
První èíslo "Zpravodaje"
letošního roèníku

Nejprve pár informací všeobecných: "Prázdniny v Telèi" jsou tu už
pojedenácté, takže právì pøed deseti lety jsme se tu s nìkterými z vás sešli
poprvé. Vy, co už to tu znáte asi víte, že koncerty se konají vìtšinou na
nádvoøí zámku od pùl osmé. Že poslední dobou bývá zvykem, že zahajuje
nìjaká mladá ambiciózní kapela, kterých je velký poèet a pøedhánìjí se v
tom, kdo v Telèi bude hrát a kdo hrát nebude. Nìkteré proto potom musí
hrát pøed zámkem a na námìstí a ruší pøitom noèní klid, což se dìlat
nesmí...
Koncerty se vìtšinou konají za každého poèasí, dokonce i za hrozitánských
bouøí, jako bala loni 10.8. a to potom krom krup padají na hlavy návštìvníkù
i støešní tašky...
Kromì koncertù na nádvoøí se sem tam koná nìjaká "bžunda" i na táboøišti u
rybníka Roštejna nebo nìkde jinde po mìstì èi jeho nedalekém okolí. "Štáb"
se pokouší organizovat brigády a všelikou bohulibou èinnost, o což je
vìtšinou velký zájem ze stran pracujících a malý ze stran zamìstanvatelù.
Všechny aktuální informace se lze dozvìdìti ze zpravodaje, do kterého lze
rovnìž pøispívat svými podnìtnými návrhy a nebo na ceduli pøed "štábem".
Je to takové pøíjemné prázdninové dìní uprostøed toho našeho kulatého
svìta v mìstìèku plném romantiky a nádherného okolí. Užijte si to ve zdraví
a lásce. Obojího se nám obèas nedostává. A když, tak si toho nevážíme. A
tak si toho važte.

A teï nìco o koncertech

Jako pøedtermín by mohl být pojat veèer 31.7., kdy roztancuje telèskou sokolovnu ka-
pela, která kdysi patøila k první lize folku. Myslím, že bude brzy hvìzdou "bigbítu" a jme-

nuje se FLERET.Jejich houslista tomu dává š�ávu. The Melouni-patøí mezi velmi sna-
živé jihlavské kapely a rádi si zahrajou, takže už zbývá jen naše dobrá nálada a laciné pivo.
1.8. - oficielní pøestøižení pásky  na zámku. SPOLEKTIV je mladá kapela nejen z jižních

Èech. Už dávno si mìla v Telèi zahrát. SAMSON hraje jak jistì víte po pohøbu Mákù s
kamarády a jejich pøedkapela se jmenuje Míra Kuželka. Není to písnièkáø, ale kapela.

2.8. Hraje Robert Køes�an a DRUHÁ TRÁVA,k tomu není co dodat.Pøedkapela nebude.

3.8.Pavel DOBEŠ a Miloš DVOØÁÈEK. Jako host bude hrát Milošova žákynì a Vaš-
kova dcera -  Martina Souèková a pøedskokanem bude písnièkáø Jirka SUCHÝ. Ne pan
Jiøí SUCHÝ, ale písnièkáø - náš malej Jirka, kterého máme všichni moc rádi. 
Nelekejte se  BAF je Michal Braxatoris a Martina Fialová a už loni mìli na zámku úspìch,
dokud nepøivolali staršlivou bouøi. Budou hrát ve støedu 4.8. pøed živoucí hudební lavinou

jménem Vlasta REDL a dobrá zpráva je, že Vlasta pøiveze do Telèe Cimbal Clasic,
jehož renesanèní muzika na cimbál na nádvoøí zámku jistì nezanechá jen suchá.

Tradièní termín 5.8. už mají NEZMAØI . Také odvádìjí na "Prázdninách" poctivou "práci".
Vždy si vybírají bájeèné hosty. Loni dovezly Duo Balance. Letos to budou Tøeboòští pištci
  a to je kapela, která se na nádvoøí  zámku bude také pìknì vyjímat.
6.8.je  opìt  " Den míru"  a tak bych rád, aby se hrálo ve jménu lásky už v páteèních
odpoledních hodinách, protože život nám utíká a my nemáme èas se zastavit a mít se
alespoò na chvilku rádi ...Bude se hrát na námìstí, kdo pøijde a kdo bude mít zájem....
Veèer na nádvoøí zahájí Dita Kopeèná a její kapela z Brna,mladièká kapela s
obyèejným a prostým folkem, který si na nic nehraje a  potom Vojta Kiïák TOMÁŠKO,
který si už vùbec na nic nehraje. Pro mì má však nejvíc srdce na dlani Žalman a ten
jeho spol. Po skonèení koncertu bychom mohli ještì chvilku v té pohodì setrvat...
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    > DOKUMENTACE<

DIAPOZITIVNÍ  POKOUKÁNÍ
s hudebním doprovodem 

SLOVINSKO, SLOVENSKO, ALPY, IRSKO
A OSTATNÍ DOVOLENÉ

Pátek 22. X. 1993 v 17.00
           v campu Pávov

  Diapozitivy, kamarády, dìti,
   osoby  opaèného  pohlaví  

    a fotografie z dovolené
    s sebou



Tak dlouho jsme pøipravolvali  tancovaèku na den 7.8. až z èistého nebe spadl koncert

muzikanta, jakých na nádvoøí zámku nehrálo mnoho:    Migueu MONTANARO je
francouzský Jiøí Stivín a domnívám se, že pùjde o zážitek letošního roèníku.   Nìco jako

Tony Trischka nebo Rod Mc Donald v roce 1991 anebo jako ty Anglièanky loni. To, co hraje

nazývá occitánskou hudbou a bude tam vliv nejen francouzské lidovky a klasiky, ale hlavnì

jazzu. Pøedkapelou je velice mladá a sympatická brnìnská formace pod jménem

VESELICE.
JARMARK z Hodonína neplést z jarmarkem Telèským. Zatímco v Telèi se prodávají o

jarmarku na námìstí cukrdlata, v Hodonínì hrají moderní a dobrou muziku. KLÍÈ z Prahy
je kapela, která sklízí tradiènì Porty a  sem tam nìjaká ta historie v repertoáru jim jasnì

zaruèuje úèast na zámeckých nádvoøích. A bude to v nedìli 8.8..
Bratøi NEDVÌDOVÉ - nemám co bych dodal. Pøedkapelu dodali Nezmaøi a to už
zaruèuje kvalitu. Nehledì na to, že i Zdenìk Vøeš�ál z Nerezu zcela nezávisle nabízel kluky z

pražských kolejí také - øíkají si Devítka. A tak je nejlepší zaøadit je 9.8..
Sice to vypadá moc hezky, když se napíše, že bude hrát JUDr. Ivo JAHELKA JEN
TAK TAK, ale ve skuteènosti jde o promyšlený fór jindøichohradeckých, kteøí se tímto snaží
vloudit na telèský zámek. Ivošovy soudnièky nás urèitì pøivedou k smíchu i pláèi a

pøedkapela Jen tak tak  doufám bude hrát nejen tak tak. Vše v úterý 10.8. .
11.8. hraje rovnìž již tradiènì BOKOMARA se Slávkem JANOUŠKEM a ještì k
tomu pøedkapela HB Stop, kde zpìvaèka Hanka je totožná s Hankou z Poutníkù, ovšem
muzika je o poznání jinaèí.K Bokomaøe ješto tolik, že sestava se mìní každým okamžikem a

právì teï v ní hraje na køídle jeden útoèník z Titanicu a v obranì kope {a dobøe} jeden bek

od Ládi Køížka, takže asi nejtvrdší koncert, který letos na nádvoøí zámku uslyšíme.

Stará láska NEREZ a vy, tak hezky si nazvali ètvrtou desku... A mìli pravdu. Je to tuze
pìkné a pøi vzpomínce, jak už je to dávno, co na nádvoøí nehráli, mám strach, aby mi

všechny lásky nezestárly. Hostem veèera bude RADÙZA  ze Žižkova a Iván Gutiérrez  z
Kolumbie, který žije nejen v USA, ale teï právì  u nás v Evropì. To bude 12.8..

13.8. už se bude blížit konec a proto na rozlouèenou již tradièní TANCOVAÈKA. Hrát

budou  dvì country kapely HRADLO z Jihlavy a PAØEZÁCI z Jihlavy, Telèe, Øásné,
Okøíšek a zbytku Vysoèiny. Téma tohoto "bálu" si mùžeme zatím vymyslet... Vše na zimním

stadionì, za nepøíznì poèasí v sokolovnì.  POZOR - je tøináctého v pátek.

A konèíme koncertem, jako zákusek  na  závìr dobrého   obìda  Jarek NOHAVICA. V
sobotu 14.8.1993.  A atmosféru krásného podveèera naladí DUO �UK, bez kterého už

si neumím žádné "Prázdniny v Telèi" pøedstavit.

A ještì nìkolik dalších informací:

Zmìna programu je pøi úèasti cca tøiceti skupin èi písnièkáøù pravdìpodobna.
Ovšem i k lepšímu nebo� se dá oèekávat, že nìkteøí slavní dorazí pøímo do Telèe a rádi

zahrají.

V Betlémì na zámku bude viset výstava paní Sylvy Vašinové z tuze pìkného
muzikantského seskupení TIBIA, která je tvùrkyní pro mne nepochopitelnì pøekrásných

barevných voskových batik.

A nìkde po mìstì a zámecké zahradì èi parku narazíte na podivuhodné výtvarno, které

autorka nazývá výtvarné instalace. Budou dílem paní Bohuslavy OLEŠOVÉ.
Vstupenky na koncerty budou za Kè 30,- a permanentky na sedm za sebou jdoucích

koncertù budou za 150,- Kè. Až vám dojdou peníze, tak se pokusíme zajistit vám práci, pøi

které si vydìláte na volný vstup. Tímto zpùsobem se pomalu rozrùstá náš poøadatelský tým.

Za celý  tento tým                                                                              

                                                                   se tìší                                                  
                                                                                                               

                                                                      Ing. Milan Koláø


