
Vítejte na jubilejních 40. Prázdninách v Telči!
Tisíc interpretů a přes dva tisíce koncertů. To je bilance čtyřiceti let Prázdnin v Telči, našeho a Vašeho 
festivalu plného muziky a pohody, který k pohádkové a pestrobarevné Telči už neodmyslitelně patří. 
I letos jsme si pro vás připravili 17 dní plných koncertů, divadel, happeningů, výstav, dílen a dalších 
nezapomenutelných zážitků. Mnohokrát děkujeme, že jste k nám přijeli oslavit naše kulaté naroze-
niny. Děkujeme za ty dary a přejeme Vám, abyste si svoji návštěvu Prázdnin v Telči co nejvíce užili.
Na koho se můžete těšit
Na programu letošních Prázdnin nemohli samozřejmě chybět všichni naši věrní a milovaní muzi-
kanti, kteří nám od začátku pomáhali festival formovat. Karel Plíhal, Vlasta Redl, Žalman, Slávek  
Janoušek, Nerez nebo Nezmaři do Telče jezdí s železnou pravidelností a někteří opravdu celých  
čtyřicet let. No ale nezanevřeli jsme ani na ty, kteří k nám jezdí třeba jenom dvacet let. Moc se těšíme  
na Druhou trávu, Bratry Ebeny, Javory a Hradišťan.
Pravda ale je, že přestože jsou to všechno naši staří známí, přivážejí skoro všichni do Telče něco  
nového, třeba i speciálně přichystaného pro náš festival. Světově proslulá houslistka Iva Bittová přivá-
ží pěvecký sbor Babačka, Druhá tráva představí novinky z chystaného alba, písničkářce Radůze bude 
předskakovat Mirek Kemel, s Javory se představí oceňovaný mandolinista Radim Zenkl, před legen-
dární kapelou Buty bude hrát Vasilův Rubáš a Melody Makers vezou nový hudební set nazvaný Písně 
neonového věku. Mezi dalšími zajímavými koncerty, které se odehrají na zámeckém nádvoří, je třeba 
vystoupení vynikajícího jazzového zpěváka Dana Bárty s kapelou Illustratosphere, kteří jedou turné  
s kritiky oceňovanou deskou Kráska a zvířený prach. Po letech na nádvoří vystoupí trojnásobný člen  
beatové síně slávy Michal Prokop se svojí kapelou Framus Five. Prostřední víkend festivalu ozdobí 
divočejší a folkrockovější kapely jako jsou Jarret, Epydemye a Marien.

Na Panském dvoře od pátku až do neděle
Naše scéna na Panském dvoře v Telči, v bývalém zemědělském statku, který je rok od roku krásnější 
a díky pivovaru, restauraci a zahradě také čím dál přitažlivější, letos proběhne uprostřed festival 
od 5. do 7. srpna. V pátek scénu otevřou J.A.R., legendární funková kapela plná skvělých muzikantů  
a velkých osobností české hudební scény. Je neuvěřitelné, že tahle směs drží tak dobře při sobě  
a pravidelně vydává nálož neskutečně energické muziky. Na sobotu jsme připravili koncert toho nej-
lepšího ze současné slovenské hudební scény. Billy Barman je jednou z nejvýraznějších kapel nové 
hudební vlny na Slovensku. Jejich indierockové písně jsou krásné, inteligentní, promíchané se špet-
kou folkloru nebo rapu. Držitelé několika velkých hudebních cen zahrají s garážovou kapelou Korben 
Dallas. Vrcholem víkendové scény pak bude vystoupení kapely Mňága & Žďorp, jeijchž nezapomenu-
telné písničky si broukáme celý rok. V Telči pak hlavně verš „nic mi není, přitom melu z posledního“.

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 a když prší, tak do stodoly na Panském dvoře. Letos se tu představí také divadelní společnosti 
Divadlo Kampa, Divadlo Jedeme k vám 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 
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 uvele-
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bit na koberci pod scénou, přijďte i s větším předstihem, protože fronta se podle obsazenosti kon-
certu začíná formovat už nejméně hodinu před začátkem. 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 a kolem Cukrárny 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 interprety 
různých žánrů, například na Báru Hrzánovou s kapelou Bachtale Apsa, novou vlnu českého count-
ry Severní nástupiště, trio Ivana Hlase, místní legendy Funky Ship a SpazierGang, divokou folkovou  
Minikapelu, nebo proslulé alternativní kapely Hm… a Helemese.
Vstupenky
Vstupenky a permanentky si v Telči můžete koupit na pokladně na festivalovém štábu – v domečku  
s logem Prázdnin. Naše pokladna je otevřena každý den od 16:00 do 18:00 a vždy půl hodiny před za-
čátkem koncertu v místě jeho konání. Vstupenky se dají také zakoupit na informačním centru radnice 
na náměstí mezi 10:00 a 19:00, nebo na recepci Panského dvora mezi 8:00 a 18:00. Od sedmi večer 
je také k dispozici naše pokladna na zámku hned 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 
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 v telčském informačním centru. Pokud se 
potřebujete dotázat na cokoliv, co se týká průběhu samotného festivalu, jako jsou informace o vstu-
penkách, koncertech, účinkujících, dílnách, stáncích atd., zastavte se na naší pokladně.
Doprovodný program
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života. Kromě koncertů se tak můžete těšit na bohatý 
doprovodný program. Letos to jsou třeba už tradiční závody dračích lodí, víkendové projížďky s parní 
lokomotivou, výstavy k našemu 40. výročí, nebo charitativní Běh městem šťastných lásek pro míst-
ní hospic Sdílení. V místní Základní umělecké škole (tzv. Lidušce) se konají tvůrčí dílny, na kterých  
je možné si vyzkoušet různé tvořivé činnosti a odnést si vlastnoručně vyrobený dárek. Od začátku  
do konce festivalu také stojí na náměstí před zámkem a na zámecké baště stánky s uměleckými před-
měty, oblečením, hudebními nástroji, keramikou, šperky a dalšími drobnostmi, kterými si můžete 
udělat radost.
Putovní pátrací výstava
Po Telči a okolí můžete hledat čtyřicet domečků s fotkou a QR kódem, který vás nasměruje na stránku 
s popisem místa, události nebo pojmu, spojeného s festivalem. Budeme rádi, když si stránku a další 
fotky v galerii prohlédnete a připíšete Vaši vzpomínku nebo komentář. Každý panel má na sobě také 
písmenko do šifry. Pokud ji vyluštíte a pošlete tajenku na medved@ji.cz, vyhrajete pěkné a hodnotné 
festivalové ceny!
Internet v Telči
Na štábu je k dispozici pár počítačů a wi-fi hotspot, pokud byste si potřebovali naléhavě zasurfovat. 
Už léta pro Vás také vysíláme přenosy většiny Kocouřích scén, koncertů z nádvoří a Nocturen. Pokud 
tedy zrovna nemůžete být v Telči, můžete si nás najít na internetu. Přenosy se ukládají do archivu, 
dají se tedy pustit 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 ubytování všech cenových kategorií, od malých penzionů, přes hotely a turistické uby-
tovny až po chatky a stanová městečka v kempech. Naneštěstí je většina míst během festivalu bezna-
dějně zaplněná. Informace o aktuálních kapacitách najdete na internetových stránkách města, anebo 
Vám rádi poradí na městských informacích. Stanovat se dá v kempu u rybníka Roštejna.


