÁZDNINY VE MĚSTĚ ŠŤASTNÝCH LÁSEK!

VEGET

HRABĚ M
ONTE 

CRAZY



odehrávají velké věci. Už se nám v historii Prázdnin stalo několikrát, že z neznámých experimentují-
cích hudebních sdružení se během pár let staly hvězdy festivalu.

Hlavní scéna – nádvoří zámku 19:30
Na zámku probíhá hlavní program od půl osmé. Zámecké brány pro vás otevíráme vždy půl hodiny 
před začátkem koncertu. Pokud si chcete sednout na vaše oblíbené místo, nebo se pohodlně uvelebit 
na koberci pod scénou, přijďte i s větším předstihem, protože fronta se podle obsazenosti koncertu 
začíná formovat už hodinu i více před začátkem koncertu. Koncerty se nesou povětšinou v komorní 
atmosféře, proto se na zámku nejí, nepije, nekouří, nefotografuje a nepoužívají se mobilní telefony. 
Koncerty probíhají pod širým nebem a to za každého počasí. Pokud tušíte, že se blíží déšť, vezměte si  
s sebou raději pláštěnku než deštník, protože deštníkem byste zastínili výhled všem, kteří sedí za vámi.

Nocturno – 22:30
Noční klubové koncerty, kterým říkáme Nocturna, se odehrávají na Panském dvoře, jen pár minut 
chůze z náměstí směrem na hráz Štěpnického rybníka k cukrárně u Matěje. Nocturna jsou buď živější 
hudební tečkou za hlavními koncerty, anebo se naopak odehrávají v klidnějším duchu. Zahrají na nich 
písničkáři, kapely, či se v noční atmosféře odehraje divadlo. Těšit se můžete na kapely a interprety 
různých žánrů, například na divokou dechovku Tygroo, Báru Zmekovou, jeden z největších českých 
hudebních objevů posledních let, poetického písničkáře Cermaque, ryze folkovou Devítku, nebo stále 
rostoucí progresivní folkaře Žambochy.
Vstupenky
Vstupenky a permanentky si v Telči můžete koupit na naší pokladně na festivalovém štábu - v do-
mečku s logem Prázdnin. Festivalová pokladna je otevřena každý den od 14:00 do 18:45. Vstupenky  
se dají také zakoupit na informačním centru na radnici mezi 10:00 a 19:00. Pokud byste před začát-
kem koncertu náhodou prošvihli otevírací dobu, nevěste hlavu, neboť je vám od 19:00 k dispozici po-
kladna vedle zámecké brány. Pokud se chystáte v Telči strávit delší čas, určitě se vám vyplatí vícedenní 
permanentka, se kterou můžete ušetřit až 30 procent z celkové ceny. Pořadatelky na naší festivalové 
pokladně vám samozřejmě rády poradí a pomohou vám najít nejvýhodnější řešení.
Informace
Pokud budete potřebovat informace o ubytování, výletech do okolí, restauracích a všem ostatním,  
co nějak souvisí s Telčí během Prázdnin, neváhejte se zeptat na radnici v městském informačním cen-
tru. Pokud se potřebujete dotázat na cokoliv, co se týká průběhu samotného festivalu, jako jsou infor-
mace o vstupenkách, koncertech, účinkujících, dílnách, stáncích atd., zastavte se na naší festivalové 
pokladně.
Doprovodný program
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života. Kromě koncertů se tak můžete těšit na bohatý 
doprovodný program. Velký zájem diváků lákají již tradiční závody dračích lodí. V neděli 4. srpna 
pak opět poběžíme charitativní Běh městem šťastných lásek pro místní hospic Sdílení. Dva dny poté.  
6. srpna. se navíc v místním Univerzitním centru koná Slam poetry, kde své umění předvedou ti nej-
lepší slameři z celé republiky. V místní Základní umělecké škole (tzv. Lidušce) se konají tvůrčí dílny, 
na kterých je možné si vyzkoušet různé tvořivé činnosti a odnést si díky tomu i pěkný dárek. Během 
víkendů také chystáme několik projekcí filmů s hudební tematikou. Od začátku do konce festivalu pak 
stojí na náměstí před zámkem a na zámecké baště stánky s nejrůznějšími uměleckými předměty, oble-
čením, hudebními nástroji, keramikou, šperky a dalšími drobnostmi, kterými si můžete udělat radost.
Internet v Telči
Na štábu je k dispozici pět počítačů a wi-fi hotspot, takže pokud byste si potřebovali naléhavě zasur-
fovat, přijďte si posedět do naší internetové kavárny. Už léta pro vás také vysíláme přenosy většiny 
pohádek, Kocouřích scén, koncertů z nádvoří a Nocturen. Pokud tedy zrovna nemůžete být v Telči, 
můžete si nás naladit na internetu. Přenosy se ukládají do archivu, dají se tedy pustit nejen živě, ale 
kdykoliv máte chuť. Také tu máme pár webkamer, přes které nás můžete na dálku okukovat a závidět 
nám prázdninovou pohodu a atmosféru.
Ubytování
Telč je plná nejrůznějšího ubytování všech cenových kategorií, od malých soukromých penzionů, přes 
hotely a turistické ubytovny až po chatky a stanová městečka v kempech. Naneštěstí je většina míst  
v oblíbených ubytovnách během festivalu většinou beznadějně zaplněná. Informace o aktuálních ka-
pacitách najdete na internetových stránkách města, anebo vám rádi poradí na městských informacích. 
Stanovat se dá v kempu u rybníka Roštejna.


