
 

 

„Prázdniny v Telči letos budou!“ Festival spouští 

předprodej a láká na české hudební hvězdy 

Sedmnáct dní plných koncertů a divadelních představení slibuje festival 

Prázdniny v Telči, který letos odstartuje v pátek 24. července. Na čtyřech 

festivalových scénách vystoupí téměř stovka hudebníků, především 

kultovních folkových jmen jako je Druhá tráva, Hradišťan nebo Vlasta Redl. 

Scéna na Panském dvoře zase ožije koncerty Anety Langerové, Báry Polákové 

nebo Monkey Business. Epidemie koronaviru by podle pořadatelů již neměla 

mít na konání festivalu zásadní vliv. 

Rodinný festival Prázdniny v Telči je v současnosti jako mnoho dalších akcí v ohrožení. Jeho 

organizátoři ale obavy z aktuální situace mírní. „Pevně věříme, že Prázdniny v Telči letos 

budou. A nejsme v tom sami. Věří tomu i naši fanoušci. Dnes jsme spustili předprodej a za 

jediný den jsme prodali několik set vstupenek na jednotlivé koncerty,“ říká za pořadatele 

Vojtěch Kolář. „Samozřejmě ale aktuální vývoj sledujeme s pokorou a doufáme, že situace se 

bude pořád vyvíjet pozitivně a povolení pro akce do tisíce účastníků přijde podle plánu,“ 

očekává Kolář. 

Třicátý osmý ročník festivalu letos bude v cirkusovém duchu a zahájí ho se svým novým 

putovním představením Cirk La Putyka, nejznámější český nový cirkus. Ten během 

koronavirové krize rozhodně neusnul a naopak se pustil do nových ambiciózních projektů, 

jako byla pojízdná trampolína brázdící ulice Prahy i s hudebním doprovodem, představení 

odehrávající se na Vltavě nebo divadla na pražských i mimopražských dvorcích. 

       

Po cirkusovém zahájení pak Telč na následujících šestnáct dní naplno ožije hudebním 

festivalem Prázdniny v Telči. Ten má na programu nejen koncerty na nádvoří, ale také 

pohádky v parku, koncerty na náměstí, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře a 

další bohatý doprovodný program. 

Tak jako každý rok v Telči vystoupí přední jména české hudební, především folkové scény. 

„V neopakovatelné atmosféře na nádvoří zámku zahrají mimo jiné Jiří Pavlica a Hradišťan, 

Vladimír Mišík s Etc. nebo Ondřej Havelka s Melody Makers,“ vyjmenovává jména Milan 

Kolář, hlavní pořadatel Prázdnin v Telči a dodává: „Rozhodli jsme se také zopakovat společný 



 

 

koncert Bratří Ebenů a Druhé trávy, který měl minulý rok obrovský ohlas. Velkou radost 

máme také z toho, že do Telče po letech opět přijede zahrát Iva Bittová.“ 

O víkendech Lenny, Poláková a Monkey Business 

 „Zajímavých večerů máme letos celou řadu. Vedle Ebenů a Druhé trávy, kteří se budou 

vzájemně předhánět, kdo zahraje lépe písně toho druhého, je to třeba koncert Anety 

Langerové, která na Panském dvoře vystoupí společně se skvělou slovenskou kapelou 

Korben Dallas. Vzhledem k řadě odložených koncertů bude jejich vystoupení v Telči jedním 

z prvních v České republice,“ prozrazuje Vojtěch Kolář a dodává: „Také se těšíme, že Telč 

bude jedním z míst, kde legendární Monkey Business oslaví 20 let od založení kapely.“ 

Koncerty Anety Langerové a Monkey Business se odehrají na Panském dvoře, kde se ve 

festivalové pátky a soboty již potřetí otevře open-air scéna. „Každý den tu proběhnou čtyři 

koncerty, které začnou již odpoledne a trvají až dlouho do noci. Opět tu pojede venkovní bar, 

pojízdná kavárna, ledová čajovna a samozřejmě své speciality tu nabídnou ty nejlepší lokální 

streetfoody a minipivovary,“ popisuje doprovodný program Vojtěch Kolář. Dalšími 

headlinery na Panském dvoře jsou písničkářka Lenny a Barbora Poláková.  

       

Návštěvníci se vedle hlavního programu festivalu mohou těšit na divadelní scénu 

v zámeckém parku a odpolední hraní na Kocouří scéně na náměstí Zachariáše z Hradce. 

Chybět nebude ani tradiční dobročinný Běh Telčí pro Sdílení. Pro fanoušky nočních koncertů 

chystají pořadatelé každodenní koncerty na klubové scéně na Panském dvoře. 

Téměř hotový program a prodej vstupenek návštěvníci najdou na www.prazdninyvtelci.cz. 

 

 

Kontakt pro média: 

Vojtěch Kolář 

Tel.: 777 206 496 

E-mail: vojta.kolar@gmail.com 

http://www.prazdninyvtelci.cz/

