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VEÈER S CIMBÁLKOU
To už si asi nesednu. Je pùl osmý a oni teprv zkouší... Ale co to? Lidi se sami od sebe srazili a
nabízejí mi místo. Usedám vyzbrojena oèekáváním Javorù a Cimbal Classikù, zvìdavostí a nejvyšší
mnì vlastní mírou tolerance. Spolektiv je zvláštní pøedkapela pøed Javory, ale tøeba se jiná nenašla
{jestli zná nìkdo jméno Koèko - muzikálista z JAMU,  tak je mu jasný, že by byl  lepší}. Výborní
muzikanti, jenom se sem trošku nehodí. Paní pøede mnou se dává již ponìkolikáté slyšet: "Kdy už
koneènì vodejdou, já jsem sem nepøišla na džez. Mlátí do toho jak nezavøený." Ale to bylo právì
ono. Mì rozehøála až poslední instrumentálka Tìsto. Ale to už se staví dopøedu cimbál a jde basa.
Bylo mi, nevyspané, trochu zima, ale po první písnièce to pøešlo. Znám už ten koncert nazpamì�,
ale coi na tom záleží. Lidi zpívají, tleskají do rytmu i na zaèátcích písnièek, a to se na koncertech
Javorù bìžnì nestává. Uvìdomuji si, že nezáleží na nástrojích a decibelech, a že tøeba rock je nìco
mnohem vnitønìjšího než se na první poslech zdá. Kýveme se v rytmu, tleskáme... Javory pøidávají
poprvé, podruhé, potøetí, poètvrté... To se nedá popsat, musí se to slyšet. Takže pøíští rok...  Cimbal
Classic pro mì bylo veliké pøekvapení. Co všechno se dá hrát na cimbál, troje housle, violoncello a
kontrabas? Hudba ètyø století a dvou kontinentù od renesanèních tancù po bigbít. Opravdu není
tøeba, aby všichni skládali nìco nového, když už tolik krásných vìcí bylo vymyšleno, jenom je
objevit. Poøád nám toho zùstává k objevování tolik... Jenom chtít. Vykašlat se na pøedsudky, že
taková nebo maková muzika nejde hrát na ten èi onen nástroj. Já jsem si tøeba užila hezkého
folkového veèera - s cimbálem.

VERONIKA 

POSLEDNÍ FOLKOVÝ FESTIVAL
"Tohle je mùj poslední folkový festival.," dušovala jsem se vèera tìsnì pøed námìstím.
Poslední v životì. Zas pøijdou na øadu párky, buøty, klobásy, coca-cola, lidi na námìstí, lidi v
parku, lidi v kašnì... Ale ono je námìstí skoro prázdné, jen obèas vandráèek s batohem,
domeèky  pìknì vymalované, opilci žádní, kouøení vesmìs nepovolované, nálada pøíjemná,
folkaøi pomìrnì tolerantní... Jen už dost s tou reklamou a propagací, nebo sem pøijede deset
tisíc zvìdavcù, kdoví kolik kdoví jakých velkopopovicù a dopadne to jako Porta, Zahrada,
rùzné Kotlíky a Dostavníky. Pøíjemné, klidné a domácí prostøedí je køehká vìc, a když se
jednou rozbije... A tak se milí a vážení poøadatelé stavím do èela protireklamního
antipropagaèního hnutí. Jedinì tak totiž nepøijdu o svùj poslední folkový festival.

TAKYVERONIKA

ZPRAVODAJ PRÁZDNIN V TELÈI SPONZORUJÍ

 

DNEŠNÍ KONCERT SPONZORUJE 

  
NEJLÉPE NAKOUPÍTE

 U BERANÙ 

 OVOCE ZELENINA
POTRAVINY SMÍŠENÉ

ZBOŽÍ
 SVATOANENSKÁ 78

TELÈ

 CHCETE BÝT ZDRAVÍ?
NAVŠTIVTE PRODEJNU

ZDRAVÉ VÝŽIVY

POTRAVINY NATURAL
MARIE ZAMAZALOVÁ
ŠPITÁLNÍ 160 TELÈ

PØÍRODNÍ KOSMETIKA 
PRO BIO

LITERATURA SPRÁVNÉHO
ŽIVOTNÍHO STYLU

  

 

  HORÁCKÁ KERAMIKA
 HRNEÈEK Z NAŠÍ DÍLNY DO KAŽDÉ RODINY.
 NEMÁTE - LI ZDRAVÉ ZUBY, POUŽIJTE NÁŠ 

SNÍDAÒOVÝ HRNEK A NADROBTE SI.
 DOBROU CHU� VÁM PØEJE ŠMIKY.

ADRESA MANUFAKTURY: VOLEVÈICE 1 U TELÈE



KOOUØI BUDOU
Tzv. "kocouří scény" budou. Včera byla
FACKA v parku u skleníku, dneska SKORO asi
tamtéž. Budeme se snažit, aby kapely hrály
před hlavním koncertem na náměstí před
zámkem. Dneska to ještě nejde, protože by se
SKORO tloukli z divadlem a zítra to bude na
náměstí taky složité, ale potom už to bude ono.
Sledujte plakáty před štábem. V průběhu
Prázdnin by se ještě měli objevit: Rubikon,
Zrcadla, Ponožky Framáše Sužíka, FT Prim,
Kolem půlnoci, Pražce, E.CH.O., Zimour,
Moment , Cava, Folklok, Veselice, možná
budou hrát The Raivens a některé další kapely,
které pojedou kolem.

NIKOLIV SOKOLOVNA,
ALE ZIMNÍ STADION

Protože sokolovna ruší noční klid víc než zimák
a vztahy mezi jejím vedením a námi nejsou
zrovna nejvřelejší, budou se všechny akce
inzerované do sokolovny odehrávat na zimáku,
pokud nebude včas uvedeno jinak. Týká se to
country bálů 10.8. a 13.8. a folkrockové
tancovačky 8.8.. Začátky nezměněny - ve
22.00.

SUBJEKTIVNÍ:
Sice trochu se zpožděním, ale přece: Úterní
koncert Druhé trávy. Po třínedělním "absťáku"
jsem si konečně nacpala hlavu jejich muzikou.
A nové písničky. Zase mi chvilku potrvá, než si
je trochu přeberu, ale znovu mě utvrzují v
myšlence, že Robert Křesťan v sobě nosí
zkušenost celý týhletý všivý a nádherný,
protože   lidský   civilizace.  S  úctou,  Roberte.
S úklonou, pánové. Těším se na nové album.      
                                                         - Lš-
1. TRH STARÝCH ØEMESEL
Odehrává se na prvním nádvoří zámku a potrvá
až do 7. srpna. K vidění je horácký perník Evy
Řezníčkové, lité zvonky Jana Šedy, výrobky z
kůže Svatopluka Hýžy, horácká keramika
Miroslava Šmikmátora, horácké kraslice Hanky
Šmikmátorové a košíkářství Dany Ptáčkové.
Všichni jste zváni k hrnčířskému kruhu mistra
Šmikyho.

ODHALENÍ
O Medvědových organizačních
schopnostech víme již dlouho, ale jeho
účinkování v kapele ZMAŘI, v
předchůdcích současných NEZMARŮ,
jsme odhalili až dnes. Proč Medvěd ze
skupiny odešel a proč svou kariéru
basisty tak dlouho tajil, se nám z něho
nepodařilo dostat. Snad se dozvíme víc
od Pavla Jima Drengubáka, který
nastoupil na Medvědovo místo, při
dnešním koncertě.

DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY 
DEN NEZDRAVÉ VÝŽIVY

Ten první je 6. srpna a ten druhý 8. srpna. První
pořádají pořadatelé, druhý pořádá Luboš
Javůrek a jeho tata. První bude na náměstí,
druhý asi při koncertě. Sledujte plakáty.
Prodejna naturalpotravin má logo na poslední
straně, Javorův tata bude mít logo v některém z
příštích Zpravodajů.


Bylo to v roce 1986. Bydleli jsme na vesnici a "Prázd-
niny" začínaly 4. srpna. Nabalil jsem plné auto věcí a
vypravil se den před začátkem do Telče. Měli jsme
doma dvě maličké děti. Sedmiletého Matýska a
pětiletého Ondru. Ty jsem odvezl k babičce, protože
Šiška musela ještě večer zavářet meruňky, ráno že
půjde na kontrolu a v poledne že přijede i s klukama
do Telče. Ráno začaly přípravy, zabydlování na štábu,
první prodávání vstupenek, zmatky jako obvykle.
Úplně jsem zapomněl, kolik je hodin a nejmíň
myšlenek  mi zbývalo na to, kde mám ženu a děti.
Odpoledne přiběhl někdo na štáb a povídá : "Pojď
ven!" Nechtělo se mi, neviděl jsem důvod a tak jsem
opáčil "Nevotravuj! Teď nemám čas!" Vyvlekli mě
před štáb na náměstí, aby mohl fotograf Jarda zachytit
 můj  bezprostřední stav.  V tom mi kluci oznámili:

"Máš syna!" 
"Kecáte!" "To není možný!" bylo zaznamenáno
davem čekajícím na mé reakce. 
Bylo to možný! Šiška doma zavařovala meruňky
takovým způsobem, že  musela v noci vyhledat
souseda chalupáře, který ji odvezl do porodnice a do
rána jsme měli Vojtu.
Večer na nádvoří hráli Nezmaři, vysílal se přímý
přenos rádia (což bylo v té době něco neobvyklého)  a
tak se nám v ten den před osmi lety narodil nejen
čtvrtý ročník "Prázdnin v Telči" ,ale taky třetí syn.

MEDVĚD

NEDVÌDI a SPOL.
Je to tady. Už zítra proběhne koncert bratrů
Nedvědových a zřejmě půjde o zápis do knihy
rekordů, co se týče návštěvnosti. Hrát se bude
na náměstí před zámkem a pokud si chcete
sednout, tak přijďte včas, protože laviček bude
sice hodně, ale ne dost. Předkapelami jsou
CORPUS DELICTI a PŘÍBUZNÍ, potomci
Nedvědů. Kdo nemá na přeplněné náměstí
nervy, ten přijde ve 22.00 na Luboše
POSPÍŠILA na nádvoří zámku, kde se krásně
uklidní.

DEMENTI
MÌSTSKÉ POLICIE

Městská policie zareagovala na náš článek
CHICAGO V TELČI z pondělního Zpravodaje.
Zadržený zloděj totiž nebyl propuštěn, ale je v
současné době na psychiatrii na pozorování,
kde setrvá do soudu. Přes blázinec tedy lze
dostat k soudu recidivistu, kterého jinak zákon

umožňuje propustit. Městské policii se redakce
omlouvá za šíření nepodložených a
neověřených fám.

OHÒOSTROJ
Ještě pořád vybíráme na ohňostroj. U stolku, kde Jitka
prodává zpěvníky. Vhazujte mince i papíráky a až
přijde čas uděláme pořádné ohňošou. Staňte se
sponzory ohňostroje, jaký Telč potom ještě dlouho
nezažije.


Dětský domov v Telči je jediným zařízením tohoto
druhu v okrese Jihlava. Je domovem dětí od 3 let do
dospělosti, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí
starat. Děti zde žijí ve dvou samostatných rodinách po
deseti až dvanácti dětech. Náklady na provoz domova
stoupají a přání dětí se daří plnit čím dál obtížněji. V
listopadu letošního roku byla na pomoc těmto dětem
založena nadace "ČTYŘLÍSTEK" Dětského domova
v Telči. Nadace si stanovila tyto cíle: 
- poskytnutí pomoci dětem při odchodu do
samostatného života {bydlení, zaměstnání}
- zajištění náhrady za rekreační objekt vrácený
restitucí a jeho provoz
- zajištění další přiměřené regenerace sil, odpočinku a
různých forem rekreace dětí
- pomoc při rozvíjení zájmových a tvůrčích činností
dětí
- nákup takového zařízení pro zajištění provozu
domova a jeho modernizace, které přesahují finanční
možnosti domova.
 Obracíme se proto i na Vás a prosíme o pomoc pro
děti, které ji potřebují a které si ji plně zaslouží.
Věříme, že "ČTYŘLÍSTEK" jim přinese štěstí.
Kasička, do které můžete vhazovat své příspěvky je
vždy během koncertu v průchodu na nádvoří.

 Správní rada nadace "ČTYŘLÍSTEK" Dětského
domova  58856 TELČ IV/111. 

Konto nadace: POŠTOVNÍ BANKA č.ú.
1015634/1400.  

Prázdniny v Telèi
ing. Milan Kolář, Komenského 30 

58601 JIHLAVA 
TELEFON: 066/22622


