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Zahodil jsem buben a stal se pořadatelem.

ZPRAVODAJ 13/2000 - 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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PORADÍ, POBAVÍ, ZAMILUJE, ROZTOUŽÍ, NAPLNÍ, ...
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Nadupanej večer
Ve včerejším rozvrhu ho-

din (už jsem krapet postižen tím, že
Zpravodaj píšeme ve škole) si mohl
každý najít to své. Rabín by se zasta-
vil v chodbě ke kostelu, kde se usíd-
lil jedinečný Chesed. Tvrďák vyrazil
na zimní stadion za rockovým náře-
zem v podání Jarmarku a Vlasty Red-
la, zádumčivějšímu zase padla do noty
romantická seance s Karlem Plíhalem
a Cymbelínem. A jelikož šlo všechno
hezky po sobě, nikdo nemusel litovat,
že by o něco přišel, dalo se to krásně
vzít v jednom zátahu.

Čtyři Chesedi se dvěmi
dětmi dorazili společně v luxusní tat-

rovce 603, do níž se podle Jana-
-Matěje Raka vejde pohodlně šest do-
spělých osob. Eh, tohle auto jsem už
dost dlouho neviděl jinde, než
v černobílých filmech, to jen tak pro
zajímavost. Na místě činu jim to pělo
fantasticky, mimoděk mi na mysli vy-
tanuly Vánoční prázdniny v Telči, kde
se hraje taktéž bez mikrofonů, beden
a zesilovačů. Krásně se plulo v jejich
etnickém moři…

A jdeme na zimák. Done-
dávna jsem žil v představě, že Jarmark
po natočení CD před lety nějak vymi-
zel ze scény a rozpadl se. Jejich kon-
cert mě vyvedl z omylu, ó, pokolikáté pokračování na další straně ...






j i ž
j s e m
v Telči pro-
citl! Eva Lin-
dbergová má stále
stejně úžasný hlas, jak si ji pamatuji
z kompaktu, a pánská část diváctva
určitě ocenila i její vizuální přednos-
ti, fakt jí to slušelo. V ovzduší však
bylo cítit, že se tu čeká na někoho ji-
ného - Vlasta Redl je prostě fyzikální
veličinou. Přišel, viděl, zvítězil. Ne-
bylo co dodat.

Kdo nešel na finále, ten ať
teď vyrazí někam pro popel  a sypat

Jsou záhady, které mě
nenechávají spát. Jsou lidi,
anonymní, kteří mě vždycky
dokážou něčím „překvapit“. Jak
si někdo může s radostí a láskou
obléci tričko, které nám ukradl
na stánku? Proč vyhrožuje
soudem paní, která se na
vstupenku na Redla dožadovala
vstupu na Plíhala? Proč tolik
lidí myslí jenom na sebe sama?
Za většinou drobných věcí, které
si v klidu užíváme, stojí něčí
práce. Stoupáme k čajovně po
schodech , které včera v noci
dva lidé pečlivě vytřeli. Nebo,
jak říká Jan Vodňanský,
přicházíme do divadla,
posadíme se, čekáme, že nás za
naše peníze někdo pobaví,
a neuvědomujeme si, že sedíme
v křesle, které někdo vyrobil tak,

aby se nám sedělo pohodlně.
Že to divadlo někdo postavil

tak, abychom dobře viděli.
Je třeba myslet
v souvislostech.

-tuř-

Včerejšek byl  od rána  naplněn drob-
nými událostmi.  Bar na intru byl
v sedm hodin uzavřen za smutného
přihlížení dvou pořadatelek a jedno-
ho muzikanta. Málopočetné osazen-
stvo si však hlučností  nezadalo
s ostatními nocemi (zpěv, hudba: ky-
tary, čelo, rumbakoule, 2 lžíce, seda-
dlo  židle... ). Všichni chlapi pořa-
datelé včetně barmana Pášiho totiž
museli v šest hodin nastoupit na stav-
bu lešení na zimáku.  Tomáš  se
při lezení  cítil jako ryba ve vodě, od-
mítl však přijmout přezdívku gibon,
neboť ten prý má chápavý ocas. 
Pozor,  senzační odhalení! Medvěd
kouří! Dlouho tutlaná neřest praskla
na zimáku, když  Medvěd  snažíce se
ukrýt nedopalek cigarety  si propálil
mikinu, načež zařval tak, že se Kamil
lekl a spadl ze žebříku. Moment... ješ-
tě to pokračuje... aha, tak  oprava.
Kamil seskočil ze žebříku a to nikoli
náhodně, ale protože jím odhozený
vajgl si to mířil přímo na Medvědovu
mikinu. Doběhl však pozdě a nezbý-
valo mu než  oprašovat zasažené mís-
to se slovy: „To už bylo předtím,
že?“  Luďovi chybí kousek ucha.
Podrobnosti viz Honzovy kombinač-
ky . Vlasta Redl  své zdržení  před
koncertem vysvětlil slovy. „Jsem se
musel vykoupat.“   Drama nechy-
bělo ani  na konci koncertu. Renata
nakonec zvítězila ve vnitřním boji
a odvážila se sama na podium s kyt-
kou pro Redla. Na otázku jaké to bylo,
odpověděla: Ale jo, myslím, že se to

líbilo i jemu. V noci na baru skon-
čila Martinka rukou Medvěda v ša-
tech pod sprchou.   Mirek  byl
přezděn - tedy dostal novou přezdív-
ku Kutil Mir. Páši a další tři pořa-
datelé se po třetí hodině ranní vydali
na Roštejn . Průběh koupání a další
plavce či plavkyně až na kvalitu vody
odmítl komentovat. O vodomil-
nosti pořadatelů vypovídá i včerejší
sprchování dvou pořadatelů na  jedi-
né sprše na učňovce. Veronika, která
se tam také chystala, se očividně s tím-
to originálním řešením poptávky po
vodě nesetkala a nevěřícně se zepta-
la: „To jsou tam spolu?“ Dočkala se
veselého chichotání za dveřmi a po-
tvrzení: „Jó, a děláme si to hezkýý.“
 Eda se stal slavným. O jeho skvělé
osobnosti nyní kromě pořadatelů vědí
i čtenáři MF DNES na Českomorav-
ské vrchovině. Bohužel se velkému
informátorovi nepodařilo zjistit, jak se
s popularitu vyrovnává náš malý ale
šikovný hrdina, protože  ve čtvrt na
tři  odpoledne stále nebyl k probuze-
ní. Zdá se, že usnul na vavřínech.
Zavítal k nám Gogo  a  zvukařka Len-
ka se od něj dozvěděla,  že je matkou
Kubova Jáchymka. V tělocvičně  se
dnes v noci moc lidí nevyspalo. Vidla
to shrnul za všechny: Musím říct pro-
pagačním, ať nám vyrobí cedulku
ZÁKAZ SOULOŽENÍ. S tím by asi
nesouhlasila paní Šuláková, která mi
před svým koncertem důvěrně sděli-
la, že mládí se holt musí vyřádit.
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co bude?
pokračování ...

Drazí lidičkové!
Jsem stánkařka a chtěla bych-

se s vámi podělit o pocity z „Prázd-
nin“.

V Telči jsem poprvé. První po-
cit pohádkový. Krásné město. Dru-
hý pocit umělecky fantastický.
Parádní skupiny muzikantů. Kva-
litní výběr hudby. Třetí pocit ... no
jo, třetí pocit je takový všelijaký.
Jedná se o dostupnost na koncer-
ty. Je fajn, že nějaké skupiny hrá-
vají na náměstí zadarmo. Ale zase
cenová dostupnost na koncerty na
zámek či na stadion mě poněkud
zarazila.

Pocit čtvrtý se točí okolo stán-
kařů. „Toto jsou nejlepší prázdni-
ny  jaké jsem zažil. Na tenhle
výdělek jsem šetřil 1/2 roku.“ Ten-
to výrok  je napsaný na jednom z
mála stánků.. Ano, z mála. Větši-
na to vzdala. Pokud nevíte proč,
přečtěte si výrok ještě jednou. Je
to „telčská filosofie stánkařů“.

Pocit pátý je přechodný. Po-
časí asi moc Telči nepřeje. Asi by
měl Telč napsat ježíškovi, aby to
příští rok bylo lepší.

Pocit šestý je snad nejlepší.
Pokud se chcete pobavit, najít nové
přátele a krásně si odpočinout od
shonu, je toto místo nejlepší.

Tímto se chci s Vámi rozlou-
čit. Užívejte si všeho, dokud to jde.
Bude hůř.

Jetelka
P.S.: Telč je město šťastných

lásek a nešťastných Lásek a ne-
šťastných stánkařů!

„Bude rvačka - občerstvení“

Přijeli z dálky

Společně s Duem Ballance (Ně-
mecko) a Luisem Capartem (Francie)
budeme dnes večer jedna velká evrop-
ská rodina, jak oni sami s oblibou ří-
kají. Nejúspěšnější zahraniční kapela
ve vysílání Eldorádia, hrající šanson
a jazz jezdí do Čech dík Nezmarům,
kteří mimochodem mají ve svém re-
pertoáru i několik jejich písní. Vzhle-
dem k  velké vytíženosti kytaristy
Hanse-Petera Triese (v civilu je kar-
diochirurgem) jsou vystoupení těchto
umělců vzácnou událostí.

-daw-

Poupata

Pardubická skupina s poměrem
jmen Troníček(ová) x Novák(ová) 3:3,
je ověnčena nejednou cenou (kromě
jiného se honosí dvěma tituly Objev
roku v anketě F&C a Krtečkem). Za
loňský rok se jim dokonce podařilo
zvítězit ve zmiňované anketě se svým
třetím albem „O krok dál“ v kategorii
Deska roku. Letos jsou v takové for-
mě jako nikdy předtím a u diváků sla-
ví stejné úspěchy jako zasloužilé
kapely první ligy. Ne náhodou vystou-
pí na hlavní scéně společně
s Nezmary.          -luc-

Kvokál
Kapela z Prahy se neustále roz-

růstá o nové členy, jakoby se i v tom-
to zhlédla ve svém zjevném vzoru -
Spirituál kvintetu. Na kontě má zatím
jedno CD (ve velmi staré sestavě)
a letos si po urputném boji
s karvinskou Benediktou konečně při-
dali do sbírky ocenění Krtečka i za
první místo (druhé z loňska jim bylo
málo).

-luc-

 Byl jsem Velkým informátorem SERIÁL
 Nabízíme exkluzívní ukázky

z životopisného románu bývalého
redaktora Zpravodaje Prázdnin
v Telči.

     Někdy v roce 1993 jsem se už
plně adaptoval na počítač, dokonce
i s lepením nadpisů byl konec. Měl
jsem pocit, že mám všechno pevně
v rukou, když mi po třech dnech ně-
kdo přišel říct, že za čárkami a tečka-
mi se dělá mezera. Člověk se přece
pořád učí. A protože od toho roku se
způsob psaní Zpravodaje téměř ne-
změnil, předkládám podrobný návod
jak na to:

     Nutné je vstát nejpozději
v devět ráno. Můžete sice vstát poz-
ději, ale kolem šesté odpoledne určitě
dostanete psotník, seřvete každého
vedle sebe, ať je to Eda nebo Nohavi-
ca, a když dopíšete poslední článek,
zjistíte, že na radnici (kde se kopíro-
valo – pozn. red.) už nikdo není. Po-
kud do desáté hodiny ranní nemáte
naformátovanou stránku, připravte si

kýbl na nervy. Je ovšem nutné si uvě-
domit, že od roku 1998, kdy jsem na-
posledy psal Zpravodaj, došlo k řadě
změn. Já jsem se mnohdy uchyloval
k písmu velikosti 8 (což je na hranici
čitelnosti), aby se mi vešel celostrán-
kový rozhovor s Vaškem Koubkem
nebo článek
o výletě do
lomu v Bolí-
kově. Dnes je
problém spíš
opačný: velké
písmo, široké
ř á d k o v á n í ,
úzké sloupce.
Mrhání prosto-
rem. A přitom je na Internetu tolik za-
jímavých textů! Třeba ten o výrobě
vodíkové bomby z Indulony, prášku
do pečiva a krému na boty.

     Základní problém Zpravoda-
je totiž zní O čem psát? Mám kama-
rádku v Mladé Frontě Dnes. Jejich
základní problém zní často stejně. Jak
paradoxní, že? Uprostřed festivalové-

ho dění, stovek lidí a desítek událos-
tí. Stačí znát tu správnou adresu
a hned můžete z Internetu opsat třeba
kdo hraje v kapele Folkámoš na hur-
dy-gurdy.  Následuje několik tajných
rad ze starých časů, jak zaplnit volný
prostor ve Zpravodaji: 1. Opsat něco

vtipných vzkazů
z panelu před štábem.
2. Napsat jakýkoliv
článek a podepsat ho
smyšlenou přezdív-
kou. Pamatujete člán-
ky trampů  Tílka
a Huskyho? Nikdy ne-
existovali! 3. Udělat
rozhovor s kýmkoliv

zajímavým, což je na Prázdninách
v Telči prakticky kdokoliv. Třeba Tíl-
ko a Husky. 4. Přepsat článek z MF
Dnes nebo Jihlavských listů. To je ale
hodně krajní a hodně zbabělý způsob,
že? 5. To si raději nechám pro sebe,
GoGo!

Skřítek

Kapitola 12: Internet - celosvětová síť internátů

Aktuality:
- jsme rekordmani, včera k naše-

mu údivu navštívil Redla největší
počet diváků v celé historii Zimáku
a Telče zároveň!

- Eva Slachová pro vás zatančí
ve velmi netradičních prostorách.
V době uzávěrky jsme zjistili, že by
ráda tančila v továrně, zámecký park
se jí nelíbí a v tuto chvíli hledá jaké-
koliv místo, kde stojí bagr. Toto ne-
tradiční nocturno můžete navštívit
hned třikrát pokaždé v jiné formě
počínaje zítřkem.

- Skutečně přijede divadlo Sklep
se svojí Besídkou. A jisté je, že uvi-
díte Davida Vávru, Tomáš Hanák je
v jednání. Besídka začíná 13. srpna
v 15:00 na zámeckém nádvoří. Před-
prodej vstupenek byl zahájen včera,
tak neváhejte a šupky dupky na štáb,
vždyť jsou jen za 150,-

- Nohavica na zámku! Bývalá le-

nivá pořadatelka Švejda odevzdala
dnes svůj věneček Jarouškovi. A za
svědka měli Jaromíra Nohavicu!

- Skupina ZOO se rozpadla, tudíž
se jí 13. srpna nedočkáte.

- Ilegální akce se zdařila. Kdo vče-
ra nezaváhal a vydal se s námi hledat
tajemství Telče, jak jsme inzerovali
v minulém čísle, užil si něco hrůzy při
sledování filmu Záhada Blair Witch.
Improvizované kino ve sqotu u rybní-
ka, ve strašidelném domě, který býval
mlýnem, dalo snímku zcela nové roz-
měry. Díky Lenko, a vůbec všichni, co
jste na tom tak zamakali.

- Kdo jste ještě nebyli na výstavě,
vězte, že Ivo Návrat visí v konviktu
(obrázky), Rolin vystavuje v Lidušce
(fotečky), spousta další fotek je v zá-
mecké zahradě a na radnici a nechybí
trocha keramiky ve Věži „u Marušky“

Soník a TuříkZítra v 10:00 poběžíme s Terrym Foxem proti rakovině!

a sypat a sypat si ho na hlavu. V na-
svícených arkádách se předvedl nej-
prve Cymbelín, což je velice zajímavá
sešlost. Sami o sobě by byli důstojným
nocturnem, ale kapitál kvality večera
byl ještě navýšen Karlem Plíhalem.
O něm se říká, že když se během kon-
certu jednou nebo dvakrát pousměje,
značí to jeho výbornou náladu. Jestli
je to pravda, pak včera musel být Ka-
rel vnitřně v extázi. Těžko říci, jestli
ho rozjařila kouzelná zahrada, aura
vnímavého publika či předešlý Cym-
belín, jimž je skoro by se dalo říct pa-
tronem. Proto taky hrají pár písní
společně a řeknu vám, že kabátek
z klarinetu, basy a kláves plíhalovkám
strašně moc sluší. Kéž by se Plíhalovi
zachtělo hrát s podobnou Kapelou, jak
to udělal jeden jeho nejmenovaný pří-
tel z Českého Těšína.

Věru, že se nám nechtělo
odejít. Ale měli jsme smůlu, nařízení

skončit do půl dvanácté jsme i tak pře-
táhli o dvacet minut a koledovali si
o průšvih. Na zámku se totiž konala

noční prohlídka, při níž se zjevuje bílá
paní Perchta a tu je neradno rušit.

-daw-
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