
Prázdniny v Telči lákají na J.A.R., Mňágu nebo Framus Five. 

Legendární hudební festival letos slaví 40 let 

Sedmnáct dní plných koncertů a divadel, novou scénu a výstavy nabízí 

jubilejní čtyřicátý ročník festivalu Prázdniny v Telči, který startuje v pátek 

29. července. Na pěti festivalových scénách vystoupí téměř stovka hudebníků, 

především kultovních folkových jmen jako je Karel Plíhal, Druhá Tráva nebo 

Vlasta Redl. Scéna na Panském dvoře letos zve na J.A.R., Mňágu & Žďorp a 

progresivní slovenské kapely Billy Barman a Korben Dallas. 

Rodinný hudební festival Prázdniny v Telči letos slaví čtyřicet let od svého založení. „První 

ročník byl jen takový pokus. Že by se Prázdniny v Telči jednou mohly stát takovým festivalem, 

jakým jsou dnes, jsem vůbec nečekal,“ vzpomíná zakladatel festivalu Milan „Medvěd“ Kolář a 

dodává: „Za těch čtyřicet let v Telči vystoupilo přes tisíc kapel a umělců na více než dvou 

tisících vystoupení.“ 

Čtyřicátiny festival oslaví mimo jiné výstavou fotografií, interaktivní putovní výstavou 

v ulicích Telče a otevřením nové šansonové scény na břehu Štěpnického rybníka. „Největší 

oslavou pro nás ale je, že můžeme uspořádat další stovku koncertů v krásném městě 

s dobrou náladou a s neuvěřitelně otevřenou náručí,“ dodává Kolář. 

Jubilejní ročník festivalu odstartuje nehynoucí legenda českého písničkářství a jeden 

z největších pamětníků místních festivalových večírků Vlasta Redl. Po 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. Na 

zámku zahrají například Javory, Karel Plíhal se svým synem Matějem, Druhá tráva, Žalman 

nebo Bratři Ebenové. V druhé polovině festivalu na zámek zavítají i velké české hvězdy rocku 

a jazzu jako jsou Framus Five, Buty a Dan Bárta & Illustratosphere. 

  

 



O víkendu J.A.R., Mňága a „best of“ současné slovenské hudby 

Víkendová open-air scéna na Panském dvoře se letos v rámci Prázdnin v Telči uskuteční od 

5. do 7. srpna. V pátek ji otevře jedinečná funková a mnoha Anděly ověnčená kapela J.A.R. a 

v neděli ji uzavře nenapodobitelná Mňága & Žďorp. „Na sobotu jsme pak připravili jedinečný 

večírek s progresivními slovenskými kapelami. Zahrají indierockoví Billy Barman, garážovka 

Korben Dallas a souloví Bad Karma Boy. Všechno to jsou uskupení s výraznými pěveckými 

talenty v čele, s poutavými texty a současným zvukem,“ prozrazuje Vojtěch Kolář, produkční 

víkendové a klubové scény, a dodává: „Za mě je to slovenské best of, které je vlastně v srdci 

folkové a písničkářské, ale s neuvěřitelnou energií, podobně jako u nás proslulí Tata Bojs.“  

     

O zakončení Prázdnin v Telči se tentokrát po dvouleté pauze postarají Melody Makers v čele 

s Ondřejem Havelkou. Návštěvníci se pak vedle hlavního programu festivalu mohou jako 

vždy těšit na divadelní pohádkovou scénu v zámeckém parku a odpolední hraní na Kocouří 

scéně na náměstí Zachariáše z Hradce. Pro fanoušky nočních koncertů chystají pořadatelé 

každodenní koncerty na klubové scéně na Panském dvoře. Letos tu vystoupí třeba proslulá 

country kapela Severní nástupiště, živá taneční Minikapela, zpěvní Hm…, nebo Bára 

Hrzánová s kapelou Bachtale Apsa. 

„Prázdniny v Telči už žijí vlastním životem. To, že se festivalu takhle daří a dál roste, je 

úžasné. Nejvíce za to vděčíme všem divákům, kteří si Prázdniny zamilovali, a drží nás nad 

vodou a šíleně nás nabíjejí energií. Hlavně díky nim máme pořád chuť a energii to dělat dál,“ 

uzavírá Milan Kolář. 

Kompletní program a prodej vstupenek návštěvníci najdou na www.prazdninyvtelci.cz. 

 

 

http://www.prazdninyvtelci.cz/

