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Spolu s začátkem festivalu vypukla 
i jeho noční součást - tradiční muzicírování 
a veselení se na internátě, kde je ubytovna 
pořadatelů.   První letošní festivalové šam-
paňské „bouchnul“ fotograf Tonino, ale zde 
se názory různí. Některé hlasy se snažily 
upozornit na to,  že to byl filharmonik 
a člen kapely Cimbal Classic „Bárny“, ale 
ten to udělal už ve čtvrtek a to přece ještě 
festival nebyl, že?!! 

Takže po prvním šampaňském 
následovala první píseň - a to „Jede, jede 
mašinka“, od Semtexu, která je od loňska, 
po té, co na intru jednou zněla celou noc, 
považována za neoficiální „hymnu“ pořada-
telů a existují k ní i další speciální, na Telč 
ušité, sloky. A po „hymně“ se již hrálo 
a zpívalo o sto šest, prostě jako loni, před-
loni, předpředloni a všechny předchozí 
roky, protože na to se pořadatelé, samozře-
jmě kromě pořádání, těší...

Od loňska se také leccos změnilo. 
Novinkou je třeba nejmladší pořadatel Voj-
ta Kolář, který opět o něco dospěl a tak se 
letos se již dočkal rodičovského povolení 
účastnit se „dospělé“ zábavy. A náramně si 
to užíval...

Zajímavou zábavu si zvolila letoš-
ní nováček v pořadatelském sboru - Šárka, 
přezdívaná Čárka, kterou do Telče od nich 
z Přerova spolu s celou bandou přitáhl 
Honza „Šerpa“ Furman, jež si pořadatel-
skou premiéru odbyl již loni.  „Čárka“ jako 
opravdová „Lady vamp“ (neboli jak říkají 
Francouzi - femme fatale) nenechává žád-
ného chlapa  v okolí 10 metrů klidným 

a ti pak jsou pro ni ochotni dělat různé věci 
- nechat se zlít šampaňským (můj případ),
tančit na stole a současně u toho odkládat
svršky se svého (pánského) těla a dělat pro
ni i další skopičiny na, nad i pod stolem.

Stoly na intru už toho zažily hodně 
- jednou při muzicírování se natolik odvázal
i nepřehlédnutelný „přescent“ moravského
folku - textař Jiřík „Moravský“ Brabec, že
i on se svými  mnoha kilogramy vyskočil
na stůl a jal se na něm tančit. A stůl to vy-
držel. A vydržel i spoustu dalších tanečních
produkcí. Akorát jednou - to když zrovna
na nich řádila část brněnského Hadivadla -
ho známý režisér a filmař Pavel Jandourek
rozšlápl. Ale jal se iniciativně hned konat
nápravu. Vyprostil se z trosek, popadl koš
na odpadky, vypláchl ho a začal do něj
pořádat finanční sbírku na stůl nový. Vy-
bralo se okamžitě a ráno stál v baru na intru
stůl nový.

Takže pánové, klidně si s Čárkou 
tančete ve výšinách, pokud zboříte „pódi-
um“, už víte jak na to...            GoGo

ČeskoMoravská 
hudební společnost 
Tak jsme si zase jednou pořádně zaskákali. 
Včerejší  koncert ČMHS na zámku potěšil 
mnoho lidí, včetně samotné kapely. Skupina 
hrála pořádné svižné vy-
palovačky prokládané po-
malejšími písněmi, někteří 
diváci zpívali s sebou, jiní 
se snažili utvořit dlouhého 
hada, pobíhajícího mezi 
nádvořími. Had byl však zastaven ochrankou 
před vstupem do sousední části zámku, pročež 
se opět vrátil zpátky, kde se nakonec chudák 
rozložil. 
Spokojenost vládla v publiku, příjemná atmo-
sféra na jevišti. Většina posluchačstva sice 
seděla na svých místech, avšak pár desítek lidí 
již nemohlo vydržet příval rytmů ve svižném 
tempu, pročež zkrátka musel skákat, zalamovat 
nohama, pohybovat rukama, kývat hlavou či 
jinak křepčit.
Ku hře používali pánové všelijakých nástrojů 
či přístrojů. Kromě elektrického violoncella 
zazněli (samozřejmě) i dudy, elektrická kytara 
(pěkně nakreslená) a nějaké ty zvonky páně 
bubeníkovy.
V závěru se ČHMS nedala dlouho pobízet, 
páni muzikanti přidali pár písniček k dobru. 
Nezapomenutelná byla zvlášť poslední píseň, 
zazpívaná bez proudu z forbíny. 

Tuř!

Začal festival, začal i intr 

!!! Idiot v Telči !!!
ve  čtvrtek 5. srpna ve 22.30 h. hrají  mladí  herci

z divadla Husa na provázku a Ha-divadla
COMMEDII  DELLARTE!!!

Jména Taťána Wilhelmová a hlavně Pavel Liška 
jsou vám jistě dobře známá z filmu

NÁVRAT  IDIOTA

Nevyspalý úvodník
Na zadní straně GoGo vypráví o tom, 
že začal intr. Je to skutečně tak. Psa-
ní tohoto úvodníku je totiž velice 
stížené tím, že jsem se z intru vrátil 
v osm ráno. Proto, prosím, omluvte 
sníženou kvalitu myšlenkových poto-
ků. Vím však určitě, že bych se měl 
zmínit o tom, že je krásný jak se to 
tady rozjíždí. Noční představení Di-
vadla Continuo, video v Lidušce, 
noční zpěvy na náměstí… Myslím, že 
nemusím pokračovat,  jelikož téměř 
všichni kdo tady jste se nějak aktivně 
účastníte, i díky vám a vašemu kous-
ku klidné Telče vzniká tenhle neuvěři-
telný celek, kde se pořád něco děje. 

Tuřín

Nocturna: 
Divadlo Continuo náměstí

Krasohled liduška

Výstavy: 
Fotky z Telče infocentrum

Klapetkovi infocentrum

S. Kahuda liduška

Vernisáž: 
Dnes v pět odpoledne proběhla verni-
sáž výstavy keramických výrobků 
manželů Klapetkových. Na zahájení 
krásně zazpíval Voxtet. Šampus tekl.
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Dnešní vtip je od Ondry (je to originál):

Přijde Lomikar do hospody a povídá:
„Dneska si dám tři Chody.“

Edova verze: ….“Dám si tři koly….jo aha …to je dobrý… já si 
řikal, že by to bylo divný.“

připravováno 
s  radostí 

 a láskou

letos sedmý

štastný 
pondělí Z  P  R  A  V  O  D  A  J 2.8.1999 



Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!

jsou noviny,  které 
o nás hodně píší a
dělají nám reklamu, 
proto je máme rádi

je firma, která nám 
dodává počítače, na 
kterých vyrábíme 
Zpravodaj a další…



Ten, kdo o sobě tvrdí, že je tramp, nemůže 
prohlásit:“ Nikdy jsem u táboráku neslyšel 
nic od Žalmana.“ Kdo by toto prohlásil, 
může být považován buď za hluchého nebo 
„svátečního trampa“, případně za pokrytce, 

jelikož písně jako „Všech vandráků múza“, 
„Ráno bylo stejný“ či „Vracíme se do lesů“ 
se staly postupem času naprostou klasikou. 
To, že platí, čím starší tím lepší, dokazuje 

nejlépe necelý rok staré 
CD Láska a smrt. Toto 
cédéčko je jednou z nej-
lepších nahrávek, které 
jsem kdy slyšel. Tento 
kompakt má ve svém 
názvu dvě věci, které se 
každého bytostně dotý-
kají a každá z písní má 

něco společného buď s prvním nebo s dru-
hým tématem (v mnohých případech 
s obojím dvojím). Samotný Žalmanův spol. 
(tedy zpěvačka a hráčka na flétny Jindřiška 
Petráková, kytarista, zpěvák a hráč na fou-
kací harmoniku Honza Brož a poslední ze 
„spolu“ klávesista, baskytarista a zpěvák 
Petr Novotný) po právu prohlašují, že nej-
veselejší písní je „Na Vrbenským krchově“. 

Jako vždy sází Žalman na lidovou píseň, 
s kterou má stejné úspěchy jako s vokály. 
Mnozí diváci si zřejmě pamatují loňský 
koncert, na němž byla hostem známá he-
rečka a nyní i moderátorka Veronika Žilko-

vá. Na tento koncert se hned 
tak nedá zapomenout, jelikož 
verše, jež byly touto půvab-
nou dámou přednášeny, jako-
by byli přímo určeny k melo-
dickým písním, které Žalman 
se svou družinou předložili 
na stříbrném podnose všem 
divákům. Minimálně stejně 
silným zážitkem bylo vystou-
pení těchto skvělých muzi-
kantů v „Betlémské kapli“ 
o Vánočních prázdninách 
v Telči. V těchto prostorách 
se nedá hrát jinak než bez 
aparatury (pomineme-li různá 
zařízení potřebná pro elek-

trické či basové kytary) a díky tomu byl 
tento koncert opět nevšedním zážitkem, 
který ještě umocnil nápad jedné „bandy“, 
jež si s sebou vzala prskavky. Něco podob-
ného „provedli“ diváci v létě s bublifuky, z  
čehož   měl   radost   nejenom  Žalman,  ale 
i kameramani 
České televize, 
jenž tento koncert 
natáčela. Doufám, 
že diváci nepřesta-
nou mít takovéto 
nápady a budou 
dále zpestřovat tyto nezapomenutelné kon-
certy nezapomenutelnými nápady. Eda 

 

Tisková oprava: 
Ve včerejším zpravodaji jsme mylně uvedli, 
že koncert Žalmana a spol. se koná na zim-
ním stadionu. Ve skutečnosti se  hraje na 
zámku, jak jste si jistě všimli. Děkujeme za 
pochopení.  

   

Čtyrlístek 
Posloucháte-li rádi folk a líbí se vám černošské spirituály, určitě si nenecháte ujít vystoupe-
ní teplické folkové skupiny Čtyrlístek. Tato kapela vznikla poblíž obce Kostomlaty         
pod Milešovkou, Léta Páně 1990. Základní myšlenkou bylo hrát jen tak pro zábavu, proto 
k prvnímu repertoáru patřily hlavně „zpívací“ písničky Honzy Nedvěda. Avšak později 
našli zálibu hlavně ve zpěvech afroamerických otroků, což jim vydrželo až dodnes. Ale aby 
v kapele nebylo příliš černo, objevují se místy i písničky z českých luhů a hájů. Kapela 
vystoupí ve složení: Lenka Bláhová - zpěv, řev a vokály, Ladislav „Jůdů“ Faigl - 12ka, 
zpěv a vokály, Josef „Píny“ Faigl - fujary, foukačky, chřestidla, bouchadla a vokály, Tomáš 
„Anťa“ Kuncl - kontrabas, kontrazpěv a kontravokály, Luděk „Ludwig“ Smetana - 6ka, 
zpěv a vokály. Nenechte si ujít jejich vystoupení … Bětka 
 

Irové na zámku  
Zítřejší hlavní večerní koncert bude ve znamení „keltské“ hudby, která je nám tak blízká. 
Od půl osmé se na scéně budou střídat Irish Dew, Asonance, Vašek Veselý a Honza Hrubý. 
Přijďte rozvlnit své boky, nebo se jen zaposlouchat do podmanivých melodií. Tuř 
 

Volejbal 
Začněte si protahovat kosti, jelikož v sobotu od 10 hodin proběhne volejbalový turnaj. 
Velkolepé soupeření pořádá pořadatel Jáchym, mající na starosti pozorovat, jak spolu hrají 
spoluhráči. Jáchym je důvěryhodný, jelikož je pod kontrolou Klokana až z Německa. Takže 
zcela jistě půjde o sportovní událost prvotního významu.  Tuř 
 

Draha a Jan 
Keramika manželů Klapetkových vystavovaná ve vstupní dvoraně telčské radnice na první 
pohled zaujme pozorovatele zejména svou krásnou jednoduchostí, poetikou a něhou. Potká-
te tu roztodivné osůbky s nesměle vykulenými zraky, postavičky všemožných charakterů 
a rozmanitých zájmů. Krom toho natrefíte i na podobně jakoby subtilní dušičky širokých 
hrnečků na tužky, či takzvaných „dukátů“, placiček s obrazy zodiaku a na další. Klapetkovi 
použili k polévání-zdobení kousků vesměs glazury tavitelné při vyšších teplotách vyznaču-
jící se paletou chladnějších přírodních přirozených odstínů, takže jinak vcelku líbivé motivy 
nepůsobí křiklavě a kýčovitě. Vše je shodou okolností k zakoupení, ve svých váčcích nechť 
si občané přinesou od jednoho do osmi tisíc Kč (sošky), skromnějším ale postačí už dvacka 
(placka). Ačkoli třeba netrpíte nákupní horečkou, rozhodně doporučuji stavit se a udělat si 
radost chvilkou zamyšlení a pokochání se hladce mistrně vyvedenými výrobky našich 
umělců.   Zuzka 
 

The Revue 
Rohlík ze skupiny The Revue jezdí na veškeré folkové festivaly oblečen do trička 
s nápisem Everyday the same shit. Do Telče si však tohle tričko nevzal. Tuř 

Žalman a spol. 
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V tichém zármutku Vám oznamujeme, že nás ve věku nedožitých osmnácti let navždy 
opustila naše drahá Mája, Marie Šušolíková. Zemřela náhle 30. července 1999. 

 S naší milovanou se naposledy rozloučíme  
ve středu dne 4. srpna 1999 v obřadní síni v Telči-Lipkách. 
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