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                                Jsa hladov, žízniv, unaven...                                      
       Zaslechl  jsem vèera od jednoho kytaristy : "Nohavicu nehraju, ten je nafoukanej".  V tu chvíli se mi
vybavilo nìkolik dalších podobných výrokù, které jsem v poslední dobì slyšel. Týkaly se nejrùznìjších
osobností  naší folkové scény, ale jedno mìly spoleèné: Ten èlovìk má nìjakou špatnou vlastnost, takže
jeho písnièky nehraju. Kdosi moudrý kdysi øekl: Písnièky pøece nemùžou za ty, kteøí je stvoøili. Jeho
moudrost ale už zøejmì dávno upadla v zapomnìní. Kterýsi muzikant tvrdí, že písnì vlastnì nikdo
neskládá. Plavou prý kdesi v prostoru a tìch nìkolik vyvolených je odtud dokáže stáhnout a vepsat do
øádkù. A aby nebylo citátù málo, øekl mi kdysi mezi øeèí Samson: "Von je každej muzikant zároveò tak
trochu bùh a tak trochu zvíøe." Zajímalo by mne, kde všichni ti odborníci pøes charaktery berou své
zaruèenì správné informace. Zeptám-li se pøímo, dostane se mi vìtšinou vyhýbavé odpovìdi. Nejèastìji
ale slyším: Mám kamaráda, který mi øíkal, že jeho známý... A to mi nestaèí. Vcítím se do osoby
muzikanta ve chvíli, kdy  sejde z pódia, padesát èi sto neznámých tváøí mu øekne Ahoj a chce si s ním
zalomit palec a bez výjimky mu tyká, je to pøece taky kamarád. Pak z nich vyleze,  že jim už strašnì
dlouho schází text té nové písnì a chtìjí jej nadiktovat. Taky by strašnì rádi mìli tu nahrávku z toho
koncertu v Horní Lhotì - "Víš, tam jsi pøece hrál ty dvì písnièky, co už jsem osm let neslyšel, ty ještì
nemám nahraný, já bych ti pøines kazetu..." V takové chvíli bych, jsa hladový, žíznivý a unavený, tìžko po
desetitisící vysvìtloval, že to nejde a proè, jako to spousta muzikantù dìlá. Èasem bych si kolem sebe
vytvoøil skoøápku a lidé by zaèali øíkat:  "Toho nehraju, tomu stoupla sláva do hlavy, nepatøí mezi nás..."
Chtìl jsem øíct: Neodsuzujte nìkoho, koho doopravdy osobnì neznáte. A taky citovat Huber�áka:
"Kamarádi, máte-li nás rádi, dejte nám pokoj..."

Jirka Pigáro Nosek -




"V průběhu dne je zakázáno obtěžovat občany nadměrnou hlučností způsobovanou reprodukovanou hudbou
{...}. Zvýšená ochrana klidu se stanoví pro dny pracovního klidu a svátky. Činnost předzahrádek a
občerstvovacích stolků je z hlediska zabezpečení klidu ve městě omezena 22. hodinou večerní. Tato hodina je
stanovena i jako hodina nočního klidu pro celé město Telč."
Rušení nočního klidu  {k lítosti města} k Prázdninám neodmyslitelně patří, ale nemusí být za každou cenu. AG
Flek nebo Sajkedelici jsou nutností, bez které se neobejdeme a trochu toho křiku kvůli nim vydržíme. Jak se k
rušení spánku staví paní pekařka Šušolíková, obyvatelka Telče a jak Vlasta Redl, notorický rušič a AG Flek, se
dozvíte v dnešním Zpravodaji. Čtěte potichu.

PSJ
    spol. s r. o.
      Jiráskova 32

  586 04 JIHLAVA

STAVEBNÍ SPOLEÈNOST PSJ SE PØEDSTAVUJE
Základní zamìøení spoleènosti

- dodávky velkých investièních celkù na klíè
- rekonstrukce památkových objektù

- prùmyslové stavby
- stavby obèanské vybavenosti

- inženýrské sítì a ekologické stavby
Používané technologie

monolitické betonové konstrukce - ocelové konstrukce - lehké obvodové pláštì
- sádrokartonové konstrukce - plastové rozvody kanalizace a vody - strojní

omítání pomocí suchých omítkových smìsí

Významné realizované zakázky
- Bøevnovský klášter v Praze
- Horácké divadlo v Jihlavì

- Radnice Jihlava
- Alfatex - pøádelna v Jihlavì

- Klášter Jihlava - hotel Gustav Mahler

Stavební spoleènost PSJ nabízí
Dodávky staveb od výbìru a odkoupení pozemkù pøes územní a stavební

øízení až k vlastní realizaci

KONTAKT: PSJ spol. s r. o.
 Jiráskova 32, 586 04 JIHLAVA

     ing. František Vaculík, øeditel    
            tel: 066/25141, 20207    fax: 066/7310176  



PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii

Prázdnin v Telèi 
Jak jsme stavěli pódium na vodě

Po velkém úspěchu se stavěním lávky na ostrov jsme si
vymysleli koncert Poutníků na Roštejnském rybníku.
Hlediště na pláži a jeviště na vodě. Použili jsme stejných
železných konstrukcí jako při stavění lávky. Stavění pódia
vedl při úděsné zimě a dešti potápěč Adámek z Mrákotína.
Jemu bylo hej, měl alespoň neoprénový oblek, ale hoši
pořadatelé, kteří mu pomáhali byli za chvíli v ledové vodě
promrzlí na kost. Šlo o život. Na břehu stály lítostivé a
starostlivé pořadatelky s velkými ručníky, dekami a hlavně -
s láhví rumu. Promodralí hoši sáli z láhve co chvíli teplo.
Největším borcem byl Jeník z Telče. Sál nejčastěji a tak byl
po dokončení práce polomrtvý a nahý zabalen do dek a
odnesen do sálu LŠU, kde býval štáb, a tam se  pod piánem
zotavoval. Po hodině se mu ovšem zachtělo na WC, odhodil
deku a v rouše adamově kráčel na onu místnůstku. V předsálí
k smrti vyděsil členy včelařského sdružení, kteří právě
zahájili výroční členskou schůzi. Ten rok šla po Telči fáma o
hrozných orgiích při pořádání folkových prázdnin a rodiče
telčských pořadatelů zakazovali svým dětem i koncerty.

JAK BYLA ŠOKOVÁNA REDAKCE
Po včerejším rockování na tábořišti u Roštejna jsme
očekávali sprchu ztížností na rušení nočního klidu, ale to co
nám napršelo nás nejen dokonale osvěžilo, ale i povzbudilo
do dalšího života. Přišla příjemná rozesmátá paní a povídá:
"Já nesu dárek pro kapelu, co hrála do jedný u rybníka. Já
totiž ve tři vstávám, a spát jsem moc nemohla a tak to podle
toho vypadá. Tohle jsou zmetky, tak jim to dejte," a vysypala
z uzlíčku na stůl hromadu koláčů. Paní peče v Havlíčkově
ulici, ve tři zadělá těsto, ve čtyři vzbudí děti, které pomůžou a
jdou se dospat. " Já jsem měla v noci hroznej vztek a byla
bych se i vydala k tomu Roštejnu, protože to není od nás
daleko, ale připadala jsem si jako hysterická ženská, tak to
odnesl náš pes." Kdyby všichni lidi uměli řešit problémy
takovým způsobem. Nabízeli jsme pomoc s pečením, ale paní
stíhá sama s dětma, ale kdyby byli lístky na Javory... a tak
paní odcházela s volňasama v kapse a s výhrůžkou, že zítra
už nepřinese zmetky, ale pořádný koláče. Ale my ty koncerty
vážně neděláme kvůli koláčům. Sajkedelik Šraml Band hrál
na tábořišti sám od sebe. "Zmetky" jim předáme a za ty
"pořádný" jim pěkně poděkujem. Jen jestli zmetkovitost
koláčů nespočívá v přílišné velikosti... Došlo těsně před
uzávěrkou: Paní pekařka se jmenuje {představte si} paní
Šušolíková a je koláčovým sponzorem loutkového souboru
Domu dětí. Zítra bude spolusponzorem Zpravodaje, protože:
někdo dá peníze a někdo dá pohodu, dobrou náladu...

DNES SPONZORUJE ZPRAVODAJ

Cukrárna DIANA
na námìstí

Nabízí zmrzlinu, zákusky, nealkoholické
nápoje a co je na ní nejlepší:
MÁ OTEVØENO JEŠTÌ 

DLOUHO PO KONCERTECH

REDL RUŠÍ KLID
"U nás na Velikonoce choděj a maj takzvané tragače a
kocury, to sou stroje u kterejch točíš klikou a dělá to rachot.
Celej tejden se chodí, od Popeleční středy ráno, vpoledne a
večer. Obejde se to a vybírá. Choděj ráno a u každýho baráku
prostě stojí tak dlouho dokud někdo nevynde a něco jim
nedá, nebo na ně nevystřelí. A my tohle uděláme, ale ve
formátu "budíček dechových hudeb", jako "budíček
rockových hudeb". Vezmeme si vysílačky, kamión a
naložíme ňákej aparát, ňákou centrálu na benzín, aby nám
nikdo nemohl vypnout proud a budem chodit s těma
kytarama a s těma vysílačkama, prostě, a před každým
barákem vyšijeme nějaký "haywey stár". {Javůrek doplňuje:
"Nejlepší by byla taková plošina pro jednoho a vždycky s tím
vlízt do okna a pak popojet dál"} No a když by lidi
nevykazovali známky nějakýho buzení, tak by se tam
nasazovaly čím dál tvrdší rockové figury, jako je třeba
Satisfaction tak dlouho, až by nám lidi dali ňákou satisfakci,
nebo by nás prostě neodpráskli. A tohleto si myslím, že by
mělo předcházet každému opravdu významnému rockovému
koncertu, kterej by byl buď v sokolovně nebo na tom zimáku.
Ten budíček ty lidi vlastně svým způsobem naladí, že jim
bude ticho tak drahé, že až uslyší nějaké ozvěny koncertu
támhle za vodou tak si řeknou: Ráno to bylo horší, a bude
rád, že jsme ho nesebrali s sebou. Tak takhle ňák si myslím,
Medvěde, že by to mohlo být, " zasnil se dnes v redakci
Vlasta Redl za souhlasu Luboše Javůrka.

BRIGÁDY ZA VOLÒASY
Lidi, nelekejte se, ale musím Vám promluvit do duše. Než k
tomu dojde, uvedu Vás trochu do situace: Je 8 ráno. Jakž takž
naplním počet brigádníků na zámek, na zimáku natírají holky
mantinely a tribuny {dělají to skvěle}, pár kluků na tomtéž
místě usilovně rozhazuje písek či kope trávu. Ale o kluky na
tahání řas z rybníka je nouze. Tak tedy objíždím zimák i
Roštejn, ale nic moc. Všichni mají buď permanentky, nebo si
užívají dovolené. Najdu jen jednoho sympatického slováka,
který v noci přijel a ráno jde pracovat. Někteří mi z
přezíravým pohledem vysvětlí, že za 40 Kč by pracoval jen
blbec. Tak teď to promlouvání do duše: Lidi, vzpamatujte se.
Účelem brigády není utopit se v penězích, ale poznat nové
lidi a pomoct. Bezvadní lidé, kteří chodí na brigády ví, že,
když to přepočítají na peníze, tak se jim to nevyplatí, ale
uvědomují si, že tráví nádherné chvíle na nádvoří zámku, u
Roštejna nebo na zimáku. Tak to chtějí zámku nějak oplatit.
Pochopte to a nebuďte těmi s přezíravým úsměvem.
Informace o zítřku: Je třeba 20 lidí na zámek, 5 - 10 holek
na úklid náměstí, natěrače na zimák. Pan Veselý potřebuje 10
kluků na stavební práce {8 až 14 hodin - za dva volňasy} a
město potřebuje asi 7 lidí na vytahování řas z rybníka
Štěpničáku. Upozornění: volňas platí na den, který si
vyberete a ne nutně na ten kdy pracujete. Sraz všech zájemců
bude zítra ráno v 7.45 před štábem {Dům dětí}.
Mimochodem: radnice byla spokojena se všemi, kteří
nakonec šli na ty řasy, zvlášť se Slovákem {jméno?} a s
Ríšou.       DORA

NESPOKOJENCI???
Zrovna ti, se kterými spadla včera dvakrát zteřelá lavička
chtěli vrátit  peníze, protože: "Ten Denčev nám teda nesedl."
V redakci něčemu podobnému říkáme "PRUDIT'. Na
koncertě bylo vše inzerované a vše co bylo v ceně vstupenky,
ba i něco navíc {Radim Hladík třeba}. Když už tak už,
kamarádi. My jsme trpěliví, ale když si začnete takhle
vymejšlet....

Dávejte pozor na oheň. Místní požárníci všechny
pozdravují a upozorňují na sucho. Zvlášť pozor
dávejte, prosím, na tábořišti. Klokane, hlídej to tam,
když už umíš organizovat při ohni hry na princeznu,
která se topí. Než se utopí, ať případně uhasí. Dík.

NOVÁ KAPELA NA OBZORU
Jelikož v redakci neustále zní kompakty irských
CLANNAD {čti klened, správně irsky kchlánát},
rozhodl se Luboš Javůrek pod jejich vlivem založit
českou obdobu této skupiny s názvem FARNNAD
{čti fernet}. Z dalších členů je zatím jistý Michal
Braxatoris, jako hlavní exhibicionista kapely. Zatímco
irské slovo "clannad" znamená v češtině "klan",
poirštěné české "fernet" prý znamená "klam".

DIVADLO BUDE
Čerství absolventi herectví přijedou ve čtvrtek a zahrají
kommedii dell`arte Na křídlech kormorána aneb Harlekýnova
pomsta aneb Jak Harlekýn pro druhé na sebe zapomněl. Hrát
se bude od 16 hodin na dvoře LŠU a pokud bude mít kus
velký úspěch... Rozhodně si věc nenechte ujít, protože jde
možná o jediné divadlo, které se v průběhu Prázdnin objeví.
Přijďte, protože kapitano Cocodrillo Rinocceronte v podání
Dušana Urbana je nezapomenutelným zážitkem, neboť on je
tím, kterému bohové ve volných chvílích leští škorně, a před
kterým měsíc ubývá.

PÁR PEREL Z VLASTY
Že je Vlasta Redl velký šoumen asi zjistil každý na
včerejším koncertě, který byl složen ze starých
omletých vtipů dokonale přebitých novými nápady
{lentilkové předplatné na pokoncertní besedu aj.}.
Vlastík je ovšem také moudrý člověk a citáty a
nesmrtelné výroky sype z rukávu. Tak třeba o
umělých máslech Vlasta tvrdí, že jsou vyrobena

"bůhvízčeho", nejspíš z vyjetého motorového oleje
a mají takovej divnej chemickej ocas. Jediná jejich
přednost je, že se dobře roztírají, ale to je právě na
nich podezřelé. Dnes v redakci Vlastík pravil:"Včera
jsem si koupil brýle a říkal jsem si, jak dlouho asi
vydrží. Nepřežily ani první šichtu. Sračky." Před
odchodem poznamenal: "Děvčata odjíždím. Plačte
potichu, protože nikdo se vás nezastane." V pondělí
8.srpna, v Den nezdravé výživy, přineseme obsáhlejší
článek o Vlastou založeném Svazu masožravců.
"Neberte maso podle toho kolik máte peněz, ale
jak velký máte hrnec."

Výstava fot z Prázdnin v Telèi
Právě v této chvíli roste ve štábu v Domě dětí v
prvním patře výstava fotografií ze starých ročníků
Prázdnin. Jsou mezi nimi hlavně roky 84 a 88,
nechybí ani nejčerstvější fotografie z Nadorazu a z
renesanční hostiny. Přijďte se podívat už dnes večer,
protože poslechovka Silence Přibylové bude znít
právě ve výstavní místnosti.

KOCOUR BRAXA A SPOL.
Už od soboty přicházejí na štáb houfy zvukařů,
muzikantů a manažerů a všichni svorně tvrdí: "My
jsme od Braxy." Nelekejte se proto tedy Aberací,
Skoro, Facek, Rubikonů, Momentů, Zimourů a FT
Primů, kteří se budou různě objevovat na tábořišti
nebo před zámkem. Včera jste mohli vidět a slyšet
čtyřčlenné duo BaF, které má ve skutečnosti členů
ještě mnohem víc, někteří jsou i tajní a někteří, jako
třeba Radim Hladík, jsou už skoro legendami.
Řekne-li vám někdo, že je od Braxy, klidně mu věřte.
Mafie má své ruce taky všude.

POZOR NA LAVIÈKY
Hudbymilci, kteří se mačkáte na lavičkách: mějte na paměti,
že lavičkám je skoro 30 let a jsou již poněkud ztrouchnivělé.
Pokud upadne železná vzpěra - nasaďte ji, pokud upadne
noha, už si raději nesedejte, nebo pak budete demonstrativně
odcházet naštvaní před koncem koncertu a nebudete nás mít
rádi. Omlouváme se za zlomeniny laviček, které neustále
opravujeme.  

Dnes: RAFAEL
Skupina vznikla v roce 1992 po nouzovém
účinkování na festivalu "Frýdštejnská folková noc".
Název je vlastně příjmením amerického básníka Billa
Rafaela, se kterým se Viktor Jíra {kytara, zpěv,
harmonika} seznámil na svém pobytu v New Yorku a
zhudebnil několik jeho básní. V. Jíra působí ještě v
rockové kapele Peter Pan, Tomáš Valášek {el.kytara,
panova flétna, kastaněty} je členem Basic Beatu Báry
Basikové a v Dobrohošti, Vladimír Zelenka {housle}
je členem klasického orchestru Sinfonia Academica.

 >POSLECHOVKA<
Přijd'te večer po hlavním koncertě, asi ve  
22.30, do sálu Domu dětí. Pustím vám CD,
která jsem dovezla ze svého studijního
pobytu  v USA: Bélu Flecka a Flecktones,
Tonyho Trischku, Alison Brownovou, živé
nahrávky z festivalu v Telluride, otce
bluegrassu Billa Monroea, kytaristu Tonyho
Rice, božského zpěváka Petera Rowana a
jeho bratry, basistu Roba Wassermana,
kapelu  Sugarbeat, akustický projekt Jerryho
Douglase, Russe Barenberga a Edgara
Mayera,  žhavou muziku z Louisiany ,  něco
z Texasu...

Irena Silence Přibylová


