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Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!

Tak dneska  si ten  večer opravdu užjem.
Dnešní Zpravdodaj jsme napsali s Edou
sami, za pomoci Soníka a Medvědova
podotekování co fšechno tam máme jěště
napsat. Lidi se nás ptají co ze Zpravodaje
skutečně píšeme my. Je to dost těžká
otázka, jsou totiž bohužel skupiny, které
jsme před uzávěrkou neměli možnost
poznat blíže, tudíž jsme odkázáni na
jejich vlastní materiály a zmínky v
časopisech jako je Folk a Country, Krtek
a loňský Zpravodaj. V neposlední řadě
(to je ale krásné klišé) brouzdáme po
internetu, kde se všemožné informace dají
také celkem snadno získat. Získaná fakta
pak kupíme k sobě ,  probírame a
skládáme z nich články, někdy více,
někdy méně obšlehnuté. Chceme vás
informovat             o dění na festivalu, a tak
jen informace scháníme a předáváme je
dál. Články, na kterých nemáme žádný
autorský podíl  nepodepisujeme.

Tuřín

Zítra na kocourech:
Kretschmars stifte

Nocturna:
Semtex  sokolovna

Mirek Kováøík nám. J.

Zítra na zámku:
Masožrouti - Znenadání

Bokomara, AG FLEK

Kameloti

Večer otevřela skupina Forehand, nadšená
z „ježíšmarjá” prostředí na zámku. Než stačila
publikum pěkně rozdovádět a už jí vystřídali
Poutníci. Pak následovala smršť písniček
občas přerušená nějakým přiznáním. Tak např.
Zdeněk se přiznal, že nejtvrdší nápoj, co kdy
pil, bylo plnotučné mlíko. Moc tomu nevěřím,
budu si to muset dneska na baru ověřit...
Než Roman Horký nastoupil naostro se svojí
kapelou, dal si na rozezpívání jednu písničku
s Poutníky. Koncert Kamelotů dle mého
názoru lehce nostalgický, protože se hrálo dost
starých ale přesto skvělých klasických
čundrovek, měl svojí nenapodobitelnou
atmosféru. I když Kamelot nastoupil ve
slepené sestavě (Jaroslav “Dědek” Zoufalý se
zotavuje po infarktu a basák Petr Rotschein
si zlomil ruku) důvěrně známé texty si
zazpíval každý rád. Atmosféru dovršila
vzpomínková píseň Smutek, věnovaná
Radkovi “Bůčkovi” Michalovi, při které celé
obecenstvo povstalo a uctilo jeho památku.
To, že se Kameloti líbili, svědčí i píseň
Honolulu, která rozdováděla davy fanynek.
Doufejme, že nejen koncerty Kamelotů, ale
i jiné skupiny Vás takto rozpálí!!!
Ještě jedna  zpráva:
Kameloti už včera představili pár písniček
z nového CD, které se jmenuje Větrný město.
Takže pozor!!! CD vyjde 6. 9. 1999 a za pár
dnů poté zaplaví všechny obchody s hudbou.
Těšte se! Křeček    Soník

1) Erika Gocká + Zbyněk Křivánek 8.2.1991 v Telči   Katka * 93

2) Petra „Šimi“ Šimánková + Jirka Švec  27.12.1992  26.7.1996 v Telči        Katka*27.12.96

3) Lucka Marešová + Toníno Volf     1992 18.9.1998 v Praze  František*21.5.98

4) Pavlinka Heincová + Jirka Man   17.8.1997 7.11.1998  v Olomouci

5) Jana “Malina” Malečková + Zdeněk Musil   30.7.1997 22.8.1998  v Telči

6) Hana Němcová + Jiří Skotal    1989 5.8.1992  v Telči  Jiří *18.1.93
 Marek *16.9.96

7) Markéta Mourová + Tomáš Rytíř   15.8.1997 6.6.1998 v Chomutově

8) Hanka Kuchařová + Emil Hlahůlek    1988 13.4.1991 v Hroznové  Katka*25.8.91
Lhotě  Jakub * 1.11.92

9) Andrea Červenková + Petr Černák    1995 19.10.1996 v Telči  Matěj *18.5.97

ONA+ ON  Sešli se   Vzali se:     Děti:
   v Telči:

Inventární kniha
Letošní ročník prázdnin je již sedmnáctý. Neradi bychom počítali generace, ale rádi vedeme
„inventární  knihu“  seznámených  v Telči.   Podmínkou  zápisu  je  šťastné  manželství.

Pokud chcete být zapsáni do inventární knihy, pošlete nám, prosím, své nacionále!
Začínáme také sbírat svatební oznámení, svatební fotky, fotky dětí .....

 Já jsem se narodil Léta páně 1975. To bylo léto. A pak mi to ten můj zku…
život přihrál do cesty tuhle chásku. Hele tady jsou laky strajky.

Tak takhle si článek pro vás představuje Šprcka. Pochopitelně samé bláboly a
nestyděl bych se dokonce tvrdit slovní salát. Předpokládám, že si chcete přečíst

drby z muzikantského života. Tak jdeme na to. Přijeli jsme již včera, zejména z toho
důvodu abychom nadýchali atmosféru města chráněného vším možným. Bohužel se
nám to vymklo nebo co. Po úvodních závodech v rybolovné technice na Unescem
chráněné kašně, které jsme samozřejmě vyhrál těsně před Šprckou a Nowackem, jsme
začali pít. Dokonce bych se nestyděl napsat žrát. Ano bylo to strašné. Děs a hrůza.
V ranních hodinách jsme se prý (to už znám pouze z vyprávění) začali vytrácet
z muzikantského klubu. Děs a hrůza. Odnesli to: dvě holky, dvě postýlky díky rannímu
pomočování, tři kolegové díky hysterickému smíchu a škytání nejmenovaného kolegy
(kdo co provedl vám neřeknu ani kdybyste mě mučili). Z dnešních zážitků snad jen to,
že se nám podařilo uchránit Mašinku před nájezdem pop(snad)ulární skupiny Maxim
turbulenc. Přijďte, přijďte, a ještě jednou přijďte. Nebo jak chcete.

Váš LUCKAS, ŠPRCKA, NOWACK, BOBEŠ!, MIŠKA

Se
mte

x

ZPRAVODAJ - 7/99 - během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdninách v Telči  každodenní…   Jeho stránky
jsou číslovány a po vložení do desek v Telči zakoupených vytvoří skromnou připomínku toho, že se máme…

Redakce: Tuřín, Eda; medved@jitel.cz, vychází též na internetu: http://webhouse.cz/telc_folk
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Událost
V neděli prosvištíme své kosti, své vlasy necháme vláti ve větru způsobeném naší
ohromnou silou. Vyjádříme tak svou podporu boje proti rakovině. Běh Terryho Foxe
vystartuje v neděli ráno, poběžíme zámeckým parkem.

Èuk a Geg v Konviktu
Martin Krajíček a Zdeněk Král zahráli několik
svých kousků včera v noci. Publikum tvořené
lidmi, kteří radši než smíchu cíleně vyvolanému
nějakými herci dají přednost melodiím umě
vyluzovaným na elektrické piano a mandolínu.
Zasněný klavírní projev Zdeňka Krále jemně
koresponduje s jemným zvukem Krajíčkovy
mandolíny, která se vlní v neuvěřitelných
polohách ovládána neuvěřitelně hbitými, avšak
stále něžnými prsty.
Pánové s sebou přivedli dva vypečené hosty,
Petra Hladíka z Brna, který ovládal perkusní
nástroje (virbl, zvon, lahev od Mattoniho
kyselky a to vše ovládané štetkama) a Jaroslava

Panuše, bravurně ovládajícího svou čtyrstrunou bezpražcovou kytarbassu.
Pánové měli takový úspěch, že už nakonec neměli co přidávat. Došlo i na nepřipravenou
skladbu, která  tak  přímo před diváky  prošla svým zrodem. Nejsem tolik erudovaný, abych
dokázal produkty tohoto dua nějak muzikologicky zařadit, příjemná syntéza jazzu
a vážné hudby však pro mne znamenala  hlavně velmi pěkný zážitek.    Tuřín

  Cimbal Classic je skupina, jež vznikla v roce 1993.
Tato skupina již vydala 3 CD a nyní dokončila

čtvrté.  Každé CD je jiné a hlavně o něčem jiném. První
kompakt “Čichám člověčinu” obsahuje hlavně lidovou a vlastní

tvorbu. Jak řekl sám kapelník Dalibor Štrunc (mimo jiné také
cimbalista, zpěvák a autor mnohých písní, jež Cimbal Classic hraje) spojení
vlastní a lidové tvorby se na koncertě báječně osvědčilo, ale na

desce by to již vícekrát neriskoval. Složení Cimbal Classicu se trochu podobá
složení Javorů. Tato skutečnost je způsobena hlavně tím, že manželé Dalibor a Katka
Štruncovi, společně s Petrem Surým v této skupině hrají společně se sourozenci
Ulrychovými.  Dále v Cimbal classic hrají Dušan Kovařík, František Černý
(jenž jako jediný ze skupiny nemá vyšší hudební vzdělání) a hlavně Pavel
”Bárny” Barnáš, který pořádá festival “Okolo Třeboně”,
a kterého máme my pořadatelé velmi rádi (především kvůli jeho
přátelské povaze). Velkou zajímavostí této skupiny (vyjma Cimbálu)  je,
že hraje bez kytary (což se v současnosti příliš neužívá).
Mimo K.Štruncové a Bárnyho hrají všichni členové v Brněnském
orchestru lidových nástrojů. Bárny hraje v Symfonickém orchestru
Českého rozhlasu a Kateřina Štruncová v Brněnské filharmonii. Všichni to
spolu táhnou již šestým rokem a průměr 1 CD za rok a půl není vůbec
špatný a naopak ukazuje vysoké kvality těchto muzikantů od pána Boha. Abych
nezůstal nic dlužen dvě další dvě alba se jmenují:”Vánoce v Rožnově” a “Jaro”. Jak řekl
kapelník, dá si nyní skupina od vydávání kompaktů chvíli oddech.

  Eda                                                                                Eda

Folkšok
Skupina vznikla na konci roku 1993 a již několikrát se objevila
např. na Zahradě, Folkové růži, Okolo Třeboně      a
samozřejmě několikrát i v Telči. Skupina již vydala u JI   -HO
Music CD s názvem “Letmé otisky dní” a podle zvukaře
Honzy Friedla (jednoho z majitelů vydavatelství) je
připraveno další, zatím bez názvu, který můžete vymýšlet a
návrhy odevzdávat na našich informacích. Dnes máme
v Telči opět šanci poslechnout si tuto skupinu na zámeckém

nádvoří. Doufám, že nás koncert inspiruje k názvu nového kompaktu. Eda + H. Friedl

AG Flek
 (pùvodní)

Tak je to tady, tři zakládající členové
legendárního AG Fleku se spolu sešli a vzešlo
z toho CD a koncerty, o nichž si každý myslel,
že jejich realizace je nemyslitelná. Jak pravil
Ivo Viktorin (kytara, klávesy a zpěv), jeden
z trojice, všechna zloba vyprchala a skupina
je opět v pohodě. Co můžeme od sestavy,v
níž jsou ještě Blanka Drahošová (Táborská)
(zpěv) a Karel Markytán (foukací harmonika,
kytara a zpěv), očekávat? Určitě něco z jejich
nového CD i cosi staršího. Na jejich novém
kompaktu účinkují ještě Radek Pastrňák
(kytara), Luboš Novotný (dobro), Petr Vavřík
(baskytara), Martin Gašpar (kontrabas),
Richard Kroczek, Jarda Petrásek a Marek
Šlapanský (všichni tř i  bubny). Mezi
skladbami je i píseň stará víc jak patnáct let,
stejně jako několik nových. O tom jaký je
zvukový rozdíl mezi původním a starým AG
Flekem se můžete přesvědčit díky desce
vydané v roce 1983.

Dnes slavíme

mezinárodní den míru

POZOR, POZOR, volejbalový turnaj je tady! Zítra (v sobotu) od 10
hodin na hřišti u tělocvičny (z náměstí po lávce, kolem zimáku a jste tam)

začíná přihlašování týmů, které již máte, nebo si je vytvoříte na místě. Startovné
pouze symbolické na pokrytí nákladů za hriště (příp. Ceny pro vítěze).

                                                                                              JáJa (Klokanův zástupce)Volejb
al
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Dnes veèer vyšleme své
mírové poselství do

vesmíru, sejdeme se       o
pùlnoci pøed štábem,
abychom se odebrali

smìrem ke kostelíku sv.
Jána, kde  bude hrát

hudba,budeme
poslouchat a vychutnávat.
Vezmìte si s sebou nìjaké

svíèky.

Videoprojekce v lidušce každý den pouštíme videozáznamy
koncertù z minulých roèníkù Prázdnin. Tomáš, který to má na starosti, vám
tøeba i pustí to, co budete chtít....


