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JARO BYLO KRÁSNÝ, LÉTO V PLNÝM PROUDU...
Přiznám se, že jsem byl včera poněkud překvapen, když koncert na nádvoří začal Bokomarou. Další překvapení:
po 45 minutách Bokomara končí. Luboš Javůrek správně vytušil, že méně je více a vzbudil tak včera na nádvoří
po své skupině hlad. Bokomara se po loňském nadmíru hlučném {ne však špatném} koncertu snažila chovat
tišeji, nicméně ostří rockové kytary krájelo příjemnou atmosféru v ovzduší na plátky {stejně chutné a voňavé jako
plátky uzeného, které tou dobou krájel  Lubošův tata}. Folk Team zahájil jedním ze svých největších hitů a
druhým z nich po hodině, nikoliv nepříjemné, skončil. Dobrá muzika, která sem patří, i když pro někoho je vedle
Bokomary a Slávka Janouška trochu moc chtěně folková. Slávek Janoušek: nevím, jak podle Vás, ale podle mě se
Slávek letos v Telči tak nějak jakoby znovu narodil a bylo vidět , že má ze sebe radost. Slyšel jsem ho jednou
říkat, že hraje už jen kvůli penězům a i když mě tím naštval, nedokázal jsem neposlouchat jeho desku Kdo to
zavinil {která je podle mě vrcholem českých folkových nahrávek, od loňska spolu s Jarkovým Mikymauzoleem}.
Muzikant, který hraje pro peníze, ale nepřidá Rozhovor s nádražákem pro padesátku nadšenců vytleskávajících
do zblbnutí. Slávek nehraje pro peníze.  Hraje pro lidi, pro tu muziku a pro ten pocit. Nejenže zahrál několik
nových a moc dobrých věcí, ale nezahrál dřív mechanicky přidávané Pochodové cvičení, čímž včera na nádvoří
zámku v Telči překročil svůj stín. Skromný a nenápadný Šobul Vondrák s sebou přinesl kousek toho dobrého co
nám zbylo v paměti z minulých dob {i on může za ten pocit znovuzrození a dobrého chodu věcí, který ve mně
koncert zanechal} a Javor.... No, ale nic se nemá přehánět, tak abych nepřechválil. Je nádherný letní den........      

Skříteg 

PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii Prázdnin v Telèi

Jak nás cenzurovali
Po tom kdy Medvěd kategoricky odmítl uvádět "folkovky" ve svazáckém stejnokroji, začaly si nás vyšší orgány
víc všímat. Medvěd musel na odboru kultury předkládat podrobný scénář a popis všech účinkujících. Dobeš byl v
té době na černé listině a tak jsme v programu uvedli recitál brněnského písničkáře XY a Dobeš vystoupil jako
host. Stejně tak vystupoval i Jarek Nohavica. Vstupenky se v předprodeji neprodávaly, jen se zamlouvaly a
Medvěd ráno, v den zahájení prvního koncertu jel pro řádně zkontrolované a narazítkované vstupenky do Brna ke
svazákům na Jihomoravský podnik služeb mládeže. Vycházení Zpravodaje bylo okresem povoleno, ale každý
den  kontrolováno. V jednom čísle byl otisknut názor táborníka, že skauti a Junáci byla lepší a smysluplnější
organizace než pionýři a svazáci. To se samozřejmě papalášům na okrese nelíbilo a chtěli Zpravodaj zakázat.
Medvěd s Věrou {která byla šéfredaktorkou} byli na koberečku a po delší výměně názorů padlo rozhodnutí
Zpravodaj cenzurovat. Ve 14 hodin odpoledne jsme koncept Zpravodaje posílali po autobusové lince do Jihlavy,
kde byl podroben přísné kontrole a telefonicky nám bylo sděleno co můžeme otisknout. Hotový výtisk musel být



opět zaslán příslušným orgánům. Raději jsme je
moc nedráždili, aby neprokoukli náš trik s
uváděním cenzurovaných folkařů.  ZDENA
Pište do Zpravodaje, protože je především Váš a

je NECENZUROVANÝ.

PRASOVAÈKA MÍSTO
TANCOVAÈKY

Ač mnozí litovali zrušené folkrockové
tancovačky {nejvíc smutný byl asi Luboš
Javůrek a Bokomara vůbec}, zchladili si žáhy
alespoň kouskem vepříka či miskou guláše na
včerejších pokoncertních hodech ke Dni
nezdravé výživy. Vše dobře dopadlo, řezníci a
kuchaři byli rádi, že jejich práce chutnala a
spokojen byl i Javorův tata. Možná, že příští
rok, 8. 8. 1995, bude to prasátko větší.

NA CO ZÍTRA
Pořád pokračuje celobaráková výstava fotografií
na šyábu v Domě dětí na náměstí a výstava
amatérských výtvarníků na židovském hřbitově.
Oboje stojí za vidění. Odpoledne v parku u
skleníku bude hrát E.CH.O., večer na zámku
uslyšíme DEVÍTKU {vloni hráli před
Nedvědama}, JEN TAK TAK a trampské HOP-
TROP ve složení Samson - Šroub - Huberťák.
Po koncertě začne country bál na zimáku. Hrají
Zimour a Jantar a z důvodů rušení nočního klidu
bude konec kolem půlnoci, takže z koncertu
chvátejte. Kdyby bylo něco jinak, tak se to
dočtete v zítřejším Zpravodaji na koncertě.

BRIGÁDY ZA VOLÒASY
Zítra ráno v 7.45 pøed štábem je opìt sraz
všech zájemcù o vstupenky zadarmo. Dnes
nìkolik jedincù zaspalo a pak se zlobilo, že
na nì s prací nepoèkali. Kdo pozdì chodí,
sám sobì škodí aneb Kdo zaváhá, ten
nežere. O práci je zkrátka zájem a poèet
míst je omezen. Èest.

Pár slov o Muzice
Bylo nebylo, osud mne zavál za hory
a doly, moře a řeky. Zkrátka jsem o
uplynulém víkendu skončil v Hrádku u

Rokycan. Místní letní kino totiž
hostí Samsona s jeho vlastním
festivalem - Muzikou. Festival by se
klidně mohl jmenovat stejně, jako
ten  v Novém městě nad Metují -
Pohoda. Je to totiž klasický příklad
festivalu, který se dělá pro lidi a
ne pro peníze. Levné a pestré
občerstvení, krásné prostředí strmě
do výšky vystupujícího hlediště,
dobrá cena (80,- kč na oba dny), o
muzice ani nemluvě. Pro mladé kapely
tu byla soutěž o účinkování ve
večerním programu. Vlasta Redl,
Slávek Janoušek a Samson obnovili
činnost sdružení Zůstali jsme doma,
nechyběla Lokálka, Bokomara ani
Žalman. Největší úspěch sklidili
Hoptropáci, takže se zítra máme na
co těšit. Samsone, díky. Bylo to
super.                             

JANOUŠKOVO ÚSTÍ
V pátek jsou sice v Telči NEREZ, ale kdo má jinou
krevní skupinu může se vydat do Ústí nad Orlicí na
festival Janouškovo Ústí, který se bude dít na
fotbalovém stadionu. Vystoupí obvyklí i neobvyklí
hosté {viz. plakáty a programy}. Tam kde je v
programech díra, tam patří Vlasta Redl, kterého
počítač nestrávil a vyplivl. Akce se vlastně jmenuje
"Muzikanti na hřišti" a plakát visí na vratech Domu
dětí.

UŽ TO FUNGUJE
Štábní kuchyně už je opět v provozu. Tentokrát
funguje na principu akciové společnosti a dividendy
jsou vydávány v podobě naturálií. Např. kdo dal 100,-  
Kč a  vlastní tak část akcií kuchyně, dostane
{prosperuje-li kuchyň} k snídani rohlík zadarmo.
Jedním z akcionářů je i Luboš Javůrek, který do
podniku vložil největší částku. 

BAR NA INTRU
Včera zveřejněná návštěvnost baru, 3.75 návštěvníka
na den, byla chybná. Jedná se o 3.75 návštěvníka na
jednu barovou židli, takže návštěvnost je víc než
uspokojivá. Nápoje se podávají sice do kelímků, ale
zato příjemně chlazené. Sprcha je za rohem, hlídací
pes Pája je hodný.

TV ZNOVA NATÁÈÍ
Dnes večer bude tv stanice ZNOVA natáčet na
nádvoří zámku šot do televizního pořadu
FOLKOVINY. Tříminutový sestřih dnešního koncertu

Samsona a jeho party bude vysílán v prvním
zářijovém týdnu. Omluvte proto rozměrné kamery a
svazky kabelů, o které budete dnes večer zakopávat a
které nepříjemně naruší Váš zážitek. Pokud  se na Vás
zaměří kamera, nemávejte do ní, ale dělejte jakoby
tam nebyla. Děkujeme.

NOÈNÍ HRA
Vèerejší prùzkum nedopadl špatnì.
Osmdesát sedm z Vás chce hrát noèní
fantasy hru. Dobrá. Nutné je zachovat
noèní klid nebo nám obyvatelé mìsta
zatnou tipce. Mùžeme hrát. Protože je

Vás hodnì a hra musí probíhat v
tichosti, je dost tìžké vymyslet, jak bude 
vlastnì hra probíhat. Lámeme si s tím
hlavu už dva dny. Až pùjdete z
koncertu, bude už vše jasné. Ve 23.00
budou na pódiu pøed štábem zveøejnìna
pravidla a vyjevena podstata hry. Zatím
tvoøte dvojice, nejlépe smíšené, protože
tak to bude nejlepší. Kdo se chce
protloukat Temným hvozdem sám,
tomu samozøejmì nebráníme. Budete
potøebovat papír, tužku, hodnì odvahy,
vytrvalosti a Síly. Ještì jednou a
naposled Vás prosíme o udržení klidu i
ve vypjatých situacích. Kdo neumí
ovládat své pocity, nechá se snadno
strhnout temnou stranou Síly a je pro
Dobro navždy ztracen. Takže ve 23.00 na
pódiu pøed štábem. Kdo zná aspoò
trošku Telè, je ve výhodì, jako každý,
kdo zná stezky Temného hvozdu.

Nech� Vás provází Síla..   G.  

NECHUTNÌ  PRAVDIVÁ
BALADA O RYBNÍKU ROŠTEJNÌ

Z Telèe pln dojmù a pohody
skáèu si po hlavì do vody.

Svlažit své útroby pospíchám,
 pøekvapen však ani nedýchám, 

neb když se vynoøím v zápìtí
øasy mì mají hned v zajetí. 

Voda je špinavá, pìknì nám zhoustla 
a vtom mì rybièka do zadku kousla.
Hladová myšlenka hlavou mi proletí:

K veèeøi rybièka na pekáè poletí.
Táhnu  ji nad vodu a  pìknì èumím,
zadržuji zvracení jak  nejlíp umím.

Co si budem nalhávat, øeknu Vám to rovnou
nechytil jsem rybièku, v ruce držím...hovno.

{složila Olina - prožil Burda}

MALÁ SOUTÌŽ
Nechal z lahve medvěd

do pusy si med vjet.

Znát má každý medvěd
pět se slovem "med" vět.

Přátelé básníci: noste nám do redakce básničky
a říkadla s téměř či úplně dokonalými rýmy
{viz. vzor} na libovolné téma. Tu nejlepší
odměníme dvěma volňasy a ty ostatní
otiskneme. Hodnotí se originalita, dokonalost
rýmu a dokonalost rytmu. Vděčným tématem
jsou např. dívčí jména, ale to už necháme na
Vás. Tvořte a noste.                                 Skříteg
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