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NÌCO MÁLO DO ZPRAVODAJE
Jak trávíme ...?
Leží pøed náma hromada š�avnatých, voòavých, upeèených vepøových
žeber. To jsou šavle od sponzorù telèských Prázdnin z Krahulèí.
Obíráme je a jsme mastní od ucha k uchu a od pazúra k pazúru.
Køupáme køupky z kostí, pálíme jak partyzáni a zaléváme to èerveným
Templáøem. Tak zaèíná naše další folková noc. Furt se divíme jak je
krátký den. Veèer koncert, pak si po svém meditujeme a usínáme pøi
ranní rozcvièce. Kolem jedenácté se vrháme na snídani. Holt, pohoda.
Úspìch však nezávisí jen na dobrém jídle {... I když ... vèera jsme se
opìt rozveselili až po bramborácích ve tøi ráno}, ale hlavnì na
zpívánkách, kterých je tu naštìstí hodnì a krásných. Aè jsme propásli
naše rodné kamarády Flere�áky letos opìt o jeden den, nepropásli
jsme dobré jídlo, bezva lidi a skvìlou atmosféru. 
                              zdraví {zdravý} Cimbál Valašský se svou družinou
P.S. - Nìkteøí z nás se ráno prohrabali pøes dvì lúky až  k volòasùm.
Pøiïte taky.      
                                            Psáno témìø na kolenì, témìø  po tmì.

***DNESKA A ZÍTRA***
    Takže: BOMBA. A hned tøi. Prvnì vybuchne Veselice, což není
žádné mecheche jak si mnozí myslíte, ale kapela z Brna a podle
bròákù naprosto super. Druhý vybuchne Honza Burian, který sice
není na plakátech, ale je tady a to z vlastní vùle a vlastní touhy.
Syn�ák, klavír a on. Každý rok jeden muzikant svìtového jména.
Po Tonym Trischkovi a Rodu McDonaldovi je to Migueu
Montanaro, francouzský jazzman. Takže budeme mít možnost ten
jeho jazzyk zkontrolovat. Po koncertech nezahálejte, nebo� leckde
se dìje lecos zajímavého, ale berte ohledy na naše hostitele.
   Zitra pøijïte na Jarmark {žádnej trh, ale kapela z Hodonína} a
Klíè z Prahy {s odmykáním srdíèek by nemìl být problém}.
P.S. Možná bude hrát prvnì Burian {"Je to bigboš, ale už je to
nahraný a nedá se s tím nic dìlat."} a potom Veselice, nebo....
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VČEREJŠÍ DO OSMI BLUES
JEDNO pódium k pøedstavení
DVA   stromky kolem  k uklidnìní
TØI   oblouky nade dveøma
ÈTYØI  mikrofony mezi keøma
PÌT   smyslù nastražených hudbì
Nasaješ atmosféru, cítíš ji ?
Hmatetelnì hrbatá dlažba, hnìdé lavice.
Vidíš pøedkapelu, ale slyšíš upovídané
publikum. Nepøešla tì chu� ?
ŠESTého je pøeci dnes
ha, ha
bylo vèera
v SEDM u brány bude i váš pes
v OSM už bude pozdì...  ERŽA

Co se komu ztratilo, 
co kdo hledá

Na štábu v redakci máme
nalezenou penìženku se šitíèkem

a kožené pouzdro na menší
lovecký nùž. Dopisovatel

Zpravodaje George tragicky
zapomnìl své plavky na hrázi

Roštejna a je tedy neumyvatelný.
Kdo èerné Georgeplavky pøinese,

dostane odmìnu.

Tipy na výlety
Vèera jsme Vás zavedli do lomu v
Èenkovì, k ostatním lomùm
pøipomenu jen, že jsou v Horním
Bolíkovì, Horní Cerekvi a v
Øídelovì, zbytek nechám na Vás.
Jinak je zajímavé zajet si do
Slavonic {Besídka divadla Sklep
atd.}, v Daèicích je pìkný zámek a
kousek nad Vanùvkem {super
hospùdka} hrad Roštejn. Po cestì
na Javoøici {vysílaè} najdete
Míchovu skálu, odkud lze výbornì
sledovat východ slunce. Je toho
víc, ale necháme Vám nìco na
pøíštì. Další supertip na výlet
najdete v èlánku Nìco o lásce.

Nìco o lásce: hra
Jistý pan Leo Buscaglia napsal
knihu Milujte se, která se mnohým
stala podkladem pro život. Nám
taky a navíc se stala podkladem
pro hru, kterou hrajte. Jde o to,
že ve ètyøiceti okolních vesnicích
je na plakátovacích plochách, na
autobusových zastávkách a
podobných støedech pozornosti,  
umístìno ètyøicet citátù o lásce z
této knihy, tzv. láskovin. Uvidíme,
kdo jich v úterý pøed koncertem
bude mít nejvíc.

*ANKETA
Jak dopadla vèerejší anketa:
Koncerty pøed zámkem - ano\ne.
    Takto:   Ano - 52    Ne - 15 

Z vašich názorù a vzkazù
vybíráme: Jistì, vždy� to uslyší

mnohem víc lidí.*Jen
vyjímeènì.*Bylo by to fajn.*Jak k
tomu pøijde ten, kdo pøijede až
den pøed koncertem ?*Nedvìde,

Nedvìde, polívka ti
nejede.*Rozhodnì ano, víc akcí

jako Nìco o lásce.* Nádvoøí zámku
vyvolává lepší atmosféru.*To by
byla blbost.*Špatná akustika na
námìstí.*Hrajou hezky, všichni.

*****Nìco o lásce*****
Vèerejší den míru zapoèal již odpoledním koncertem na pódiu na
námìstí, kde se vysøídali hudebníci nám všem známí i neznámí, ale o
známost snad tak ani nešlo, jakož o dobrou pohodu a sounáležení nás
všech k tomuto pøekrásnému mìstu, které snad ani nelze jinak, než
mít rád. A se srdcem na dlani s kolíèkem prádelníèkem jsme se tedy
sesedli kolem pódia a bylo nám dobøe a fajn. Zvláš� bych chtìla
pozdravit všechny kamarády ze Slovenska, ty, kteøí se sem každé léto
vrací, ale i ty, co pøijeli letos poprvé. Máme vás rádi a myslím, že se to
vèera na den míru dalo vycítit ze všech z nás. Bylo to takové souznìní
duší a srdcí. Mìjme se i nadále tak rádi . . .

Pak jsme se z námìstí pøemístili na koncert v zámku, kde byla
ošklivá maèkanice trhanice o lístky na Žalmana, a která tu pohodovou
náladu trošku pokazila. Nezlobte se proto na nás, rádi bychom
vyhovìli všem, kteøí chtìjí jít na koncert, vyhnout se nepøíjemným
maèkanicím u vstupu /maèkáte se ale vy, ne poøadatelé/ , bohužel se
ne vše vždy vydaøí, tak jak bychom si pøáli.                                       

Vojta Kiïák Tomáško zahajoval pøed Žalmanem svými tradièními
písnìmi, které doplòoval osobitým humorem. Žalman a spol. s
Kamilkou  z Duo �uku splnili oèekávání publika, hrálo se a zpívalo,
vytleskávaly se pøídavky...Potìšil nás i výrok Žalmana, že Telè je
nejkrásnìjší folkový festival... Nakonec jsme se rozlouèili ukolébavkou
a vydali se s  hoøícími svíèkami do zámeckého parku.               Puntík

******************************************** 
Tak. {"Nezaèínej každou vìtu: Tak.", øíkávají mi.} Tak: Nazdar hadi.
Ahoj všichni úèastníci vèerejšího happeningu v parku, vy, kterých je
dobøe pìt set a zvláš� pak vy, kteøí jste se drželi za ruce a obcházeli,
hadovitì se kroutíce, parkem a námìstím, vás bylo 338 {slovy: tøista
tøicet osm}. Tøistatøicetiosmihlavý hade: bylo to super, ne ? Jak jsme
se potkávali v protismìru, pletli a obklièovali a kolem nás ze svíèek
sestavená srdíèka konkurovala hvìzdám. Jak jsme se poznávali a
zdravili a posílali si pohlazení a rùzná slovíèka a rukystisky a byli jsme
spolu a všude a kolem dokola. A svíèky u cesty osvìtlovaly prstem do
písku kreslené obrázky. A umìli jsme i vèas pøestat a odejít do tmy.
Už víme co cítí had, když, odplazivše se za roh, potká svùj ocas. A
víme, já teda jo, že pohledem se dá køièet. A vùbec. {"Neøíkej poøád: A
vùbec.", øíkávají mi.} A vùbec.
P.S. Muziku obstarala Enya {Eithe Ní Braonaín} "The Celts".      Skøítek

George: Moje setkání s Mišelem
Od zítra otiskujeme literární seriál dopisovatele George

"Moje setkání s Mišelem", velmi povedený. Pøíjmení onoho
Mišela {Michelle alias Migueu} zní Montanaro. Seriál popisuje

Georgovo setkání s francouzským jazzmanem na našich 
i francouzských festivalech. Již od zítøka.


