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 Hlavní město je to, ve kterém žiješ.

ZPRAVODAJ 0X/2000 - Během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdninách v Telči každodenní... Jeho
stránky jsou číslovány a po vložení do desek u nás zakoupených tvoří skromnou připomínku toho, že se

máme. Redakce: Tuřín, Zuzka. Homepage: www.webhouse.cz/telc_folk, e-mail: medved@jitel.cz
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Středeční hlavní koncert proudil
ve znamení odvážné dramaturgie.
Spojení etno-tanečních Zuluville s AG
Flekem a Ivou Bittovou překvapilo
nejednoho rejpala. Avšak jakmile Zu-
luville vytáhli svá didgeridoo, bonga
a hlavně Wendyho s jeho velmi oso-
bitým přístupem k vokální produkci,
kdy kombinuje težké hrdelní basy
s lehkými závany fistulí, značná část
publika pochopila, že se zde odehrá-
vá něco jedinečného. Soubor, od kte-
rého byla pro tragickou poruchu na
autobusu odloučena podstatná část
plánovaného osazenstva, vzbudil
v zasvěcených očekávání improviza-

ce, jakéhosi provizoria. Nicméně po
první dávce ZULU se diváci vznesli
v etnickém rauši do výšin šalebné ob-
raznosti.

AG Flek úspěšně zasadil obecne-
stvo zpět do lavic a připravil živnou
půdu skupině Čikori, která se pak
mohla krásně rozvinout ve vší své ori-
ginalitě. O tom, že ona pověstná jisk-
ra mezi AG Flekem a posluchači tento
večer bohužel nepřeskočila, svědčí
i reakce dvou AAT (Anonymních
Amerických  Turistů), kteří se v do-
slovném překladu vyjádřili takto: „To
bylo tak krvavě špatné! Božínku.
„!!! Peklo.“

Č i -
kori vý-
r a z n ě
projasnili ob-
lohu nad zámeckým
nádvořím.

Přivezli s sebou část dívčího sbo-
ru Lelky, velmi šikovná dítka, která
nám udělala takovou radost, že to ani
nedokážeme napsat.

Tak, a tady přesně končí seriózní
recenze. Zjistili jsme totiž, že neumí-
me předat, co jsme včera na zámku
zažili. Plakali jsme, smáli se, křičeli,
řvali. Iva Bittová tančila, usmívala se,

Barevný večírek

Inka dnes přišla redakci Zpravodaje
osobně potvrdit, že nejlepším tématem
předvčerejšího barového diskusního fóra
bylo skutečně její spodní prádlo,
konkrétně jeho absence. Proti tomuto se
ohrazuje s tím, že neoprávněně
propíráme v Informátoru její intimní
záležitosti, navíc lživě.  Jmenovaná
dokonce nabídla, že předloží
inkriminovaný předmět k podrobnému
laboratornímu testu, jako důkaz, že
kalhotky ten večer na sobě měla,
fuj. Pánové, pozor! Naléhavé
upozornění! Petra není jako Kamila,
protože Kamile jde jen o to jedno.
O které jedno Petře skutečně kráčí se
pokusíme vypátrat.Z podkytelníků na
intru se staly popelníky. Kdo za to může?
A co květinky ?Jak se Informátoru
podařilo zjistit, Muzička nezalévá
květiny.Internet nefunguje. (16:38)
Trošku se spálila anténa. Co to znamená
a kde má internet anténu se pokusíme
zjistit.Muzička zalévá květiny až na
konec festivalu, aby Medvěd nepoznal,
že je zanedbával.Internet má anténu
na věži, byla spálená, ale už to
opravili(17:11). Anténa prý vysílá do
Třešti, z Třešti pak do Jihlavy a zase
zpátky. Co to znamená se pokusíme
zjistit.Pořadatelka Veronika vstoupila
do církve sv. Jména Ježíš. Foto křtu

Zvíře!
Takhle si, miláčku, představuješ
mravokárný úvodník? To jsme se
dočkali! Propagace škodlivých
látek! Vzpomínáš na časy, kdy se
brouzdání náměstím bosky
rovnalo procházce růžovým
sadem. S nostalgií si vybavuješ
slastné vrnění chodidel
laskaných vyhřátou dlažbou. Při
pomyšlení na možný dopad
podobného kroku dnes se
oklepáváš hnusem. Dobrá, ale
co ostatní? Bez skrupulí
vnucuješ druhým svou osobní
zvrhlou představu blaha, aniž
bys bral v úvahu zase jejich
dobro. Stačilo by  něžně
upomenout na známé důsledky
nekontrolovaného pití, jemně
varovat, upozornit... A nakonec

k tvým choutkám. Těšíš se,
až si někdo posteskne: „To

se nám to dýchávalo,
bez respirátoru...“?

-zuz-

pokračování ...
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co bude?

koncert

mrkala na Vladimíra Václavka, kape-
la se očividně dobře bavila.
JÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!
Přeskočilo takových jisker, že se roz-
žalo celé nádvoří. Ohlušující potlesky
stíhalo zanícené kvílení. Zvedl se
prudký vítr a rozdmýchával šlehající
plameny, začal divoký rej skřítků a vil
míhajících se v myriádách barev.

-zuz-&-tuř-

pokračování ...

Teda nevím, jak Vy, ale já jsem
se musel podivit nad tím, co jsem se
dočetl včera na úvodní straně naše-
ho zpravodaje. Autoři tohoto článku
(-luc- & -daw- ) mají zřejmě něja-
kou „negativní nákazu“. Já ( a ani
několik mých známých ) jsem v
tomhle článku nenašel vpodstatě
nic pozitivního - kromě několika
malých vyjímek  - až na to, že se
zlepšilo počasí k lepšímu. Pochopil
jsem, že dle autora  jsou
pravděpodobně Jarreti výrostci, co
chtějí zničit podium ( možná asi i
celý zámek ) a Druhá míza Vojty
Zíchy zbytkovou a zastaralou ka-
pelou. Asi by se měli dát na disco,

Kdo umí dobře soudit ?
nebo na vážnou hudbu, protože
podle tohoto článku jsem usoudil,
že ve folku nemají ale pranic
žádnou šanci !! No a o Žalmanovi
a jeho spolu jsme se nedozvěděli
také skoro nic, jen to, že to všechno
bylo nemastné a neslané. Když
se vrátím k Jarretům, tak můj názor
je, že nějaký ten pohyb po podiu
také není vůbec k zahození, nebo
snad ne - to mají u jejich stylu mu-
ziky stát jako kamenné sochy
(s výběrem muziky je to asi jako
u Druhé mízy) ?!? Nebo byli snad
hlučnější než např. Fleret, aby
zbořili to podium ? Posuďte sami.

Kamil

Martin, Zdeněk, Věra a Pavlína

Martin Krajíček se Zdeňkem Krá-
lem se mohou pochlubit čerstvým Kr-
tečkem ze Zahrady 2000 - nikoli však
diváckým, ale zvláštním oceněním od
redakce Folk a Country. Není se co
divit, jejich nápaditou a precizně pro-
vedenou instrumentální muziku davy
asi nikdy nedocení. Pokud jste však
právě vy z rodu fajnšmekrů, vezměte
jejich účinkování v hlavním progra-
mu i jako pozvánku na příjemné

síčka se začne chovat multimediálně.
Obrázky, video, pokecání a tak, víte?
My tyhle „kravinky“ žerem.

-luc, daw-

Nocturno... Zbytek večera pak bude
povětšinou o country. Zatímco Věru
Martinovou opravdu není nutno před-
stavovat, Pavlína Jíšová je známá spíš
jako zpěvačka Nezmarů či Žalmana,
než osobnost s tvůrčím duchem, kte-
rá má pod palcem vlastní kapelu jmé-
nem ...a basta. Předloni nám nabídla
debutové CD, které je něco extra - tedy
přinejmenším CD-EXTRA. To zna-
mená, že v CD mechanice vašeho pí-

polemika
Chesed

Zejména židovské písně jsou
hlavní „pracovní náplní“ této kapely.
Španělská kytara v rukou Jana-Matě-
je Raka doprovází ženský dvojhlas
Zuzany Němcové a Moniky Břenko-
vé a housličky Kamily Kurzové. Při-
pravte se na zapálené svíčky a texty
(nejen) v jazyce jidiš.

-daw-

Pochod slepých
Těm z nás, kdo měli dnes odpo-

ledne oči pevně zavřené, neunikl ne-
všední zážitek. Stačilo odpotácet se
z porady k nataženému provázku
a dvakrát důkladně stisknout. Jednou
víčka, jednou pěst na tenkém motou-
zu. Dlouhý had pořadatelů ochotných
pinožit se náhle nepřehledným a ne-
bezpečným terénem se dal do pohy-
bu. Dusný vzduch se zadíral v hrdle,
zato řeč nevázla. Nedivte se. Stále pře-
bíhal po drátě telegrafický pokyn o no-
vých a nových nástrahách. Krev tuhla
v žilách z kvikotu dívek, které „na
něco šláply“ a následného skučení psů
na ústupu. Půda se začala svažovat
v momentě, kdy už každý utržil něja-
kou tu bouli o popelnici, napálil če-
lem pilíř podloubí, případně získal
(úplně zadarmo) krutou popáleninu
druhého až třetího stupně zásluhou
gyrosího stroje. Někteří, které vníma-
vost přivedla ke zjištění, že jim pod

nohama chroupe písek, po-
jali podezření, že se nachá-
zíme v zámecké zahradě.
S gustem sýčkovali, že nás
čekají hluboké a chladné
vody kanálů, zoufalé prodí-
rání trním, nebo... Nadešel
čas zmlknout. Temný prů-
chod vystřídalo otevřené
prostranství, pak zmizel klo-
pýtající hlouček ve změti
schodišťátek opět kdesi v interiéru.
Na tichý pokyn se rozevřely nic netu-
šící dlaně  a oko procitlo. „To budou
Vánoce...“ zašeptal Medvěd a nad
hlavami se nám vzepjala rozzářená
klenba. Úchvatnému prostoru domi-
noval parádní bar a leckomu hned
poskočilo srdéčko radostí při pomyš-
lení... Jiní jako omámení bloumali po-
dél zdí záhadného sklepení ve snaze
dopátrat se nějakých stop, ale jediný
Eda objevil vypínač. Po krátkém vý-

hrůžném oslabení přívodu elektrické-
ho proudu nám přišlo, že je pomalu
čas jít. Vyloupli jsme se jeden po dru-
hém na dvoře bývalého jezuitského
kláštera a shora na nás spiklenecky po-
mrkávala známá věž, tentokrát z dru-
hé strany. Na stěnách viseli jako
pavouci pánové v montérkách, vše se
tu opravovalo a renovovalo. Ještě pů-
vabněji působí prý zdejší krypty, už
vystěhované, s mrazivým úsměvem
očekávající příchod galerií...     -zuz-

akce

Téměř na den  přesně bude v Telči 6.
srpna odstartován Běh Terryho Foxe
(www.css.cz/fox). Již v tradičních de-
set hodin vystartujeme z náměstí po
lávce do zámeckého parku, z něhož
poběžíme k cukrárně U Matěje. Poté
se pod hrází vrátíme k bráně a oběh-
neme rybník až k hřbitovu. Kolem něj
se prosmýkneme k policejní stanici
a po můstku zpět na náměstí. Celá tra-
sa měří 2420 metrů a neměla by činit
větší problémy ani kolům nebo inva-
lidním vozíkům. Při loňském Běhu se
podařilo vybrat od téměř 400 lidí tak-
řka 30 tisíc korun. Věřím, že ani letos
nezůstaneme lhostejní k nemoci, kte-
rá se týká tak mrazivě velkého množ-

ství lidí. Kdo ví, jestli jednou i my
sami nebudeme potřebovat léky na
jejichž výzkum se právě z konta Běhu
(274375400287/0100) přispívá. Dou-
fám, že se neděli společně vyjádříme
svou podporu boji proti rakovině.

Eda

Běh Terryho Foxe

Stráníci
Letitá kapela manželů Stráníko-

vých prošla mnoha personálními změ-
nami (pamatujete sestavu s Honzou
Brožem, Jindřiškou Petrákovou a Jir-
kou Maškem?) a v současné době vy-
stupuje ve třech. Těšte se na folk.

-luc-


