
DÉŠ� NÁM HOLKA SMÁÈEL VLASY
Včera odpoledne organizátoři uzavírali sázky zaprší-li či nezaprší. Kurz byl asi tak 1:1, snad mírně
ve prospěch deště, který to nakonec vyhrál. O půl osmé byla na zámku kompletní "9". Všech pět
muzikantů mělo divákům co říci. V jejich písničkách je možné nalézt ledacos pěkného.  Ovšem Jen
Tak  přijeli včera jen tak tak a ještě k tomu jich byla jen půlka, takže budou hrát až dneska {neplést
s Jen Tak Tak, kteří hrají v sobotu}. Tropičtí Hopáci se džunglí dopravní špičky prodrali na zámek
až po osmé. Samson  tu byl v pohodě už od včera a vychutnával mezikoncertní volno. Trampárny se
rozjely slibně, ale kolem deváté vyhnal déšť diváky pod arkády a nakonec i ze zámku. Dobrá stovka
se jich vydala na zimák v očekávání country bálu, ale co čert {Medvěd} nechtěl, i na zimáku pršelo.
Poslední naděje - sokolovna- byla zadušena neochotou.  A tak se zbytky zklamaných roztrousily po
městě a po tábořištích, pouze třináct šílenců se odjelo koupat do bolíkovských lomů. Byl to skvělý
závěr poněkud rozpačitého večera. Doufejme, že dnešní koncert bude pořádně Suchý.

KLOKAN a LÍDA

MLADÍ STARÝM
Po koncertě Pavla Lohonky mě cosi zahřálo u srdíčka. Prázdniny v Telči přináší do města
život, přijde sem spousta dobrých, správných lidí. I když jsou i tací, kteří kazí dobrou
pověst většině kluků a holek, kteří si přijdou poslechnout pěkné písničky a užít trochu
srandy. Škoda je, že lidi v Telči tuto akci ostře kritizují. Smutné je na tom to, že jsou mezi
nimi i mladí. Někdy si říkám, že některý mladý člověk je vlastně starý a naopak. Myslím,
že Prázdniny v Telči přináší svému městu mnoho dobrého. Zazní tady spousta skvělých
písní pro nás opravdu mladý. Všem klukům a holkám přeji skvělé prázdniny...a ať už zase
svítí sluníčko.                                                                                                                  -EH-
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CO JSTE NÁM NAPSALI DO ANKETY
Chtěli jsme od Vás včera vědět co se Vám líbílo/nelíbílo, co Vám tu chybělo, čeho
bylo moc, co jsme nezvládli, co chcete příští rok, co nám doporučujete a tak dál.
Napsali  jste:
Co mi chybìlo? Láska. Èeho bylo moc? Sexu. {22 letá} Moc se nám líbila Devítka. {Ušáèek a
Rùženka} Líbily se mi tu holky. {Jíra Ropák} A� už neprší. {?} Nejlepší byli Tøeboòští pištci.
Pøejeme si jejich samostatný koncert. {vìtšina co byla na koncertì} Doporuèuji hlídky na
táboøišti - vedle stanù se nedá obèas spát. Dìlejte koncerty jen na zámku a ne na námìstí.  Líbilo
se mi koupání v kašnì, Žalman, Druhá tráva, Javory, Samson a Bokomara. Nelíbil se mi Redl.
Ten mì zklamal. Chybìlo mi obèas víc srandy. Zvládli jste vše, jinak by Telè neexistovala.
Nedvìdové na námìstí nejsou v pohodì, ale v chaosu a zmatku. Pøíští rok - vìtší pohodu a víc
brigád. {Sysel} Máte plus za pokus o všestranný program {noèní hra, odpoledne v parku a na
námìstí}. Pøíštì by to chtìlo nìjaká divadla, Vaška Koubka, Vl. Mertu, Jablkoò, Ivu Bittovou a
trochu jazzu. {neèitelné podpisy} Nedvìdi jenom na obøí akce a ne na krásnou Telè. Chybí
Jablkoò a Dagmar Andrtová - Voòková. Delší country bály. Bylo by už koneènì zapotøebí starat se
o širokou veøejnost. Prostì udìlat nìjakýho plackoše jenom na to, že bude vymýšlet a organizovat
hroznì moc her. {Had} Žalman, Nedvìdi. Super. {?} Mám sice ráda Nedvìdy, ale než absolvovat
zase takový "jarmark", tak to si je radši poslechnu na pásce. Vùbec to nemá atmosféru pohody
jaká je na zámku. Pozvìte tøeba nìkoho jiného, ménì "žádaného". {Míla} Bokomara mìla hrát
delší dobu, ale asi byl dùvod to zatrhnout. Chybí mi tady Spirituál. Nedvìdi byli nemilovaní
dlouho, škoda slov. Hra byla, ale pravidla se mìly domyslet. Chybí mi houpaèka na táboøišti a
Štofi, ale je tu stejnì fajn. {Harry nebo Marry} 1. Holky 2. Ceny vstupenek 3. Láska 4. Sluníèko
5. Noèní hru 6. Víc srandy 7. Doporuèuju jít stále stejnou cestou. {?} Líbilo se mi koupání v lomu a
rozvoz snídanì. Nelíbily se mi krádeže v campu a koncert Nedvìda, protože pokud je èlovìk ve
dvousté øadì, tak má pocit, že je to i za 5 Kè drahé. Pøíštì buï na nádvoøí, nebo je vùbec nechtít.
Nelíbí se mi koncert I. Hlase v nedìli veèer, když jde ráno vìtšina lidí do práce. {Lenka z Prahy}
Chybìla nám folkrocková tancovaèka s Bokomarou a více noèních her. Chybìla Maskara. Denèeva
a Dragouna bylo asi o hodinu víc než by se nám líbilo. Nezvládli jste noèní hru a nezvládáte
vpouštìní lidí na koncerty. Chceme lepší ubytování a Maskaru. Nelíbí se nám ani Aifel ani zimní
stadion. Pokraèujte, protože se nám to moc líbí. Líbí se nám úroveò organizování festivalu i místo
a èas konání koncertù. Nelíbí se nám netolerance místních obèanù, která nás omezuje. {Eliška,
Honza...}
Co dodat? Snad jen, že někdy brečíte  na jiném rameni než na kterém byste měli, ale i tak se budeme příští rok
snažit. . Většinou jsou věci složitější než si myslíte. Na mnoha nedokonalostech máte svůj podíl {těžko
zvládneme vpouštění na koncerty, když se chováte jak koně atd.}, a v mnoha věcech máte pravdu, i když Vám asi
nemůžeme moc pomoct. Rozhodně: Nedvědi na náměstí dostávají KYSELÉ JABLKO a NEVERMORE, stejně
tak Aifel u Roštejna.                                                                                                                                        Redakce

 Redakce: Skøíteg - tech. poradce: mireg  Zpravodaj 11. srpna 1994 

 DNEŠNÍ KONCERT SPONZORUJE



PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii

Prázdnin v Telèi
Jak jsme uváděli gulášovku aneb Jak jsme

naštvali snoby
V roce 1987 bylo velkým tahákem v programu
Prázdnin divadlo s Bolkem Polívkou Šašek a
královna. V dalším roce to bylo představení  Divadla
na provázku Prodaná nevěsta a v dalším roce jejich
Shakespearománie. Řada těchto vynikajících
představení přesvědčila diváky o každoročním
uvedení nového kusu Divadla na provázku. Jenže:
náhle nám divadlo odřeklo, protože jelo na
dlouhudobý zahraniční zájezd a tak Medvěd vymyslel
noční pořad "VEČER S POLÍVKOU". Uvařili jsme ve
štábu velký hrnec gulášovky, koupili 100
ping-pongových míčků a gumičky a vyrobili jsme
červené klaunské nosy. Vše se drželo v tajnosti a ani
do telefonu jsme přímo neříkali, že to bude jenom
taková legrace. Do tuhého začalo jít, když jsme zjistili,
že sál LŠU {kapacita 200míst} nepojme dav diváků
lačných vidět a slyšet Bolka Polívku. Asi deset
pořadatelů s klaunskými nosy dělalo dav, který se
jakoby už nemůže vejít do přeplněného sálu {ve
skutečnosti prázdného}. Dav diváků byl zadržován v
průjezdu a s hrůzou sledoval fingovanou bitku o místa.
Medvěda jsme raději dobře schovali, aby bylo
zabráněno lynčování a diváky začali pouštět po
jednom do sálu. Každý dostal nos a do misky trochu
polívky. Všichni hned pochopili a čekali co se bude
dít. Táborníci a ostatní se smyslem pro recesi se smáli,
jedli polívku a s pobavením spolu s námi sledovali
snoby, kterým jsme s úsměvem vraceli vstupné a
nechali je vynadávat. Ten večer však nepřišel nikdo
zkrátka, protože přijeli Luďa s Frantou Kocourkem,
Jana Koubková a Mirek Kovářík, kteří celý večer
utáhli v obrovské pohodě. O Bolkovi se jenom
vyprávělo. Dokonce jsme chtěli předstírat Bolkův
telefonát ze zahraničí, ale potom jsme si řekli, že to už
by bylo moc. A vůbec nás nemrzí, že jsme si nadělali
nepřátele. Snob totiž není náš kamarád.               Zdena

Z KOCOUØÍ SCÉNY
Choďte do parku na "kocouří scény", protože to stojí
za to. Některé kapely budou hrát na náměstí před
štábem nebo před zámkem. Včera hrálo E.CH.O. a
skupina CAVA, která zabloudila z folku i do vod
jazzových, folklórních, šansonových...určitě to stálo
za to. Svědčí o tom i okamžitý zájem brněnského

rádia. Nenechte si ujít páteční vystoupení skupiny
CAVA, protože to bude to pravé rozehřátí před
vystoupením NEREZu.
 


Zítra odpoledne najdete, zřejmě na náměstí, skupinu
CAVA, která už hrála ve středu v parku a měla velký
úspěch. Večer, od půl osmé na nádvoří, hrají
JARMARK, TICHÁ DOHODA a NEREZ. Povídali,
že budou hrát potichu....povídali, že mu hráli. Po
skončení, ve 22.00 v sále LŠU bude hrát dačická new
age kapela ATheOna. Kdyby hrála jinde, třeba v
parku, tak Vám to včas řekneme. Sledujte nás.

THE COUNTRY BÁL
Kdo přišel i přes déšť na včerejší country bál, byl
zřejmě zklamán, protože napršelo do techniky a pršelo
pořád dál, takže jsme se pokusili přesunout do
sokolovny, ale ta byla pečlivě uzamčena. Takže jsme
vrátili vstupné. ALE. Kdo je country lačný, a počká si,
dočká se. V sobotu to totiž rozjedeme ve velkém. Hrát
budou Střepy a Pražce a připravena je volba MISS
COUNTRY BÁLU, která bude volena z deseti
pořadateli vybraných kandidátek. Přijďte určitě,
protože to je poslední šance. A co je nejlepší -
přijedou COUNTRY DANCE ROHOZNÁ a to už v
pátek, aby se mohli pořádně připravit.

PØIJELI - ODJELI
Včera ve večerních hodinách dorazili do Telče
Iva Bittová a Pavel Fajt, jejichž první společné
LP patří k tomu nejlepšímu co bylo kdy u nás
nahráno. Po šedesátikilometrové pouti ujeté na
kolech, byli oba tak unavení, že usnuli ještě
před půlnocí. Nedivme se proto, že letos v Telči
nehráli a těšme se na příště. Dnes ráno
pokračovala dvojice směrem na Slavonice, kde
tráví prázdniny jiní unavení umělci - divadlo
SKLEP.

VZKAZ OD BÁRNYHO
Děkuji za všechno, bylo tady moc příjemně. Raději
jsem se nijak neloučil, protože bych asi zase neodjel.
Těším se až se znovu setkám se spoustou příjemných
lidí, který jsem tady potkal. Mějte se krásně a opatrujte
se.         Čau, Bárny {Třeboňští pištci, Cimbal Classic}


Našli jsme karimatku, brož  a peněženku včera
na nádvoří. Máme to v redakci, tak si přijďte.
Pořád ještě máme ten prsten z tábořiště.

ZAMYŠLENÍ NAD VÝSTAVOU
Včera jsem potkala na náměstí Tomáše,
bývalého pořadatele folkových prázdnin. Zval
mě na výstavu na židovský hřbitov, který leží v
pěkném zákoutí na konci Telče {směr Nová
Říše} za Romantikou nedaleko parního mlýna
na Starém městě. Dříve se tam potulovali
vandalové ničící hroby a márnici. Letos si
hřbitov pronajala parta kluků a výstava je jejich
prvním počinem k zušlechtění a opravení
celého areálu. Výstavu stojí za to vidět.
Nesetkáte se s žádnými bezduchými
mazanicemi, ale naopak budete překvapeni
dílky vypovídajícími o vnitřním vidění světa
několika slušných výtvarníků. Vše podtrženo
prostředím. Přeji Vám stejně dobrý zážitek jako
jsem měla já.                                          ZDENA

PÌKNÝ ZÁŽITEK
Kdo chce prožít něco opravdu nezapomenutelného,
nechť obětuje 2 Kč a zajde si na záchod k Aifelovi na
tábořišti u Roštejna. Prkénko prasklé, splachování
rozbité, vše dokonale špinavé {svědectví Devítky}.
Zkrátka: Stephen King hadr.

VESELO NA INTRU
Včera večer  vzniklo na intru, ubytovně kapel, hostů a
pořadatelů, několik zajímavých situací. Skupina
CAVA, vlastnící psa byla ubytováma na pokoj, kde
už jeden pes bydlel. Aby se celou noc neštěkalo,
začalo docházet k přesunům. Zatímco CAVA
nacávala v baru, zjistily ubytovatelky, že nemají místo
na DEVÍTKU. Ta však měla domluvenu noc s
CAVOU. Nakonec skončila DEVÍTKA na trojce a
kde spala CAVA nikdo neví. Samson přišel o pokoj
dvoják, který mu byl na jeho žádost přidělen, protože
ten byl obsazen oběma psy. Kolem půlnoci, během
největšího zmatku, došlo všem kde je chyba: kapela
JEN TAK nejsou špatně napsaní JEN TAK TAK, ale
jde o úplně jinou skupinu.  Jakmile se po přerušení
dodávky el. proudu znovu rozsvítilo světlo, byly
problémy se spaním zapomenuty, protože během tmy
kdosi vypil bar a nechal jenom colu.


Karel Němec z Českého Krumlova 
má z vážných rodinných důvodů 

volat svému otci.

STRANA NACHLAZENÝCH
Včera proběhla ustavující schůze Strany
nachlazených, na které byly stanoveny tryto
stanovy:
1. Členem se může stát každý kdo je
nachlazený.
2. Každý člen má povinnost navazovat intimní
známosti a šířit tak nákazu mezi ostatní.
3. Pokud se člen strany uzdraví, musí stranu
neprodleně opustit nebo se znovu nachladit.
4. Členové Strany nachlazených mají právo
vyžadovat od zdravých teplý čaj, s poctivou
dávkou rumu zdarma.
5. Předsedou Strany se stává vždy ten, kdo měl
přes den největší teplotu.
Stanovy stanovily: MÍŠA - ČÁRLÍ - LÍDA, dne
10.8. ve 21.58 hod.

 Prázdniny v Telèi
 ing. Milan Koláø, Komenského 30
586 01 Jihlava, tel.: 066/22622

 ZLODÌJ
 Když jsem vstoupil do sprch

 oknem odtud kdos prch`
 Nadělal tam škodu
 sebral totiž  vodu

 EVA
 Protože jsi Adam

 svléknu se ti a dám

 KVÌTINKA
H a S

 Ing. JANA BOUCHNEROVÁ

 588 56 TELČ III/76


