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S * T * Ø * E * D * A     4.VIII. 93
Dnes o všem možném i nemožném,včetnì již zabìhnutých rubrik.

Suchý, Dobeš, Dvoøáček... 
Koncert Pavla Dobeše a Miloše Dvoøáèka nebyl ani trochu suchý, ba  právì naopak...Pavel si
zazpíval a zahrál SVE OSTRAVSKE PISNÌ, které byly  i nejvíce žádány od publika. Všichni se
zatajeným dechem obdivovali kytarovou zruènost Miloše Dvoøáèka, a když to pak ti dva dali
ještì dohromady, byla to jedna báseò. A tak Pavla Dobeše s Milošem Dvoøáèkem publikum
málem nepustilo z pódia, pøídavkovalo se a "Nìco o lásce" se opìt neslo koncertním
nádvoøím, všichni se usmívali a mìli se rádi...  Prima atmosféru pak ještì doplnila bývalá
žákynì Miloše Dvoøáèka Martina Souèková s originálním ukonèením ostravské lidové
vìnované P. Dobešovi.  A Dobešovy písnì tak aktuální a oblíbené "pøed"  -   vèera ještì snad
zesílily na svém významu, bylo to krásnì cítit z publika, drželi jsme všichni pospolu, jak to
jde v této dobì snad jen v Telèi...

Puntík

"A ze všeho nejhorší jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude. A strašnì rychle se
množej."                                                         Jára Cimrman  "Dlouhý, široký a krátkozraký"
        Pøiznávám se, že jsem po pùlhodince Jirky Suchého Dobeše už nepotøeboval. Jirka  mi
prostì pøipadá jako pøirozenost sama, jako jeden z nás. Je to asi tím, že tu s námi každý rok
pobyde nìjaký  ten den navíc a okukuje nám holky. Už to je na nìm sympatické, že 
dobré fóry neopakuje každý rok do omrzení jako nìkdo {Samsone}, je chápavý a tolerantní
{nenápadnì mu tímto naznaèuji: "Jirko, nezlob se", i když by bylo potøebnìjší "Jirko, nezlob" }.
Komu není rady, tomu není pomoci, ale kdo dostal celotìlový preservativ jako vèera Jirka ,
ani žádnou pomoc nepotøebuje. Jirka prostì nevyjíždí bez ochrany, a nemyslím tím jenom to,
co on. Ze všeho nejlepší jsou trpaslíci. Èím sušší,tím lepší.

                                                                                                       Skøítek

***Na co dnes a na co zítra***
Nevíte-li na koho jdete, pak jste tu omylem, ale žádný strach: muzika 
vás z omylu vyvede. Vlasta Redl a Cimbál Classic, pøedskoèí je BaF.

Zítra oèekáváme další z nìkolikaleté øady nejlepších koncertù na svìtì 
pod vedením NEZMARÙ a special guest stars TØEBOÒSKÝCH PIŠTCÙ.  

        ZPÌVNÍK * ZPÌVNÍK          
Medvìd a medvìdí syn Matìj {redaktoš Zpravodaje} vytvoøili v noci na dnešek

zpìvníèek Pavla Dobeše. K dostání bude na štábu a veèer na zámku. Jednu  píseò
otiskujeme. Takže: Zpátky do trenek.       

Kdo není na plakátì a pøesto bude hrát {snad}


                
             
 



SPONZORUJE a KOPÍRUJE
BRZEK   S.R.O.

***SMÌNÁRNA***
Nám. Zachariáše z Hradce   42

PRODEJ  VALUT
za nejvýhodnìjších podmínek

Naši redaktoøi v ulicích mìsta Telèe
Matìj a Koudy dnes obìhli námìstí s diktafonem. Jejich otázka,
pokládaná kolemjdoucím, znìla: Líbí se vám tento festival? Nic proti
tomuhle dìní v Telèi nemáte? Atd.

Odpovìdi:
Mladá paní s koèárkem: "Já proti tomu nic nemám, ale ještì jsem dneska nebyla
teda letos na òákym koncertu. Já jsem ráda že to tady je."
Dvì paní neznámo odkud: "My nejsme, hoši, odtud. Hele kluci, my nevíme. Jó, vy
tady máte to kántry, nebo co to tady máte. Folk. No já
mám taky ráda folk, takže mì by se to urèitì líbilo." 
Stará paní až babièka: "No, já bydlím za bránou takže mì je to jedno."
Paní s kolem a chlapcem: "Já proti tomu nic nemám. Já jsem tam byla dvakrát a
líbilo se mi to. Ale nejsem odtud takže nevím co bych proti tomu mìla mít." 
Starší chlápek {mladší dìda}: "Néé, proti tomu teda nic nemám, to je v poøádku.
Jste mladý, tak máte zase jiný. A chodíte taky na koncerty? "                                         
                                                                             Matìj a Koudy

Máte taky narozeniny?


KONFERENCIÉR {?}
Mnohé návštìvníky veèerních koncertù na nádvoøí zaskoèil èi alespoò pøekvapil
letošní konferenciér Radek Pokorný, narozený 17. 8. 1982 v Jihlavì. Nìkteøí
pøemýšlíte o vhodnosti a nevhodnosti, atmosféøe, kterou má konferenciér vlastnì
tak trochu na triku a podobnì. Nechme prvnì mluvit Radka.
Jak jsi se, Radku, stal konferenciérem Prázdnin v Telči ?
Ve škole vybírali kluky pro film o Gustavu Mahlerovi. Mì sice nevybrali, ale šel jsem se tam
podívat a potkal jsem se s Medvìdem a ten mi hned øekl, že bych se hodil do toho filmu, tak mì

vybrali. Pak jsem øekl Medvìdovi, že ho znám z Telèe a pak jsme se tak rozpovídali o muzice, a on
pøišel na nápad, že bych se mohl stát v Telèi konferenciérem.

Máš pøi uvádìní trému ? Tøesavku ?
Jistìže mám,ale už to není tak hrozný jako na zaèátku.

Nenecháváš si od Medvìda do toho konferenciérství moc kecat ?
To mi øíkalo tady pár lidí, že se mám na nìho vyprdnout a øíkat si co chci já, ale to nepovažuju za
vhodný. Nìco mi poradí Medvìd a nìco si øeknu sám.

Takže dík.
Zatím nejvìtší nadšení z našeho konferenciéra projevili vèera pánové Dvoøáèek a
Dobeš, a že zájem o nìho dala najevo brnìnská televize je fakt.
Navzdory tomu poøádáme anketu odpùrcù a pøíznivcù našeho konferenciéra.Svùj
názor napsaný na papír vhoïte do krabice na prvním nádvoøí zámku. Vyhodnocení
zítra.                                                        Skøítek

Jéje, kouzelné domeèky,
     tøebas jen na malou chvíli se ponoøte do pohádky a svìøte své rozpálené tìlo
chladným zdem Betléma. V zámeckém areálu na Vás stále èekají dílka stvoøená
obratnou rukou Sylvie Vašinové. Pozoruhodná technika skloubená s høejivými
barvami Vás bude provázet od prvního obrázku k poslednímu a na toho, kdo
neodolá, èeká i balicí papír a provázek.
     Takže každý den jakmile se otevøe fortna zámecká jdìte za zvukem - Mozart
Vám cestu prozradí.                                             Bob II

 Flétnové hodiny aneb Migueu Montanaro v Telči 

          
           
               
        



V pondìlí je na zámku zavírací den. Chápete?

Existence obrpavouka dokázána
Obøí pavouk tzv. obrabouk, o nìmž jsme psali ve vèerejším èísle Zpravodaje, a
který splétá své pasti a sítì v zámeckém parku, byl vyfotografován a jeho
existence tak byla s koneènou platností dokázána. Fotografie jsou souèástí výstavy
v prùjezdu na štábu. 

Nevolejte nás, zavoláme vás sami



 

* B R I G Á D Y *
Pracovní morálka poklesla, dnes ráno vás moc nepøišlo, ale to je vaše kafe. Zítra, jako obvykle, 15
lidí na rybník, 15 na zámek. Sraz v 8.00 pøed štábem. Kdo chce psa bít, vdycky si hùl najde. Kdo
chce volòasa nemusí ani bít psa, ani hledat klacek.                                       HOWG


