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Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!

letos devatenáctý

k neutahání

14.8.99sobota

ZPRAVODAJ 19/99 - Během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdinách v Telči každodenní... Jeho
stránky jsou číslovány a po vložení do desek u nás zakoupených vytvoří skromnou připomínku toho,

se máme... Redakce: Tuřín, Eda, Zuzka, Ondra; medved@jitel.cz,  http://webhouse.cz/telc_folk
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Pejsánkové
Přivezli jste si s sebou na cestě za
kulturou svého věrného zvířecího
miláčka? Zarazila vás cedule před
vstupem do zámku, že mu není
dovoleno účastnit se koncertu? Pak
máte zřejmě  podobný osud jako
nejmenovaný publicista našeho
spřáteleného deníku. Reagovali jsme
na jeho podnětný postesk, že bychom
pro tyto nebohé němé tváře (když už
jim zakazujeme vstoupit) také měli
organizovat nějaký ten útulek, nějaké
to kulturní povyražení. Ihned se Matěj
chopil housliček a Martinka
pohádkové knížky, připravilo se
oznámení, chyběli bohužel už jen
hafánci a psíci. A chyběli by bývali
celý večer, kdybychom nebyli bývali
nepřivedli našeho vlastního...

Zítra na kocourech:
Žïárský swingový orchestr
900 let mìsta Telèe

Nocturna:
Trdlo                                 náměstí

Divadlo Continuo liduška

Zítra na zámku:
Hanzlík&Williams,Ulrychovi,
Javory, Schlüsselbund Trio
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Zakladatel Hoboes, osady Zlatý klíč,
základny Fort Hazard a  tzv. moderní
trampské hudby. Jeho písně se staly něčím,
čemu se říká evergreen, tedy stále zelené.
On, jeho bratr Wabi a Kapitán Kid tvoří tři
pilíře trampingu. Wabi již bohužel není mezi
námi. Kapitán Kid vydal v poslední době
několik desek a stále koncertuje, ale co dělá
Miki? V květnu vydal CD Hoboes - písničky
Wabiho a Mikiho a jednou za čas se podaří
Jimovi Drengubákovi z Nezmarů přesvědčit
ho k nějakému společnému koncertu.
Po ZŠ studoval od čtrnácti let
výtvarnou školu v Bechyni.
K trampovaní se dostal o rok dříve,
když byli na výletě u Berounky
a z lesa vystoupili čtyři trempíci,
kteří hráli u ohně až do rána. Od
té chvíle chtěl být Miki jako oni,
tramp se vším, co k tomu patří.
Osada Zlatý klíč byla založena
20. února 1956 ve čtyř i
odpoledne, když Miki a Jindra
Pitra (zvaný Pedrák) leželi
v pokoji, kde je Wabi pořád
okřikoval, a špitali si, až z toho
vznikl Zlatý klíč. Za nějaký čas se jim
podařilo upravit pohraniční statek a z něj se
stala základna Fort Hazard. Dodnes se jich
zde sjíždí o víkendech asi dvacet. V roce

šedesátpět se z osadního souboru vytvořili
Hoboes. Když se poprvé zúčastnili porty
v roce ´68 hráli ve složení: Wabi a Miki
Ryvolové, Míra Navara a  Pedrák.
Zajímavostí byla Pedrákova hra na kytaru.

Používal španělku místo basy, za což dostal
mnohá ocenění.
A jak to bylo s nejznámější písní Mikiho
Ryvoly - Bedna od whisky? To jel jednou
z práce a hlavou mu blesklo o chlapovi, který
si zpívá pod šibenicí. Za dvacet minut měl
píseň napsanou a přinesl ji na zkoušku

Hoboes. Sám se za ni velmi styděl
a jeho bratr o ní prohlásil jediné:
„Nic moc.“ Ovšem píseň se hned na
portě ́ 69 stala hitem a od té doby s ní
autor zažil spoustu věcí. Doma má
uschované desky s nahrávkami od
Wanastových věcí, Bambini di
Praga a dalších skupin.
V současné době se živí
keramikou (od roku ´92) a  plně
si vychutnává svobodný život.
Sice mu trochu schází ta radost,

když je pátek a člověk se těší na
víkend, ale když chce jet třeba ve středu

na výlet, tak prostě jede a není nijak vázán.
Jsem velmi rád, že budeme mít příležitost
poslechnout si tuto osobnost českého
trampingu u nás v Telči. Eda

Miki Ryvola - vzácný host

Country na zámku

Včera nás načala svými skvělými písněmi
Devítka. Zpívali a hráli nám svým starým
dobrým způsobem. Písně jako vždy
prokládali Honzovými  historkami a na konci
předvedli malou hereckou etudu. Jelikož se
Jindřiška „urazila“, začal zpívat David.
Na takovou něžnou duši jako má Jindřiška
to bylo zřejmě moc, a tak vystoupila ze stínu
a zazpívala oblíbenou Holku od koní. Poté
nastoupil Sally Rose Band a diváci se jenom
divili. Zvukař si asi spletl zámek se zimákem,
a tak do nás pral decibely, co se jich jen vešlo.
Když se konečně umoudřil, zjistili jsme, že
country se na náš zámek příliš nehodí. Písně
tohoto Bandu jsou celkem podivné, hlavně
zpracováním. Velmi trapná byla produkce
Hany Horecké, která se několikrát vzdálila
z jeviště, aby se v půli písně proplétala zpět.
Zřejmě si neuvědomovala zahučení, které
způsobilo její několikeré napojení na zvuk.
Ve skvělém světle se předvedl bubeník Tomáš
Suchomel, který udivoval svým pohybem
spojeným s jistotou a grácií co se týče
bubnování. Zajímavá byla rovněž hra na
housle Evy Krejzové, která někdy hrála ve
velkých výšinách (odhaduji tak stratosféru).
Dalším světlým bodem kapely byla Iva
Hajnová, která ovládla nejenom klávesy, ale
i saxofon a zpěv. Další členky bohužel nebyly
na podiu tak výrazné, až na jedno či dvě sóla.
Pauzu nutnou na přestavění aparatury vyplnil
Medvěd promítáním CD „Prázdniny v Telči
pokračování na další straně ...

Pořadatelka Ágnes, kterou jste vídávali
u vchodu do zámku, je zase na bráně. Včera
se nám totiž vdala. Přejeme všechno dobré!

redakce Zpravodaje

Děkujeme panu Svobodovi, že pro nás
pečlivě schraňuje novinové výstřižky
o našem festivalu.

Taky bychom rádi poděkovali včerejším
divákům Divadla V pytli za pomoc při
sklízení laviček. Bez Vás by to trvalo tři
hodiny.

V neposlední řadě děkujeme Stolkymu
za odvoz maroda na pohotovost.

A na závěr nesmíme zapomenout
poděkovat Divadlu V pytli za to, že
náhodou dovezli na náměstí lavičky.



´98“ a naší internetové stránky. Po této nutné
pomlce konečně nastoupil Franta Nedvěd se
svojí kapelou na plac. Tak jako již v několika
písních Sally Rose Bandu se ozvalo pískání
z reproduktorů, tentokrát po zazpívání čtyř
slov: „Tak neváhej a vejdi!“ Bohužel chtěl
mýt Franta svého zvukaře, a ten se na
celkovém dojmu z koncertu velmi podepsal.
K naší smůle nevystihl ani to, že světla hučela
v reproduktorech, i když to se mu podařilo
po čase srovnat. Franta dostal platinovou
desku za prodání padesáti tisíc alb (ve
skutečnosti je jich již prodáno více jak
osmdesát tisíc) a potom již hrál ty svoje hity,
které znala většina lidí, kteří se na nádvoří
sešli. Opět se ukázalo, že druhé podání
nepotřebuje, jelikož na prvním má téměř
stoprocentní úspěšnost. Lidi nezvyklala ani
zima od rozhodnutí chtít přídavky a Franta
se nenechal dlouze přemlouvat.            Eda

Trdlo
Zkušená sedmnáctka z Pardubic, která se rozhodla klasické české, moravské i slovenské
lidovky, včetně vánočních koled, předvést v trochu jiném světle. Vytvořila si osobitý
a pro ni typický styl aranžování písní s převažujícími prvky folku, ale i jazzu a vážné hudby
(jak sama odhaluje). Druhým velkým zdrojem inspirace a energie jí je hudba židovská.
Šťabajzna je zajímavá také tím, že udržuje živé styky s přáteli z Holandska a mnohé další.
Máte-li zájem o seznámení, obraťte se na skupinu muzikantů, kteří za šňůrky této loutky
tahají: Václav Trunec (fd, voc, vedoucí), Robert Křepinský (g, voc), Milan Charvát (fd),
Daniel Vlček (b), Eva Dědková (cl, fl, perc, voc) a Marcela Ubryová (perc, voc).

Zuzka

P.O.L.
Tuto libereckou skupinu založila před necelými třemi
roky trojice ostřílených muzikantů, jejichž jména dala
kapele název. Peuker (kytara, zpěv) a Ošanec (kytara,
ságo, zpěv) vydrželi (na rozdíl od Luňáka) doposud,
uchovala se i myšlenka dominantního mužského
trojhlasu po vzoru obdivovaného tria Crosby, Stills
a Nash. Tu nenarušil kupodivu ani příchod ženského
elementu v podobě zpěvačky Mirky Savčukové ze
skupiny Jen tak. Přidal se ještě Tomáš Veselý,
kytarista, s Jiřím Kutíkem, zpívajícím basákem,
a společně se ukázali i Telči, kde v roce ́ 97 nahráli
na naše CD píseň Na tři a o léto později připojili dokonce dva songy, Anděl strážný a Snění.

Zuzka

Pokračování z předchozí strany.... Anketa
Na zámku (ve dne na

informacích) naleznete
velkou kulatou urnu,

polepenou  plakáty Prázdnin
v Telèi.

A pøesnì tam mùžete vhodit
své odpovìdi na následující tøi

otázky :
1.) Copak se vám letos v Telèi

nelíbilo?
2.) Co vás potìšilo?

3.) Koho byste rádi pøíští rok
slyšeli?

Za vaše odpovìdi dìkujeme.

Mašinka
Parní mašinka jezdí, ale pojede hlavně zítra. Když už máme to výročí  založení Telče, měli
bychom si připomenout i tu mladší, ale neméně krásnou historii parního vláčku. A tak zítra
ve tři čtvrtě na osm vyjíždí letos poslední parní vláček. Já tam byl dnes a stálo to za to
a zítra to bude daleko lepší!
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