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Nedvìdi nevìdí...
 Tak Vás na tom námìstí byly dobré tøi tisíce. Opravdu, že jo. Zaplatilo Vás
sice míò, ti chytøejší poslouchali za plùtkem, ale stejnì to bylo maso.
Doufejme, že letos poslední. Koncert byl dobrej, to se nedá øíct, že ne, ale
nádvoøí je nádvoøí. Žádný buøtostánky, opilce nevpouštíme, do ankety nám
na zámku nikdo nepíše spros�árny..., ale takhle si zase Nedvìdy vychutnalo
víc lidu a víc lidu teï rozsévá pohodu, klid. Jinak se tìším na pøíštì, že bude
mít Devítka víc místa, a že jim budou dìlat pøedkapelu tøeba bratøi...
   Co bylo skvìlý, to byl pokoncertní bleskový úklid židlí, pódia a lavièek.
Všem, kteøí nám pomohli dík a zase pøíštì.                               Skøítek

To jsou paradoxy, co?
 Takhle nìjak promlouvá sládek k pøikulovaèi sudù Vaòkovi v Havlovì

Audienci. Na tuto vìtu jsem si vzpomnìl pøi vèerejším koncertu. Zatímco se
z pódia ozývaly písnièky o lásce, kamarádství a vzájemném porozumìní,
mezi diváky poletovala silná slova. Nìkteøí stojící si jednoduše nepøipustili,
že za nimi jsou další lidé, kteøí chtìjí také vidìt. A tak místo aby si koncert
vychutnali, dìlali si naschvály. Nevím jak to skonèilo, nebo� jsem odešel od
nahrávacího pultu hned poté, co jsem dostal do hlavy kamenem, který minul
jakéhosi za mnou stojícího trucujícího. Proè takoví lidé pøišli ? Za muzikou,
atmosférou, nebo proto, že na Nedvìdy šel také soused ? Vzpomnìl jsem si
na jeden koncert, kde lidé fanaticky netlaèili až dopøedu ke svým miláèkùm,
šlapajíce pøitom po druhých, za cenu toho, že uslyší jen zkreslený zvuk z
obrácených reprobeden a vykroutí si krk dívajíce se dozávratných výšin
pódia. Na tom koncertu bylo všude místo a všichni byli k sobì tolerantní.
Ten koncert nebyl v Telèi, ale v Brnì, nepøišlo 3000 lidí, ale 40000 a nehráli
Nedvìdové, ale Metallica.                                 Pajda

*HRAHRAHRAHRAHRAHRAHRA*
 Hledejte plakáty Prázdnin v Telèi {ty fialové}, na kterých je vybarvené
písmenko. Je jich 7 a jsou v Øásné, Øídelovì, Vanùvku, Lhotce, Mrákotínì,
Krahulèí a na hradì Roštejnì. Na každém je vybarveno jedno písmenko. Kdo
dá z písmenek dohromady to správné heslo, dostane volòasa. O.K.?

********************************************************************
Výstava Sylvy Vašinové v betlémì na zámku trvá. Dennì 9.30 - koncert.

Hrùzy? Mùzy. Tyto básnì
Vám pøinášejí Máša a Erža.

***************************************

Pavel Šrut a Beera Šmrha
O hvìzdičce

Kam zmizí ta hvìzdièka,
kterou mívám za oknem,
k ránu bývá tak malièká,

že ji vítr odfoukne.

Je jak chmýøí pampelišky,
je jak z babího léta,spadne z výšky

do travièky,
v noci k nebi vzlétá.

Co dìlá ta hvìzdièka,
která mi dává dobrou noc,
pozoruju ji už odmalièka,

od vánoc do vánoc.

Svítí mi na mojí cestu
pøetìžkým životem,

neznám krásnìjší hvìzdu,
než tu co mám za oknem.

Trocha dìtské naivity nezaškodí.
" Hvìzdy jsou tu proto, aby si každý

našel tu svou."  
                 Už ji máte?

Kvìtináøka
 

Pøišel balík kytek. Paní Zachovalová v
mìstì Brnì vlastní kvìtináøství, tak
nám poslala krabici rùží pro
muzikanty. Telè zásobuje docela
pravidelnì a posílá kvìtiny ke každé
pøíležitosti. Dìkujeme. Mí�a Denèev
je Jean - Michel Jarre Prázdnin v
Telèi. Paní Zachovalová je naší Lízou
Doolittleovou. 
***********************************

VYHODNOCENÍ HLEDÁNÍ
LÁSKOVIN DNES PØED

KONCERTEM. 

*RÉBUSY*
Vyluštìní z vèerejšího èísla:

1.Nohavica {Noha v ICA}
2.Bokomara {B oko m a ra}

3.Nadoraz {Na DO raz}
4.Veselice {Ves el ICE}
5.Malevil {M a lev i l}

6.Druhá tráva {Dr. u HÁ tráva}
Dva volòasy získala kapela
Jarmark, znalec z oboru.

 Horácký džbánek 93
Vèera nebyly informace, dnes
jsou díky Madlen ze Žïáru.
Takže:

w 19. až 21. srpna v zámku
Dr. Kinského ve Žïáru
nad Sázavou. Sestava
úèinkujících je obvyklá,
výhodné prý je koupit si
permanentku. Nocování
pod širákem u Pilské
nádrže s koupáním. 

w Programy k dostání 
v pokladnì. 

Návrat strýce
Pepina

Hrabalùv strýc Pepin je tu. Jistì tu
nebude dýl jak 14 dní, ale stejnì. Je
to Radek, konferenciér. Vy s ním
nepracujete na štábu, tak nevíte co
je zaè a buïte rádi. Mluviè. Mluviè,
mluviè, mluviè. Kecal ukecaná,
notorický vyptavaè a otázkáø. Pepin.
" Tož, nazdar, tak sem tady a nebudu
tady dýl jak 14 dní. Nechajó tì
všichni pozdravovat, akorát
Bóchalena ta už má po smrti. Nìjaké
tachonýr jí dal do polena pracha a
baba jak to dala do šporherto tak to
vybóchlo, lísklo to babu po èuni,
zatøepala se a bylo po ní. Taky stréc
Zavièák si zlomil nohu....."  



Hledání společného jazyka 

Pøi posledním mìstském zastupitelstvu zaznìla otázka proè jsme ještì
nezaplatili poplatky ze vstupného za roèník 1991 a 1992.  Na takovém
politickém jednání vlastnì ani není možnost na takovou otázku odpovìdìt a
proto dnes u pøíležitosti pøítomnosti právníka pøedkládáme struènou {a tedy i
zjednodušenou} odpovìï¡:
Pøed roèníkem 1991 jsme se pøi jednání ne Mìstském úøadì v Telèi  dohodli
na tom, že ze vstupného nemusíme platit žádné poplatky. Doslova zaznìlo,
že "nejsme pøeci žádní trhovci". Potìšilo nás pochopení místních radních,
ovšem potìšení trvalo pouze do konce roku. V zastupitelstvu se ozvaly hlasy,
že poplatky musí pøeci platit každý a protože jedinì zastupitelstvo má právo
rozhodovat o financích obce,  bylo rozhodnuto, že poplatky zaplatit musíme.
Poplatky ze vstupného jsou stanoveny z tržeb bez ohledu na výši nákladù a
tak se mùže klidnì stát, že z koncertu na který pøijde málo lidí a je
prodìleèný se musí jìštì pøíslušná èástka odvést do mìstské pokladny .
Ve vìtšinì pøípadù je kultura prodìleèná a je dotovaná státem èi obcí.
Vyhláška o místních poplatcích však umožòuje obcím požadovat až 30
procent ze vstupného. I o takovém procentu již byla v mìstském
zastupitelstvu øeè. Žijeme v demokracii a právo na názor má každý z nás.
Zvolili jsme si ve svobodných volbách své zástupce, kteøí o nás rozhodují.
Myslím, že je to tak správné. I když mùže být v tomto  pøípadì rozhodnutí
pro nás nepøíjemné.
Pøed konáním loòského roèníku jsme pøi jednání na Mìstském úøadì dospìli
k vzájemné dohodì, že výše poplatkù ze vstupného by vzhledem k
prospìšnosti celé akce mìla být stanovena na 5 procent. Opìt zastupitelstvo
rozhodlo jinak a tak jsme koncem minulého roku dlužili již 30 procent ze
vstupného  za rok 1991 a za rok 1992. {Což bylo více než 150 tisíc korun}.
Po našich nìkolika žádostech o snížení výše tìchto poplatkù , bylo
zastupitelstvem koncem února letošního roku odsouhlaseno 15 procent
{necelých 80 tisíc korun}. 
Pøed konáním letošního roèníku jsme na nìkolika jednáních hledali
vzájemnou øeè a jsem rád, že pan starosta nazval celou tuto nechutnou
tahanici o výši poplatkù za  NEDOROZUMÌNÍ. Díky vytvoøení komise vznikla
smlouva, která pøesnì urèuje spoleèný postup pøi konání letošních "Prázdnin
v Telèi". Mìsto Telè je do jisté míry spolupoøadatelem a vychází nám v
mnohém vstøíc i pøes øadu stížností a nepochopení nìkterých obèanù mìsta.

Ve smlouvì se praví, že zaplatíme dluh z minulých roèníkù a že pøi dodržení
všech bodù smlouvy nám budou letošní poplatky odpuštìny. Záleží to i na
nás všech. Protože smlouva øeší i chování úèastníkù a pøípadné rušení
noèního klidu a podobnì.
Nezaplatili jsme prostì proto, že jsme se vždy na Mìstském úøadì na nìèem
dohodli a zastupitelstvo potom rozhodlo jinak. Dnes jsme již spoleènou
cestu našli. Myslím, že ranný kapitalismus spoleènými silami pomalu
pøekonáváme. Osobnì chápu poplatky jako nástroj øízení a jestliže  obec
vybírá za alkohol a tabákové výrobky 10 procent a ze vstupného na koncert
15 procent mám pocit, že koncerty na zámku jsou pro nìkoho vìtším zlem,
než  pití alkoholu.
Ale to je jen mùj názor. A rád bych také, aby tento èlánek pøispìl k
vzájemné shodì a ne naopak.                                             Ing. Milan Koláø
 

S Mišelem na festivalu po francouzsku
{Georgeùv literární seriál o setkání s M. Montanarem}

   Mišel nás naložil do svého zánovního citroenu spoleènì s tahací
harmonikou. Jako vzorný manžel políbil svou manželku a za chvíli už jsme
uhánìli stopadesátkou po dálnici. Kam pøesnì nevím, ale ujetých kilometrù
byla nejmíò stovka. Cílové místo se jmenovalo Mimi a bylo na jednom
osamìlém statku, který vypadal jako po socialistické péèi. Bylo tam však
montované pódium i hledištì. Mišel se hned po pøíjezdu vìnoval v družném
hovoru jedné francouzské Madam a jelikož není slušné popslouchat cizí
rozhovory, nerušili jsme po celý koncert.
   Dostal jsem návrh jít si poslechnout muziku, na který jsem odpovìdìl, že
ano, jen co naladí. Byl jsem ujištìn, že neladí, že hrajou. Koncert zaèal.
Nevím jestli tomu øíkají  akustická, punková nebo jiná hudba, nic z hudební
teorie pochycené v hodinách hudební výchovy, jsem tam nenašel. Jen samé
zvuky. Možná, že tìžištì tohoto umìní spoèívalo v v textu, ale tentokrát jsem
jazykovou barieru neprolomil a umìní jsem vychutnat nemohl. Místní
publikum se však bavilo a bylo hudbou zaujato stejnì jako konzumací
francouzského vína. Obzvláš� velký úspìch sklidilo osmnáctièlenné hudební
tìleso vedené dirigentem, který vyluzování zvukù øídil. Tìleso mìlo obzvláš�
silnou sekci bicích, kde tøeba bylo úlohou jednoho z hudebníkù chrastit
øetìzem v ešusu. Samozøejmì pod vedením dirigenta. Jako vzor kontrastu
bylo pro mì subtilní dìvèátko, které v romantických bílých šatièkách na
tenhle kravál tanèilo pøed pódiem. Koncert uzavírala kapela se sólovým
zpìvem, kde do dneška nevíme jakého pohlaví byl interpret. Šaty ženské,
kožené, zjev a projev mužský. Za vyluzování chraplavých zvukù interpret na
jevišti manipuloval s prázdným barelem, pak se po nìm válel a nakonec v
nìm založil požár, kam pøikládal dìlobuchy a jiné pyrotechnické produkty.
Scénu zavalil hustý dým a to už byl definitivní konec koncertu.
   Odtrhli jsme Mišela od jeho spoleènice a ještì než jsem v jeho citroenu
usnul, padl mùj unavený zrak na jeho harmoniku, která mìla posloužit jako
alibi.                                                                                             George

{Pøíštì o tom, jak je ten svìt malej}

Našli jsme peníze
   Jistý chlapec { víme jméno i adresu } ztratil prùkazku na
nevímco a penìženku se støednì velkou èástkou penìz. K

vyzvednutí v redakci.
Petr a Áda{m} mají na vzkazovníku pohled. Pøišel na jednoduchou

adresu: Folkové prázdniny, Telè. 

 


