
- 52 -

dnes obzvláště drbavý | číslo 12 | středa 11. srpna 2004

12/2004                  Andílek Kuba Bengi Harry -int- Internet drby Velký Informátor
          medved@ji.cz

www.prazdninyvtelci.cz  

 Po pěti dnech snažení se Roman konečně 
nemusel sprchovat sám! (Pányho, Vojtu a Ondru 
nepočítáme), šla s ním mladá slečna Delfín, kterou 
mu nafoukl Bengi. Touto cestou by mu chtěl Roman 
moc poděkovat.

 Medvěd na baru: „Alexi, pojď mě pozvat 
na víno.“ Alex: „Nevydělávám celej rok abych 
Tě živil!“

 Lůďa na poradě: „Chtěl bych poděkovat všem, 
co mi včera pomohli v kuchyni.“
Medvěd: „A to byl kdo?“
Lůďa: „No to já nevím, já jsem spal.“

 Kamil na stánku: „Tak hele Martinko, jak 
to teda chceš?“ (Vojta vyprskl smíchy) Martinka: 
„A jak to můžu dostat?“ Kamil: „Buď tam do-
staneš párek nebo vejce.“ (Vojta se svíjí v křečích)
Martinka: „Tak já bych chtěla obojí.“ Kamil: 
„To nejde, buď dostaneš párek nebo vejce, 
ale vem si radši vejce, těch mám dvakrát víc, 
než párků“ (Vojta už leží na zemi) Martinka: „A ne-
mohla bych dostat protekčně obojí?“ Kamil: „Ne.“ 
Martinka: „Tak to já si půjdu sehnat nějaký párky 
do města.“ (poslední záškuby smíchu zmítají s bezvláčným 
tělem nebohého Vojty)
Martinka dostala nakonec párek i s vejcema. Kamil 
je pašák!

 Velký informátor také zjistil, jakéže to neřesti 
provozuje náš už několikrát nejmenovaný zvukař 
během hlavního koncertu, když musí jeho nejmeno-
vaná mamina svítit. Luboš N. má totiž od své ženy 
Věrky zakázáno jíst sladkosti!!! I na baru může 
sníst jen jednu kostičku Kofi ly za večer!

 Ještě jeden na našeho zvukaře: Včerejší nocturno 
ve skutečnosti totiž vůbec nezvučil, vše měla pod 
palcem stánkařka Lili! Lubošovi jen diktovala, 
na kolik kanálů se má jet, kde má na efekťá-

Dr.BARna

Kotlíci a krásné hlasy krásných slečen
Hnedka zpočátku se musím přiznat, že jsem se celý den těšil 
na nocturno a na zámek jsem jenom párkrát zaskočil se podívat 
o co jde. Takže můj dojem: Harvestri jsou podle toho, co jsem si 
o nich přečetl na internetu, špička slovenské F&C scény. Já jsem 
rád, že ne naší, protože mě moc nenadchli, snad s vyjímkou jejich 
sólové kytary. Ale opravdu jsem toho moc neviděl. To Tempo di vlak 
je jiný kafe. Písničky s chytlavou melodií plný romantiky, lesů, vod 
a strání. Nádherné kotlíkoviny a navíc jim to spolu moc krásně ladí. 
Po koncertě v průchodu, kde prodávali svoje dvě CD a zpěvníky, měli 
docela nabito. Poté nastoupil Miki Ryvola, živá legenda české trampské 
písně a vyplnil zbytek večera svými písněmi a zahrál i pár válů z éry 
Hoboes. Na konec si spolu s Tempodivlakama zahrál nesmrtelnej 

Tunel jménem čas a šíleně ohranou Bednu od Whisky a po jednom 
přídavku koncert skončil. Nevím, jestli to bude hudbou, která zde dnes 
zazněla, ale Tanečníkovi tančícímu vedle podia jak se zdá dochází dech 
a je čím dál méně vidět. Nocturno začlo tentokráte tak jak má krátce 
po půl jedenácté na tak akorát zaplněném nádvoří. Mošny mám rád 
a jejich CD patří u nás doma k těm nejhranějším a vzhledem k tomu, 
že mám i slabost pro jejich zpěvačky (obzvláště jedna mě fakt dost 
bere), nebudu asi moc objektivní. No ale co, oni prostě umí. Mošny 
střídali acapelovky s písničkama za doprovodu Kačerovy kytary. Jejich 

nová Tříčtvrtinová ukolébavka autorské dvojice Jiří Moravský Brabec a Ivo Cicvárek (název prý podle 
toho, že je píseň v šestiosminovém rytmu) se podle mě určitě alespoň mezi mošním publikem stane 
určitě hitem. Malá noční hudba taky jako tradičně slavila úspěch a jedna 
z posledních písní Summertime všem ukázala, jak David výborně 
imituje chraplavý zpěv Luise Armstronga. Stejnou píseň o chvíli 
později ale úplně jinak zazpívali i druzí účinkující večera, téměř domácí 
jihlavskotřešťská vokální skupina Voxtet. Zatím jsem ještě neslyšel 
takhle dobrou vokální skupinu. O tom, jak jsou dobří, svědčí i to, 
že se na podzim vydají na několikatýdenní turné po Belgii a USA. 
Jejich repertoár je složený výhradně z přejatých skladeb. Z toho co 
jsem znal můžu namátkově jmenovat již zmíněnou Summertime, Fields 
of Gold od Stinga, Don't worry, be happy nebo Rosu na kolejích (ano mojí milí kotlíkáři, opravdu 
se jedná o vám jistě známou zubařskoželezničářskou baladu). V posledních šesti písních se  představil 

každý z šesti členů souboru jako sólista a ukázali, že si každý z nich 
své místo plně zaslouží. Škoda jen, že celkový dojem z pohodovýho 
koncertu ničilo pár nevychovanců, kteří si ke svým tlachům 
nad pivem vybrali schody k baru, že jo kluci a holko. V noci jsem 
si ustlal na trávě kousek za Telčí, koukal na oblohu (mimochodem dneska 
v noci má být vidět spostu „padajících“ hvězd) a než jsem usnul, 
znělo mi v uších Voxtetí Ooo-oo-hoo-hoo-oo hoo-hoo-oo-oo-oo-oo-ooo 
Don‘t worry Woo-oo-woo-oo-woo-oo-ooo Be happy Woo-oo-oo-oo-ooo 
Don‘t worry, be happy... Bengi
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ku nastavit její oblíbenou barvu (modrou tam 
Luboš neměl, ale posunul svou oblíbenou žlutou 
do tmavší oranžové), jaké číslo nastavit na zesi-
lovači (sedmnáctka je dnem Liliiných narozenin 
a proto i nejlépe zní), a tak dále. To je panečku  
pan zvukař!

 A další: Luboš nechce vzít maminu na procházku 
do parku, bránou totiž s autem neprojede…

 Velmi důležitá osoba prý včera při výkonu své 
činnosti na zámku při koncertě usnula! Informátor 
odmítl sdělit bližší detaily, prý mu dotyčná vyhro-
žovala zabitím...

 Nejmenovaný pořadatel P. je dle slov nejme-
nované pořadatelky H. určitě nevěrný své nejme-
nované přítelkyni, prý to dotyčná pořadatelka 
ví z vlastní zkušenosti!

 Náš dlouholetě oddaný pořadatel Vidla se nám 
7.8. oženil! Budiž mu země lehká! Ne, přejeme mu 
vše nej a kdo chce stihnout chorvatskou část veselky, 
má možnost 14.8. v Záhřebu!

Fotbálek a Basketbálek
Po dnešním vydařeným volejbalovým tur-
naji, který na plné čáře vyhrálo družstvo 
Dr.BARů pro vás zítra chystáme v 11:00 
další turnájek, ale tentokrát vám neprozradí-
me o jaké sporty půjde. (Malá nápověda - nadpis)

Dvojice stánkařů přistižená při nezákonném prodeji létajících talířů



DÍLNY ZÍTRA V LIDUŠCE
 malování hedvábných kravat 

 a roset(obrázky do oken)
 malování na sklo
 vícebarevná batika
 tisk a barva na textil
 tiffani - šperky ze skla
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kocouři
Přístav

nádvoří
Raven

Martina Trchová
Neřež

Jiří Schmitzer
nocturno

Pod Černý vrch

nocturno

Pak jsem si řekl, že dám asi až 
to nocturno.

No a potom je ještě ta kocouří 
scéna, tu už snad stihnu.

ALEXOTELČI
Já jsem včera opravdu chtěl jít na 
ten koncert...

kocouři

nádvoříNeřež
Skupina Neřež mění své obsazení! Po éře rock-
ové, kdy v sestavě Neřež figurovali například 
i Filip Jelínek a Mirek Chyška (oba J.A.R.) 
a éře folkové (Škardová – Sázavský – Plánka 
– Vřešťál) se dlouhým obloukem vracíme 
k úplně původnímu (ještě přednerezovskému) 
obsazení. To znamená žádné baby a žádné 
bubny! Nové obsazení Neřež je: Vít Sázavský 
(zpěv, kytara, perkuse), Zdeněk Vřešťál (zpěv, 
kytara, harmonika, perkuse) a Filip Benešovský 
(zpěv, baskytara, perkuse). Vycházíme z toho, 
že se jednak vejdeme do jednoho osobního vozu 
a jednak lépe dohodneme o naší společné hudbě. 
Nechte se překvapit, budeme hrát něco úplně 
nového! Připravujeme nový repertoár, ve kterém 
samozřejmě nebudou chybět klasická čísla dua 
Vřešťál & Sázavský, Nerez a Neřež. Ale hlavně 
úplně nové pecky! V zimě nás múza políbila 
a v létě políbíme my vás. Těšíme se! 

Zdeněk Vřešťál

Jiří Schmitzer
Tento sólový zpěvák vystupuje se svojí kytarou 
už hezkou řádku let, ale přesto vás svými ošle-
hanými i novými songy opět rozesměje. Svůj 
výstup neustále doplňuje vybarvenými příběhy 
prožitými v mládí. Hraje na dvanánáctistrunnou 
kytaru, kterou má vždy mírně rozladěnou a stejně 
tak i zpívá.Většina skladeb zůstává nedohraná 
kvůli skleróze a přeřekávání. I přes tyto nedo-
statky je Jirka vynikající muzikant a dokáže 
rozesmát publikum. Andílek

nádvoříPřístav
Mladá brněnská trampská skupina. Je držitelem 
Porty z let 2000, 2001, Trampské Porty 2001, 
Divácké trampské Porty 2001. Skupina natočila 
své první profilové album s názvem Prašná cesta 
(GOODDAY Rec.) a album obsahuje převážně 
písně z vlastní dílny. Vlastní tvorba však nezna-
mená, že skupina neumí zahrát klasické trampské 
písně třeba u ohně nebo na koncertním jevišti 
a vždy předvede velmi dobrý výkon. Velmi vý-
razná je také sólová kytara Víti Buriánka. Sku-
pina hraje i na country bálech kde mimo svého 
repertoáru hraje i klasické country hity.
Přístav jsou: Aleš Hrbek - zpěv, kytara; Víťa Bu-
riánek – zpěv, kytara; Martina Strnadová – zpěv; 
Aleš Macků – zpěv; Aleš Marša - basa. -int-

Pod Černý vrch

Je to rock? Folk? Country? Etno? Underg-
round? Je to zážitek ! Skupina Pod Černý vrch 
se v květnu 2002 po více než roční pauze vrátila 
na pódia. Kapela, která má za sebou tři CD a mno-
ho vystoupení u nás i za hranicemi vystartovala 
s novým stylem, novým repertoárem, vycháze-
jícím převážně z lidových textů, novým zvukem 
a v  neobvyklém složení: trio elektrifikovaných 
houslí a violy, baskytara, bicí, zpěv a divoký, 
energií nabitý pódiový projev. Ponurým aranž-
má skladeb, folklorní melodikou a nezkrotnou 
energií působí rozruch na  festivalech i v klu-
bech, kde roztančí publikum a nadělí strhující 
hudební zážitek. Trojici z původního PČV 
Jiřího Kubíčka, Ivanku Kubíčkovou a Šolicha 
(baskytara,housle,housle) doplnila violistka Eva 
Burget a bubeník Martin Rychta (ex-Čechomor, 
Petr Novák, Vašek Koubek aj...) Z úst kritiků: 
„Kříženec Hradišťanu, Plastiků a Apocalypti-
cy…“ „Šílená dávka do hudby zkoncentrované 
energie kardiakům smrtelně nebezpečná…“ 
„Apokalyptická válka s Turkem…“ -int-
www.podvrch .mp3records . cz

Martina Trchová
Martina letos získala s flétnistkou a zpěvačkou 
Karolinou Skalníkovou nejen Trampskou Portu 
v Ústí nad Labem, ale i tu druhou, co žádné 
přízvisko nemá a která jim byla udělena před 
nedávnem v Jihlavě. -int-

nádvoří

Raven
vlasním jménem Vladimír Kučera, zpěvák, 
skladatel a multiinstrumentalista, člen skupiny 
Nasycen a autor několika vlastních projektů, 
m.j. úpravy písní Karla Kryla. -int-

nádvoří

Ztráty a nálezy
Na náměstí byly včera nalezeny stříbrné dámské 
hodinky. K vyzvednuí budou po zběžné indentifikaci 
ze strany případného zájemce v redakci Zpravodaje!

Dopis od Sorelly &Mostry
Pro Medvěda, Martínku, Markétku, Macha, Jáchy-
ma, Věrku, Luboše, Mimiho, Ondráška, Kyslíka, 

.........
Naši milí vzdálení Telčané, naším plánem bylo pokořit 
další bar, leč se zdá, že ten pokoří nás. Kristova noha, 
tady je to horší jak v Kocourkově nebo Sodomě Gomo-
ře. Myslíme, že by se tu z toho zvencl i takový formát 
jako Kuba Lis. Ostrovy jsou nádherné, ale tu nemoc, 
kterou tady trpí místní lidé - domorodci, by mohl někdo 
z politických složek zneužít, aby proti svým nepřáte-
lům poštval bandu drben a pomlouvačů, čímž by je 
na jistou dobu určitě setřásl. A tak si tu spolu žijem! Někdy 
by nebylo od věci říct, že spíš živoříme. Dělají nám 
to tu opravdu hezké. A co vy? Děláte dobře svoji prá-
ci? A co každodenní dýchánky o 4?  A co rohlíčky? 
Jsou letos obzvláště vypečené? A šampáňa? Sakryš, 
tak v zimě!... Sorella a Mostra
P.S. Pro Luboše: Luboši, víš, kdy se rodí děti?

V zahradě na zámku můžete v rámci 
Ekostanu Hnutí Brontosaurus dát svůj hlas 

nejlepším vtipům soutěže ekologického 
humoru EKOFÓR!

Dozvíte se zde i zajímavé informace 
z oblasti ochrany životního prostředí a jaké 
připravujeme akce. Lze si u nás zakoupit 
také vstupenku na DORT pro Bron-
tosaura – velkolepá oslava 30 let Hnu-
tí Brontosaurus, který se bude konat 

17.-19.9.04 právě tady v TELČI!!!


