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PRÁZDNINY KONÈÍ - ZÁMEK SE LOUÈÍ
Konèí 12. roèník folkových Prázdnin v Telèi a tak nám nezbývá nic jiného než zavzpomínat na to, co probìhlo letos a co
bylo pøed lety. Byl jsem u prvního roèníku této akce, kdy vlastnì Medvìd založil s mým otcem dodnes trvající tradici. Z
pouhé myšlenky na uspoøádání koncertu na nádvoøí vznikl festival, který je znám po celé republice a má své ooddané.
Samozøejmì jsou na akci rùzné pohledy, ale každopádnì pøevládá ten lepší a já se k nìmu taktéž pøikláním. Ti co vidí
jenom špatnou stránku vìci, by mìli chodit s více otevøenýma oèima a mìli by se na svìt dívat rùžovì, ne poøád jen pøes
èerné brýle. Co se týèe zámku: dìkujeme moc za pomoc {brigády}, které jste dìlali vlastnì zadarmo {za volné vstupenky}.
Díky všem poøadatelùm, kteøí se o Prázdniny starali. Na zámku bylo vše bez problémù. Udìlali jste  pìkný kus práce a
zanechali tu za sebou nìco pro další pokolení. Do dalšího roèníku vám pøejeme hodnì úspìchu. A� se daøí.               
Ahoj v roce 1995.    zámek Telè - Bohumil Norek


V pohádkoví Telči - a už zase píšu jak mě zobák narost. Protože k Telči patří kouzelný náměstí, muzika a volnost. A já, kerá celej
život opravuju chibi, su tady bes červený tušky a píšu "bez hranic". Ani gramatika, ani pravopis, ani žádný nářečí mě neporučej.
Volnost a kamarádi. To taki patří k sobě, protože volnosti se tady nezneužívá. Právě naopak. Tak třeba Helča. Loni mě tady na
přivítanou dala kolíček na prádlo - čtete dobře - kolíček na prádlo, na jednu stranu napsala "Helča" a na druhou mí méno, taky tak
roztomile skomolený a taky naň napsala TELČ. No a já sem ten kolíček měla přicvaknutej na cípu kuchyňskýho ubrusu a celej rok
sem naň koukala a těšila se na TELČ. A pak vaše Zpravodaje, milá redakce. Děláte to moc dobře, je milej ten váš Zpravodaj, i ten
malej, kapesní. Říkám mu Telčskej kapesníček a moc vám děkuju, že ste na mě celej rok pamatovali. Kamarádi a cizí jazyk. To taky
patří k sobě. Protože pak má člověk kamarády nejen v Telči, ale taky kousek dál ve svjetě. Třeba ty lidičky z Kolumbije. Byli moc
mile překvapený, že s nima v hospůdce na telčským náměstí mluví někdo španělsky. Ptala sem se jich, jestli byli v Praze. A oni, že je
to nejkrásnější město na svjetě. Tak to sem byla potěšena zase já - a doufám, že přišli na to, že nejkrásnější města na svjetě sou dvě:
Praha a Telč. Nebo Krista. Píše teksty a bidlí ve Vídni. S tou sem to zase válela {to slovo mám vod vnuka} německy a chodili sme
spolu na kafe na náměstí ven pod slunečník a prožívali to náměstí, zajímavé rozhovory a večer muziku.  Taky jsem s ní domluvila, že
Veselice udělá muziku na teksty a ona jim sprostřetkuje vistoupení ve Vídni. Tak vidíte.  Tím chci jen říct, že se vy mladý máte učit
cizí jaziky, i  dyž to dá hromadu  práce. Ale stojí to za to a o tom bich mohla psát celí knihy. Ale to aš jednou, aš mě nebudou sloužit
nohy. Teď eště běhám a snažím se opčas někde dostihnout svího vnuka, kerej nejen hraje a spívá, ale teť eště i zvučí. Tak to uš teda
nestíhám {to slovo mám taky od něho - člověk se musí celej život učit} a zahlídnu dycky jen oblak prachu, ve kterým mizí. Nebo se
jen z dálky dívám, jak tahá ty těškí bedny, staví mikrofóny a drátuje {to sem se taky naučila od něho, člověk se musí celej život učit
taki česki} a mačká ty různý čudlíki {to slovo je moje, čestný slovo}. A jen se bojím o jeho uši a přes ty uši o mozek a přes mozek o
něho celýho. A vůbec se bojím o všechny mladý. S tím rámusem to přeháněj. Ne všichni, naštěstí. Třeba Nerez nabo Javori znaj taki
komorní polohy. A ty působěj na to lidskí srdce přece víc než ten njvětší rámus. No ne? A taki si nemyslím, že čím roztrhanější,
špinavější a rozcuchanější, tím lepší. Nebo jo? Tak uš raděj končím a moc  vás líbám. Vaše bábi.
P.S.Dybi byl někdo tak chitrej a chtěl se učit anglicki, německi nebo španělski, tak může v našich intenzivních kursech na Vysočině.
Zaručeně se naučí - na to dám krk. Máme eště pár volnejch míst pro mírně pokročilou němčinu od 20. do 28. srpna. Bližší informace
nechám v redakci.  A eště k Helči. Potkala sem jí pod věží staré brněnské radnice. Bylo uš zima, ale byla tam muzika a všem bylo
dobře, i dyž museli stát, sedět se už nedalo. Ale ze všech nejlíp bylo mentálně postiženejm dětem. Ty tam skotačili a radovali se tak,
jak mi to žádnej ani neumíme.Ty co je opatrujou a hlídaj, sou obdivuhodný, měli bysme jim poděkovat.   

 Poslední Zpravodaj Prázdnin v Telèi `94

 JEŠTÌ JEDNOU A LETOS NAPOSLEDY:
MÌSTU TELÈI a STÁTNÍMU ZÁMKU A JEHO SPRÁVÌ

 za trpìlivost a toleranci

DÍK

CELOROÈNÍ ZPRAVODAJ 
Pokud od nás chcete dostávat informace po celý rok, nechte nám
adresu na štábu v redakci, nebo nám ji pošlete. A protože takové
vydávání a rozesílání Zpravodaje {v rámci ušetření rozvážíme
Zpravodaj po Jihlavě na kolech} nás něco stojí, můžete k adrese
přiložit desetikorunu na známky. A pak už jen stačí čekat a
vybírat schránku.                                                                             

                                                                                     




Poté co byli neschopní z kuchyně odstraněni, začala pod
Tomášovým vedením kuchyně fungovat na principu akciové
společnosti. Jisté dnes je, že vložená částka se každému více než
zdvojnásobila. Proto je více než divné, že kuchyně ráno zela
prázdnými hrnci a lavory, jindy plnými polívky a salátu. Možná
je to tím, že největší podílníci, Medvěd a Javůrek, byli dnes ráno
vyplaceni. Rozhodně se cosi chystá na dnešní večer, protože
Medvěd získanou částku obratem vložil zpátky do
"rozmnožovny".

DOŠLO K DOHODÌ
Nečekaný zájem o noční, popř. i denní hry na motivy různých
filmů a knih {Pán pstenů, Twin Peaks, Hvězdné války...} nás
donutil uzavřít dohodu z Babičkou, schopnou organizátorkou her
všeho druhu a typu. Proto se těšte na příští rok, protože zřejmě
právě Babička bude tím člověkem, kterého si najmeme jen a jen
na organizování her. Skříteg
P.S. Nepleťte si Babičku s Topolovou babičkou {viz. první
strana}


Čtrnáct dní jste mohli sledovat  veselé příhody z "natáčení"
Prázdnin v Telči, které jsme zažili na vlastní kůži. Samozřejmě
se nám všechno nevešlo. Nevíte jak nás Medvěd učil polepovat
nástěnku, nenapsali jsme o novinové bitvě na konci "měsíčních"
Prázdnin v roce 88, netušíte, kolk listí bylo jednou nacpáno v
průjezdu LŠU, nenapsali jsme o stěhování piána na Míchovu
skálo v časných ranních hodinách, ani o vílách tam tančících za
východu slunce. Příště. Možná, protože leccos veselého jsme
zažili i letos a bylo by škoda si z toho neudělat příští rok
"seriálový bestseller" aneb "bestiální seriálový celer". Takže za
rok.

NEBREÈTE aneb CO JEŠTÌ BUDE
Pokud jedete z Telče s pocitem, že se Vám ještě nechce domů a
jste smutní, že je konec, tak POZOR. Během srpna a potom v
září a dál, Vás čeká ještě spousta skvělých akcí, na kterých
potkáte určitě i spoustu kamarádů z Telče. Takže: 20. srpna je to
KUDRNOVO OKOLOBRNO, 2. - 3. září FOLKY - NEFOLKY
na hradě Helfštýně, ještě před tím 19. - 20. srpna je HORÁCKÝ
DŽBÁNEK na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Určitě
nevynechejte ani festival ZPÁTKY DO TŘEBONĚ, který se
uskuteční 27. srpna na malém zámeckém nádvoří. Bude to
takový bonbónek na konec prázdnin, na kterém můžete vidět a
slyšet Vlastu Redla, Slávka Janouška, Samsona , Zdeňka
Vřešťála, Dalibora Štrunce a Cimbál Classic.  BABÍ LÉTO
TVRDONICE. V listopadu se můžeme zase sejít v Telči na
SPADANÉM LISTÍ a potom o vánocích mezi 26. prosincem a
silvestrem budou VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V TELČI.

... a je to za náma!
Čtrnáct dní uteklo nepochopitelným tempem. Jako kdyby v
Telči běžel čas jinak, než normálně. Dopadlo to tak, jak to
dopadlo. Někomu se líbilo víc, někomu míň.. Mně se to
líbilo a jsem rád, že se loučíme s nadějí, že se zase někdy
uvidíme., že se můžeme do Telče vrátit. Těšili jsme se sem
jako na Ježíška a najednou je to za námi, ale důvod ke
smutku není. Vždyť už za jedenáct a půl měsíce začínají   

>>>>>>>>>>>>1995<<<<<<<<<<<<

 Prázdniny v Telèi
 ing. Milan Koláø
 Komenského 30

 586 01 JIHLAVA 
 Tel.: 066/22622

 Prázdniny v Telèi ještì
jednou dìkují všem svým

sponzorùm a tìší se na další
spolupráci v roce 1995.

  

     P R V N Í    s. r. o.

    T E L E F O N N Í

 SPONZOREM DNEŠNÍHO KONCERTU JE FIRMA


