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Buriantanaro
Vèerejšno zahájila bokomaroidní Veselice z Brna. Hudba sice ne
neobvyklá, zato dokonale náladunavozující. Prostì: Veselice
naklepala øízky, pan Montanaro obaloval a pak to s Burianem
poøádnì osmažili. A kdo to sežral ? My. Vy. Mòam.
Zatímco Migueu ovládá leckterý nástroj, mnohdy i dva souèasnì,
Honza Burian {aè si myslí opak} je ovládán japonci. Vlastnì jsme
vèera oscilovali mezi dvìma dobami. Montanaro zastupoval
støedovìké trubadùrství, Burian žhavil disketovou jednotku svých
kláves. Snad mìl trochu strach jak kdo zhudebnìné klasiky
pøijme, ale kdo nepøijal odešel, kdo neodešel, pøizpùsobil se.
Vìtšina pøijala s nadšením. Zatímco Migueu spojoval skladby
divadlem, které prý - když umí øeè - nehraje, a naznaèoval tak
pùvod èi obsah skladeb {nezapomenutelné ukolébávání tahací
harmoniky}, Burian jako obvykle vsadil na vtipnost prùvodního
slova. Závìreèný duel {pøedhánìní se v ovládání svých nástrojù}
vyvrcholilo opakováním ukolébavky a navrácením si textù
vzájemnì si zabavených bìhem výmìny nástrojù {Migueu se
Burianových kláves zmocnil s daleko vìtším pøehledem než
Burian jeho nástrojù}. Harmonika spí. Pssst. Good night.

Skøítek

The Anketa trochu jinak
Takže: øekli jsme si, že když už Vás dneska tolik nepøíjde, mohli
bychom si místo ankety dovolit spíš takový malý sociologický
experiment. Nelekejte se. Pùjde o vztahy a o lásku, pùjde o to
ukázat si jak to funguje. Na anketní lístek napište svoje jméno a
jméno èlovìka k nìmuž máte nejhezèí vztah. My to potom
prozkoumáme a napíšeme Vám jak jste dopadli, jestli jste se
shodli nebo ne. Když bude na jednom lístku napsáno: Romeo -  
Julie a na druhém: Julie - Romeo tak je vyhráno. Blbý bude, když
tam bude: Romeo - Julie a Julie - Karásek. Ale to už si pak musíte
s Karáskem vyøíkat sami. Takže: pište. Dnes veèer, do krabice na
prvním nádvoøí.
************************************************************  

Oblékejte se slušnì, chovejte se také tak, èešte se,
mejte se. V tomto mìstì jste souèástí UNESCO.

Politický boj v Telči
Pøedvolební kampaò probìhla po
celém námìstí a v 15.00 propukl
veøejný mítink u kašny. Mezistranická
øevnivost byla pøíkladná, zvláš� mezi
stranou Klokanù a Šnekù. Erotická
strana byla kupodivu v menšinì, ale
dala se do koalice s Klokany. Strana
svobodných kvìtináèù mìla strhující
projev. Pøedvolební boj vyvrcholil
naházením politických odpùrcù do
kašny.
Leckterý ctihodný obèan se asi
pohoršoval nad povykováním a
vzájemným napadáním zanícených
straníkù, ale tak mì napadá, jestli se
právì ten obèan nechová stejnì pøi
skuteèných volbách, kdy jde o
hodnì, možná o víc než si myslí.
                                George

RELAXATION
Po koncertu Nerezu, který už sám o
sobì bude relaxací, se odehraje na
zámecké zahradì vedle nádvoøí
takové Nìco o lásce II. Hromadná
relaxace pøi new age muzice daèické
skupiny ATheOna, bývalé Alkany.
Takže pøijïte s tím, že jen tak
neodejdete, a protože bude asi zima
tak si vemte nìjaké pøikrytí. Ale èasu
dost. Ještì 4 dny. Vymyslete si zatím
na co budete myslet. Nebo na koho. 

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

------------------------------------------------
Dieta  -   Benny Anderssen
-----------------------------------------------------------

Krevety vysoušejí rohovku.
Ze sádla jsou uhry.

Palaèinky leží ploše v žaludku.
Vepøové není dobré pro srdce.
Ryby nejsou dobré pro øezníka.

Kuøe není dobré pro kuøe.
Karbanátky nejsou dobré pro nic.

Žádnou kroupovou polévku 
v tìhotenství.

Žádnou cibuli v manželství.
Sladké je høíšné.

Kyselé je nebezpeèné.
Slané krátí život.

Hoøké ho protahuje.
Z marmelády jsou zplihlé uši.
Lodní suchary stahují plovací

mìchýø.
Z vajec rostou køivì ruce.

Sýr má vliv na èich.
Køen má vliv na chu�.

Koláèe mají vliv na sluch.
Øedkvièky omezují obzor.

Hrách zaráží vývoj.
Kvìták bere rozhled.

Snídanì bere chu� k jídlu.
Veèeøe ji povzbuzuje.

Jídlo není dobré pro žaludek.
Život je nezdravý.

Chlamst.
Chlamst.
Chlamst.

Tuto báseò nám všem co jsme byli
na zámku vèera zapìl Honza Burian.
Vy co jste tam nebyli si mùžete rvát
vlasy, aby jste jich mìli jako on.



Noèní koncert "U Motyèkù"
Vèera  snad poprvé ila Telè tichým noèním koncertem krásnými
melodiemi, instrumentálkami mezi  jazzem a rockem v podání Míti
Denèeva a Romana Dragouna, vynikájících instumentalilstù a zpìvákù.
Sedìlo se venku v noèní Telèi s lucernièkama a kdo šel kolem sedl si
jednoduše k nám, koukal na hvìzdy  a  snil, a ikdy se na zámeckém
nádvoøí odehrával stejnì skvìlý koncert Montanára s Honzou Burianem,
nemohla jsem se, jako i ostatní,  odlepit od místa, poslouchalo by se
asi a do rána. A vyjádøit vše slovy? Chtìla bych jen klukùm øíci: "Díky,
bylo to fajn"

Festivaly v okolí : kdy , kde, co
JANOUŠKOVO ÚSTÍ  -  13. srpna 93 /plakát pøed štábem/ 

     HORÁCKÝ DŽBÁNEK - Žïár nad Sázavou  19. -21. 8. 1993          
 STARDUST  - Folk Tišnov 1993

                      Termín: 26. - 28. srpna 1993
V programu na  hlavním pódiu/Letní kino/ vždy v 17.00 vystoupí:
Ètvrtek 26. srpna : Wabi Danìk, Silvie Gadulová, HB Stop, Jantar,

Kamelot, Koala, Robert Køes�an a Druhá Tráva, Les Mouches, Jaromír
Nohavica, Paleèek a Janík, VHS, Žalman a spol..

Pátek 27. srpna : Folk Team, F.T. Prim, Slávek Janoušek, Mascara,
Nezmaøi, Jakub Noha, Waldemar Plh and Jezdci, Pepa Streichl, Michal
Tuèný and Weekend, Hana a Petr Ulrychovi, Veselice, Jiøí Vondrák..

Sobota 28. srpna : Bokomara, Hop Trop, Hradiš�an, Karel Kryl, Jaroslav
Samson Lenk, Malevil, Nadoraz, Jan a František Nedvìdovi, Nerez, Petr
Rímský, Samson a jeho parta, Spirituál kvintet, Vojta Kiïák Tomáško, Jan

Vyèítal ánd Greenhorns..
                                                            

FOLKY - NEFOLKY na hradì Helfštýnì - 3. a 4. záøí 1993
                            Zaèátky: v pátek 3. záøí v 18.00 hodin
                                          v sobotu 4. záøí v 10 hodin
                            Konce v taneèním reji za kuropìní ...

Hrou, zpìvem, halekáním, tancem, veselými historkami smyšlenými i
pravdivými a všelijakým pitvoøením oblièejù svých i vašich baviti vás

budou tito vaši oblíbení  KOMEDIANTI :
Miloš Dvoøáèek, Slávek Janoušek, Karel Kryl, Jaroslav Samson Lenk,

Vladimír Merta, Jarek Nohavica, Emil Pospíšil, Petr Rímský, Pepe Streichl a
PS Band, Blaf, Bokomara, Folk Team, HB Stop, Malevil, Nezmaøi, Koala,

Spolektiv, Ten "G" Singers a další ...
Specialita podniku: PÍSNIÈKÁØI SOBÌ - bláznivá improvizace na téma

dané publikem.
Pøíležitost pro vás: v pátek se pøihlásíte, v sobotu dopoledne v 10.00
hodin zahrajete, zvítìzíte a veèer jste normálnì mezi hvìzdami !!!     

MIKULOVSKÉ VÍNO
Sudové a lahvové 

14 druhù

Bílá smìs                      25,-
Vlašský ryzlink         29,-
Vavøinecké                  30,-
Rulandské bílé           35,-
Muller Thurgau          30,-
Veltlínské zelené       31,-

Tyršova 241, Telč
{pod Sokolovnou}

Moje setkání s Mišelem
{Georgeùv literární seriál} 

Aèkoliv Miqueu Montanaro navštívil Èeskoslovensko u pøed dvìma lety, já jsem
nezail ádné z jeho vystoupení a Mišel jsem poznal osobnì a potom u nìho
doma na jihu Francie v mìsteèku Correns. Bylo to za podivných okolností, kdy jsem
na cestì doprovázel jednu nadìjnou {nadìje umírá poslední}, zaèínající {u asi šest
let} písnièkáøku, která se znovu touila setkat s Mišelem, kterého poznala za jeho
pobytu v Praze, ani by se ho ptala, jestli mu její návštìva pøijde vhod.
    Kdy Frederich, sympatický mladý obchodník, který nám zastavil na stopu se v
místním bistru doptal kde pøebývá Mesie Montanaro, zazvonili jsme u dveøí
starobylého domu stejnì starobylého mìsteèka. Z okna v prvním patøe vykoukla
vousatá obrýlená hlava. Patøila Mišelovi a záhy byl na ní vidìt údìs, který nelze
slovy popsat. Tak s tím asi nepoèítal. Jeliko manelka nebyla doma, pozval nás dál.
Pùsobil na mì dojmem, jako by ho právì nìkdo opaøil. Nadìjné písnièkáøce taky u
došlo, e tady to bude jiné ne v Praze. Take u tam byli opaøení dva. Snail jsem
se zachránit situaci a pokusil se o zdolání jazykové bariery a promluvit s Mišelem o
muzice. A tak mi vyjmenoval, koho všeho poznal ve Stránici. Nejvíc se zmiòoval o
Jirkovi Dìdeèkovi, asi proto, e umí francouzsky, o svém kamarádovi Vlastovi
Redlovi, který se zase dorozumí s kadým, a o dalších.
     Zvláš tìká chvíle nastala pro Mišela, kdy se vrátila domù manelka. Madam
Montanaro je velice pùvabná a sympatická ena. Nevím jestli nìco tušila, ale byla
fantasticky spoleèenská. Kdy jsem dával její jméno Niké do spojitosti s Øeckou
mytologií, zmínila se o svém tatínkovi, kterého pøirovnala k Diovi. Jako dùkaz mì
dovedla do sousedního pokoje, kde z fotografie na stìnì se na mì hypnotickým
pohledem díval ctihodný kmet s mohutným vlasem a vousem. Musel jsem uznat -
dokonalý Zeus.

     Kdy Mišel vidìl, jak hroznì zdolávám jazykové bariery, radìji nás pozval na
jakýsi festival. Inu jistota je jistota.                                               
                                                                              

     George
{Pøíštì s Mišelem na festivalu po francouzsku}


