
O NOÈNÍ HØE, KTEROU JSTE NEHRÁLI
Nechápeme sice, jak je možné že v úterý Vás hrálo sto a vèera jen sedm, ale teï už s
tím nic nenadìláme. Kdo hrál si zahrál, setkal s Darth Vaderem a dostal dva
volòasy. Pøištì nechoïte, že chcete noèní hru, když pak nechcete hrát. Babièka a
spol. sice na dnes jednu noèní vymysleli, ale 1. by pøi ní došlo k moc velkému rušení
noèního klidu {jedná se o bitvu pašerákù s hranièáøema na námìstí}, 2.pravidla jsou
sice dobrá, ale pro sehranou partu lidí. Pokud hrát chcete, tak kontaktujte Babièku.
My to vzdáváme a odjíždíme si hrát do lesa na tábor.  Mìjte se fajn a za rok to snad
nìjak vymyslíme. Kromì toho si dneska chceme trochu hrát na country bále. Tìšte
se. Síla s Vámi. G.

 THE GOBLIN ENTERTAINMENT

DNEŠNÍ KONCERT SPONZORUJE

Slovníèek nejpouívanìjších slov a vìt
letošních Prázdnin v Telèi:

Prudit, prudátor, hoï si to, paøit, kotlík, pohoda,
nefunguje to, tydýt, noèní hra, nechápu, pøíštì,

floyd, Maruna, Aifel, Braxa, Javor, Topol, prase,
lístky na Nedvìdy, kafe, kde je Medvìd?, s kým spíš?,
intr, lom, prùser, jdeme stavìt, zimák, Roštejn, štáb,

redakce, co je k jídlu?, permice, hotovo, indián,
kocour, zámek, zmrzlina, folk...
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ANKETA: CO MILUJEME A CO NENÁVIDÍME
Napsali jste nám sice, ale většinou na trochu jiné téma. Jak jsme Vám  ve čtvrtek povolili vynadat nám, tak
se Vám to nějak zalíbilo. Zkrátka: nikdo z "tichodohoďáků" nenapsal ani slovo o Nerezech, ale spousta
Vás psalo proti Tiché dohodě a lidem, kteří kvůli ní přijeli. Z toho je hned vidět, jaký je ten svět. Mluvíte o
pohodě a nejste schopni přežít Dohodu. Tady jsou Vaše  výkřiky:
Nevím, proč mi sem Dohoda nesedí, vždyť pařit se dá i na Bokomaru, která tu má téměř domovské právo. Přitom
doma ji poslouchám téměř dokola, určitě víc, než většinu jiných kapel. Nevím, určitě nejsem ortodoxní kotlík.
Asi to bude těmi lidmi okolo. Jsou mi sympatičtí, ale zrovna na tenhle už 2 týdny folkový zámek? No, nevím, vše
má své pro i proti. HARRY Medvěd dokázal svojí netolerantnost a omezenost {hudební rozhled} P.BLAŽEK z
J.HRADCE  Líbí se mi tu spoustu věcí, kdybych je měla vypsat - tak nevím. Hrozně se mi líbí koncerty, ale
nelíbí se mi, že sou tak hlasité. Já bydlím na náměstí tak proto. Ale stejně super. {?} Moc se mi líbilo jak ve
spravodaji uveřejňovaly "Jak byla šokována redakce". Protože já jsem její dcera. {dcera paní pekařky
Šušolákové} Jako vždy super, ale...tímto chci říci, že mám pocit, že minulý rok byl pestřejší. Tento rok se hrálo
málo na náměstí. Také by bylo bezva, kdyby se pochody se svíčkama, které jsou 6.8., aby se to pořádalo 2 krát v
Telči do roka. Je to super. Jen tak dál. Také trochu více nočních her. Moc prosím, jestli by bylo možno mi zase
zasílat letáčky a co se děje v Telči přes rok. EVA KAŠÍKOVÁ Potřebovalo by to více akcí, kde se mohou více
lidé semknout a navázat nová přátelství. Řekněte konečně všem klukům, že holky potřebují víc lásky a
upřímnosti. SAXANA a SKŘET Medvěde a všichni kdo jste sestavovali program folkových prázdnin v Telči.
Nezlobte se na mě, ale když člověk jede na muziku, která se mu líbí, a která sem odjakživa patřila, folk {dvakrát
podtrženo} a jemu "podobná hudba", je poté zklamán, když se v programu vedle nádherné hudby Nerezu objeví
Tichá dohoda. Neřeknu, také si ji rád poslechnu, ale jinde a v jiném prostředí, než zde. Nehledě k tomu, že se zde
objeví lidé, které k Telči nic netáhne, zatímco ty co sem jezdíkaždý rok, sem táhne nejen hudba, ale i přátelství.
Telč nám "přirostla" k srdci, ale stejně jak jsou křehká přátelství, tak je křehký tento svazek nás a Telče {nejde mi
o ty lidi, ale o jejich chování} co se týče hudby. Je mi i docela smutno z toho, když vidím po Nerezu odcházet
spoustu lidí, kteří si zaplatili 40,- a někteří i 50,- a jsou zklamáni. Nejedná se mi o ty peníze, ale o to že tyto lidi
odcházejí zklamáni. Vždy bylo a i letos zatím snad bylo, že skoro všichni odcházeli na konci a šťastní z příjemně
ztráveného večera. Nezlobte se na mě, ale toto se vám letos nepovedlo.                                                       SYSEL 


Všichni chceme pohodu. Proto tleskáme do Nerezů ať to padne kam to padne. Proto nám nevadí Tichá dohoda a
její publikum, ale v Telči je nechceme, protože Telč je folková a křehká a naše a pohodová. Hlavně pohodu. Více
pohody. Jarmark měl včera smůlu, že hrál první a málokdo ho při hledání místa k sezení vnímal. Veliká škoda.
Nerez měli úspěch, byli hlavní hvězdou večera, ale byla vidět nervozita z mimorytmových roztleskávačů, lačných
Tiché dohody, která se nejen nenechala rozházet "pohodou" večera, ale přiznala se k folkovému vnitřku.
Zajímavá byla Pavla Milcová. Trochu zvláštní, trochu Tracy Chapman, trochu Kate Bush a trochu Jana
Kratochvílová. Šlo vlastně o jarmark: pestrý večer plný lákavého zboží, dobrých muzikantů a skvělých zpěvaček.
Zuzana Navarová, Blanka Šrůmová, Eva Lindbergová a Pavla Milcová...
Na jeden večer docela slušná sbírka hlasů.                                                                                                  POHODA ZPRAVODAJ PRázdnin v telèi 94  redakce: skøíteg  tech. poradce: mireg




IVAN HLAS a NAHLAS budou hrát od 19.30 v
SOKOLOVNĚ, protože počasí je sakra nejisté.
Lístků je prodáno asi 300. Kupte si lístky včas,
protože sokolovna není nafukovací a víc než
500 se nás tam nevejde. Kdo přijde až večer
před sokolovnu, bude muset zase odejít. Dík za
pochopení.

THE COUNTRY BÁL
Poslední tancovačka letošních Prázdnin začne
dnes kolem 22.00 v sokolovně. Hrát budou
Střepy a Pražce, tancovat Vás naučí The
Country Dance Rohozná aneb KUŠ. Kdo nemá
sukni nevadí, hlavně přijďte. Už teď
přemýšlejte, které děvče je nej..., protože
budeme volit MISS COUNTRY BÁLU. Po
22.00 v sokolovně.

KONEC BRIGÁD
Takže podtrženo sečteno, máte na svědomí 748 hodin
odpracovaných na zámku a 980 hodin jste pracovali
pro město Telč {z toho 524 na zimáku}. Celkem jste
tedy makali 1728 hodin. To by dělal jeden člověk 72 a
půl dne.  Myslíme si, že to teď máme s městem docela
fifty-fifty. Dík a za rok zase u práce - ČAU.

OHÒOSTROJ
Dodnes jsme vybírali {a asi ještě trochu někde
budeme} pár peněz na ohňostroj, který byl na
renesanční hostině, a který ještě někdy určitě
někde bude. Děkujem za všechno. Dostali jsme
od Vás celkem 1473 Kč a 30 haléřů, plus 50
haléřů slovenských. Dík.

DNES NAPOSLED
Tak jsme tu zase naposled. Na zámku. Ach jo.
To tu po nás zbyde smutna... Nezbývá než
poděkovat všem zaměstnancům zámku za
toleranci a trpělivost, bez kterých by to tu nešlo.
Děkujema panu Norkovi, správci zámku, za ty
sem tam mírně {ale opravdu jen mírně} přivřené
oči a za to "člověčenství", se kterým k nám
přistupoval a doufáme, že bude přistupovat i
příště. Prostě.....máme zkrátka se zámkem
takovou tichou dohodu, kterou Tichá dohoda
nemůže ovlivnit, ať hraje sebehlasitěji. DÍKY.




Jsou nenápadní, jsou mezi námi, jsou to naši
kamarádi. Díky nim jsou i Prázdniny v Telči
a Zpravodaj a ty....koncerty a tohle všechno.
Oni nám dají peníze a my jim děláme reklamu
a říkáme o nich všude a všem, a loga jejich
firem najdete na plakátech, na programech, ve
Zpravodaji, na nádvoří, na pódiu....jsou všude
a naštěstí jsou naši. Naši sponzoři, kterým
děkujeme a těšíme se na další dávky, bez
kterých už neumíme žít {anebo umíme, ale
horko těžko a bez té POHODY}. Doufáme,
že spokojenost je oboustranná. Následuje
hromadné logo všech našich sponzorů.

PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Pøedposlední díl seriálového

bestselleru o historii 
Prázdnin v Telèi

JAK JSME TISKLI ZPĚVNÍK
Když začínaly folkové prázdniny, byl hlad po
zpěvnících. Každý rok vycházel a byl okamžitě
rozebrán. Zvláště první ročníky zpěvníků byly
učebnicemi všech folkových příznivců. Všechny byly
tištěné a vázané, jen dva se této podobě vymykaly.
Dnes Vám zpěvník vytiskne každá tiskárna bez
jakýchkoliv problémů - hlavně, když je čím zaplatit.
Dříve to bylo všechno jinak. Úplně první nulté číslo
nemělo podobu tištěnou, ale lihovou. Živě
vzpomínám, jak jsem odcházela od cyklostylu s
krásně provoněnou hromadou modře šmouhatých
zpěvníků. V roce 1985 chyběl měsíc do začátku
Prázdnin a zpěvník pořád, kvůli všem schvalovačkám
a cenzurám, nebyl připraven do tisku. Čtrnáct dní před
Prázdninama mi Medvěd schválený zpěvník donesl
{dvě písničky musely pryč} a řekl: "Julie, jedu na
tábor, zpěvník musí vyjít, nějak to zařiď." Jenže
tiskárna v Telči mi řekla, že to nestihne, mají moc
práce, ale poradili mi obrátit se na novou tiskárnu v
JZD v Kožichovicích u Třebíče. A tak jsem tam jela.
Tiskárna opravdu byla nová - ještě nic netiskli, provoz
měl začít v září. Po dlouhém vysvětlování a
přemlouvání jsm udolala mladého vedoucího Zdeňka
Paláta, aby ten náš zpěvník udělal jako generálku. V
den zahájení Prázdnin jsem pro zpěvník jela s
kamarádem Komančem. V tiskárně bylo boží
dopuštění. Teprve se skládalo. Při montáži se totiž
stala chyba a zpěvník, aby měl smysl a písničky
navazovaly, nešlo sešít a musel mít podobu volně
ložených listů. A tak jsme celé dopoledne chodili
kolem stolu a rovnali písničky do zpěvníku. A máte
ten zpěvník doma? Já ano. Zpěvník i šéfa tiskárny.       

                                            JULKA

BABÍ LÉTO TVRDONICE 94
Zvěstujeme, že dne 2.9. 94 se uskuteční od
20.00 folkrocková tancovačka, jakožto
odrazový můstek hlavního programu,
jehož zahájení bude 3.9. 94 v 15.00. Nitě
Babího léta budou splétat tyto kapely: BaF,
Jarmark, Rafael, Jen Tak, Demyžon,
Slávek Janoušek a další. Pro vytrvalé
rytmický kmit až do rána. Akce se koná v
prostředí národopisného areálu, kde je

možnost přenocování na tábořišti. Všechny
zvou Tvrdončané.

ZPRAVODAJ PO CELÝ ROK
Kdo chcete dostávat Zpravodaj, který celoročně
a velmi nepravidelně občas vydáváme, nechte
nám na štábu, nebo nám pošlete, svoji adresu.
Protože náklady jsou značné, můžete připojit
několikakorunu na známku a na obálku a pak
už jen stačí vybírat schránku.

CO KDY V TELÈI?
Těm, kteří nevydrží čekat na první
poprázdninový Zpravodaj, je určeno těchto pár
informací: nejbližší akcí, kterou v Telči
pořádáme je Spadané listí, někdy v listopadu.
Obvykle hrabeme listí v parku a blbneme a je
nás tu jen pár. O vánocích děláváme Vánoční
prázdniny v Telči, které jsou opravdu
pohodové, zasněžené, zamrzlé a rodinné. No a
pak... Pokud budete někde v okolí Telče, stavte
se poslední srpnový víkend na hradě Roštejně,
kde probíhá tradiční akce Jazz na hradě.

THE ANKETA
POSLEDNÍ

Tak. Prázdniny zítra vyvrcholí Ivanem Hlasem
v sokolovně, takže jsme dneska naposled na
nádvoří. Zítřejší Zpravodaj bude už jenom
takový narychlo a nahonem, tak si v něm ještě
něco řekněme. Napište nám do anketní krabice,
kterou najdete v průchodu na nádvoří vedle
prodávárny zpěvníků {jsou tam i papíry a
tužky}, kdo je Váš NEJ... . Necháme na Vás,
co si za to nej... dosadíte, ale určitě to musí být
něco nej... . V zítřejším Zpravodaji najdete
veliký seznam různých nej... . Ahoj.

 PIVOVAR STAROBRNO
akciová spoleènost 

INTEA a.s.
HOSTAN spol. s r. o.

TRIALOG
 hardware -software 

CAMP ØÁSNÁ
 PSJ 

ORIGINAL 
MASOZÁVOD KRAHULÈÍ a.s.
 ALARM SYSTEM PATROL 

ELIN Vraný - Látera
BAREVNÝ SVÌT-koberce

ViKi 
VIKOSPOL spol. s r. o.

COOP BANKA a. s. 
TELÈ NÁBYTEK

PRVNÍ TELEFONNÍ s r. o.

Prázdniny v Telèi
 ing.Milan Koláø

 KOMENSKÉHO 30
  586 01 JIHLAVA tel.: 066/22622

 Prázdniny v Telèi
 dìkují

 MÌSTU TELÈI
 SPRÁVÌ ZÁMKU

 a 
 VÁM VŠEM

za vaše
VŠECHNO


