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Raději oheň, než kobylky.

ZPRAVODAJ 21/2000 - 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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Vox Cimbaliana
Dramaturgovi festivalu nezbývá

než blahořečit za mistrovskou sklad-
bu předposledního večera. Pohodový-
mi hitovkami diváky naladil nejprve
Voxtet, místní osmičlenné vokální
sdružení. Včera byli zkrátka úžasní -
dělali si s námi co chtěli, pohupovali
si s námi do rytmu, že jsme je ani ne-
chtěli pustit z pódia. A tak ještě po-
hladili přídavkem Don´t Worry, Be
Happy - pokud jste ji v podání Voxte-
tu se sólujícím „acapellníkem“ Mar-
tinem Mikešem ještě neslyšeli,
o hodně jste přišli. Ale proč nás vlast-
ně nabádali, ať jsme v pohodě, když
jsme už v  pohodě byli? Možná aby-

chom se nenechali vyvést z míry ná-
sledujícím účinkujícím, Tou Janou
z Velké Ohrady. Abychom nebrali čer-
noty z pera Jany Husákové, chytré
holky z vesnice, tak vážně. Vždyť to
by potom nikdo nezůstal na Cimbal
Classic, neboť by všichni oblehli stán-
ky s lihovinami a jali se opít do ně-
moty. Ale pěkně popořádku. Takhle
to vypadá, že nás Ta Jana nepotěšila,
ale on je kupodivu opak pravdou!!!
I když - všem se asi nezavděčíš. Za-
tímco pro mne byla Ta Jana jedním
z nejhezčích vystoupení letošní Telče,
dnes ráno na náměstí redakční infor-
mátor zaslechl (nechtěně, samo!), že

„ . . . to
s Ja nou
byl drama-
t u r g i c k ý
omyl...“. Nemůžu si po-
moct, když člověk poslouchá výbor-
né depresivní texty (a neméně
výbornou depresivní muziku, jak ji-
nak), tak si tak nějak zvláštně uleví
a vyčistí hlavu. (Možná si v koutku
duše uvědomí, že na tom vlastně není
tak špatně :-)). Ale stejně po velkoo-
hradských dramaturg pro jistotu na-
ordinoval divákům ještě anti-
depresivum jménem Cimbal Classic.
pokračování na další straně...

Poslední Zpravodaj
Právě jste na začátku po-
sledního Zpravodaje Prázdnin
v Telči 2000, který sepisujeme
již na pokraji zhroucení. Z Telče
si kromě neopakovatelných
zážitků odvážím také pořádnou
angínu, kterou ode mě
pravděpodobně chytne i Zuzka.
Pohybuji se zabalený do deky,
jelikož mám teplotu poněkud
vyšší, nežli průměrnou. Neustálé
otázky typu „Tobě je zima ?“
přehlížím s velkorysostí králů.
Dnešní Zpravodaj je kromě
shrnutí včerejšího večera plný
Vašich reakcí na letošní ročník
festivalu, a to reakcí jak
elektronickou poštou došlých,
tak do redakce donesených.
Pevně věřím, že Vám s námi bylo
hezky, my si na Vás opravdu
nemůžeme stěžovat. Těším se

 velice až se uvidíme na
Prázdninách v Telči

2001!
-tuř-

A my hráli na cimbály
Dnes ráno se čistotným zpravodajcům
podařilo (chachá!) přistihnout páně
Medvěda ve sklepní koupelně Štábu
při úlevě na jeho zdánlivé dokonalos-
ti! To si takhle ve frontě na sprchu
chystáme zubní kartáčky (celí žhaví,
jak si zase zahrajeme na starý cimbál,
který někdo na to podařené místo
chytře uskladnil...), když tu se místo
klasického chrchlání čerpadla na vy-
puštěnou vodu ozve charakteristické
mručení, hekání (žádné sváry, to jsou
lidské zvuky a my je provozujeme
běžně!) a posmrkávání našeho famóz-
ního lídra. Proč nevyhání svou použi-
tou vodu do kanalizace (?), jak nám
bylo tolikrát kladeno na srdce, honí
se nám hlavou... Už! Už se dveře ote-
vírají a opravdu! Kuk! Vyklubala se
nám tu urousaná hlavinka kebulinka
na které nezapřeš oči ani nos. A hle,
tu on kráčí dál... Mno, nikdo není aus-
gerechnet — Dnešní dopoledne se
podepsalo na pořadatelské pohotovos-
ti medvědí měrou. Porada, která byla
tentokrát již v devět(!) hodin ráno,
způsobila, že se v redakci vytvořil
kroužek spáčů, tvořený Hajlim, Voj-
tou a Soníkem.Pozdravuje vás Ma-
ruška!!!

Děkujeme všem, kdo nám pomohli uspořádat letošní
ročník festivalu Prázdniny v Telči. Děkujeme zejména

státnímu zámku Telč a městu Telč za podporu a trpělivost.
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Takže zase pár lžiček pohody, serví-
rovaných prostřednictvím novějších
písní, i starých hitů. Líbilo se to všem
- ovšem kromě cimbálnického kokra.
Balíku, Balíku, proč jsi tak vyváděl?
Vždyť oni hráli moc pěkně! Jéje!!!

Ahoj Medvídku, dnes jsem se 
vrátila z Telče, tak Ti musím hned 
poděkovat a napsat: “Bylo to zase 
prostě úžasný.“ I když to v tomto roce 
bylo horší s počasím, v Telči člověk 
zapomene, že vůbec prší nebo je zima

a nasává jen Telčskou atmosféru. Le-
tos jsme byli v Telči bohužel jen čtyři
dny, ale i ty stačí k tomu, abychom
z nich čerpali zase několik týdnů
a měsíců. A jestli si před sobotním
koncertem Luise Caparta, Duo Balan-
ce a Nezmarů říkal, že bude tím nej-
lepším, měl jsi pravdu. Byl nádherný
a ve spojení s nokturnem skupiny
Mošny jsme prožili opravdu super
večer. Takže ještě jednou díky za celé
Prázdniny v Telči Tobě a všem orga-
nizátorům, jste strašně bezva. Přeji
Vám ještě hodně hezkých zážitků do
konce Prázdnin v Telči. Ahoj Jana.

Ahoj, prave sme
uspesne ( snad ) ukoncili 4 rocnik folk/
country/bluegrass festivalu Lesnica
2000 a tymto Vas vsetkych pozdravu-
jeme a drzime palce. Je to hodne pra-
ce poriadat to aj v malom rozsahu

a ani si neviem predstavit, co to zna-
mena urobit Telc. Nech sa dari Slavo
Fabian
Chci  do Telče, chci do Telče, chci do
Telče!!! Ale musím pracovat... Tak až

v pátek. Přijedu, přivezu co jsem slí-
bil a odvolám co jsem ještě neslíbil.
Toníno.

Tak jsem byl minulý týden v Tel-
či a musím říct, že jsem byl, tak jako
každý rok, velmi potěšen. Škoda, že
mi nedali dovolenou i na tento týden,
chtěl jsem vidět Kameloty a Jablko-
ně. Nedá se nic dělat. Tak snad zase
za rok. Čau Jirka z Čelákovic

Ahoj, ach jo, do Telče už se letos
nepodívám, ale Bittová byla obrovskej
zážitek, byla výborná, jsem ráda, že
jsem tam byla. Mějte se tam moc krás-
ně. V pátek jedu do Rumunska, pak
se zase ozvu. Radka

Nazdárek Medvídku, mám pro
Tebe příklad k jakým zvrhlostem se
dá využít tohleto on-line spojení
s Telčí (na kterém jsem ostatně skoro
celý den). Nuže. Je to asi 10 min co
jsem volal svým známým, co dělaj, jak
je v Telči a tak... Má příští otázka lo-
gicky směřovala k tomu zda poslou-
chají „Kocoura“ stejně jako já...
Odpověď zněla že nikoli poněvadž
jsou ve stanu u Roštejna... No a co
bylo jednoduššího než jim onu skupi-
nu pustit do sluchátka mobilní „mlu-
vící kosti“... A tak lidičkové tělesně
účastní v Telči poslouchali z Pelhři-
mova telefono-internetovsko-zpro-
středkovaně kocouří scénu
odehrávající se několik set metrů od
nich, a naše radost, (než přijde
tel.účet) neznala mezí. A vlastně teď
si uvědomuju že jsem na tom líp než
oni, já to i vidím. O techniko moc-
ná!!! PS. Heč a slíbili mi, že mi pů-
jdou na náměstí zamávat...... Tak se
tam mějte on-line krásně a nezapo-
meňte, že „TAM KDESI ZE SHORA“
vás stále někdo vidí..... Všechny zdra-
ví Taksík. Pelhřimov

Zdravim. Je to kus profesionální
práce, sám jsem v mládí několik let
zvukařil. Tehdy jsme takové možnos-
ti neměli. Diky Vám, že díky svému
pracovnímu vytížení mohu sledovat
celé prázdniny v Telči alespoň na INE-
TU. Je to od Vás velký přínos pro po-
pularizaci INETU mezi lidma.
Potřebuje to. Z Jihlavy Vám všem pře-
ji mnoho profesionálních úspěchů

a štěstí, ostatní již přijde samo.  Ing.
Josef KYNCL soudní znalec HW SW
PS1: Sleduji Vás na Czech Netu na
bezdrátové pevné lince, rychlost v prů-
měru cca 45 kb/s. Celkem O.K. Dnes-
ka je to dobré i v celobrazovkovém
režimu. PS2: Pozdravujte Medvěda,
kolegu, několik let jsem mu dělal
správce učebny, když vyučoval počí-

tače.
Tedy pánové dneska se to na

webu i hejbalo. Skutečně jsem viděl
i Hop Tropáky v pohybu. Blahopřeji
Zdraví Jirka Rynda

Ahoj Medvěde! Právě jsem se
vrátil z   Telče a hned uháním na in-
ternet, abych mohl zkouknout další
koncert v přímém přenosu. V Telči
jsem byl letos poprvé, i když jsem to
plánoval už několik let, tak to vyšlo
až letos. Musím říct, že všechno, co
jsem o prázdninách v Telči slyšel, byla
pravda, ale ta atmosféra!!! - to se pro-
stě musí zažít. Já jsem plný dojmů (ale

něco malého by se do mě vešlo). Už
teď vím, že už si žádné další prázdni-
ny v Telči nenechám ujít. Velké DÍKY
a obdiv všem pořadatelům posílá Zde-
něk „čert“. PS: Pokaždé, když si Med-
věd na koncertě začal pochvalovat, že
neprší, začalo do 5 min. pršet - měl
by s tím něco udělat!

Píšu si takhle tenhle článek ve dvě
ráno v prázdné redakci a najednou
vkráčí... Kdo? No přeci ta chundela-
tá potvůrka!!! Mohla bych mu to sice
říct rovnou, ale co, ať si počte večer
ve Zpravodaji!).

-luc-

NepostrEDAtelný rEDAktor
Zpravodaj si hřeje na prsou
jednoho EDOla dívčích srdcí. Je
to tak trochu lEDAbylý nezbEDA.
Někdy je tEDA pěkně jEDOvatý,
ale to my mu nEDArujeme, a to
pak sEDÍ, ani nEDUtá. Vždycky ve
střEDU zpívá kolEDY. Jeho
oblíbená kniha je Židovka
z tolEDA. Má také mopEDA
a pEDAgogický talent, jen je
trochu pEDAnt. Ale to u  po-
řEDAtele neškodí. Je prostě
nEDOstižný a nepostrEDAtelný.
Můžeme o sobě beze zbytku
prohlásit, že jsme EDOfilové.

-Reneé-

Skřítku, milý Skřítku,
Ke stolu v hudební škole nás po-

sadil náš kamarád a současně poskok
a přisluhovač výběrčího Medvěd.
Otřískáni provázkem a quidanem
jsme zas tak moc zlého nečekali. Pak
jsem Medvěda asi hodinu proklínal.
Útoky Petra Lébla byly tak agresivní,
že jsem je po deseti minutách bral
osobně a začal přemítat, jak se aktiv-
ně projevit (dát mu přes hubu a vy-
hodit ho z bytu?). Ale to bych narušil
hru, o které jsem do té chvíle nic ne-
věděl. Jak dopadne? No, dobře určitě
ne. Nebylo nám 17, ale asi 40. Přesně
ten terč pro výběrčí. Pak mě zabili. Je
to snad pryč. Nebo není. Vlastik

Co jste nám napsali ...

Hrátky s čertem
Dnes dopoledne Náměstí Zacha-

riáše z Hradce přivítalo po čertech ve-
selé a důmyslné soutěže a hříčky pro
naše milé ratolesti... Dovádivé ihned
uchvátila dominanta nafukovacího
hradu-žirafy s velkým nápisem LUFT-
BURG, přemýšliví odvážně vyrazili na
stezku kolem morového sloupu lous-
kat oříšky typu: Kolik vlasů měl Děd
Vševěd? Kdo režíroval filmovou po-
hádku Z pekla štěstí? Jaké dvě pohád-
ky byly natočeny v Telči? Jak se
jmenuje starosta města? Ze které třídy
byli Mach a Šebestová? Kolik metrů
měří tento sloup? Doplňte dvojici:
Křemílek a ...?  Kolik domů je na ná-
městí? ... Ti méně stydliví se nechali
s vidinou lákavých cen přivábit na po-
dium, kde odpovídali na zvídavé do-
tazy ráže Co je to mumie?, soukali na
čas do pusy niť na jejímž konci visela
kýžená kostka cukru, a podobně. Stří-
dali se na prknech s Matějem a jeho
spoluhráči, jejichž hudba se příjemně
linula až ke kašně, kde zase tvořivé
ručky hbitě ohýbaly listy papíru, ma-
lovaly a poté vypouštěly vyrobené lo-

dičky a parníčky na šťastnou plavbu
za vodníkem (ten se ráchal v kašně
s velkým podběrákem a zachraňoval
všechny úpící trosečníky). Silnější
nátury napínaly nervy na překážkové
dráze plné houpajících se nástrah,
nebo při srážení kuželek. Romantic-
ké duše pokreslily rozlehlé plochy
papíru zasněnými princeznami a hod-
nými draky pod vlídně špásovným
dohledem všudypřítomného loutko-
voda (Stolkyho) a loutky kašpárka,
který znal jednoho zubaře a vypadal
jako živý!

-zuz-

Z Veverské Bítýšky
Ahoj Medvěde,
dnes odpoledne jsem se vrátila z Tel-
če a mocně se mi stýská. Tak chci as-
poň pozdravit a poděkovat za zážitky.
Mimo jiné za novou rozhlednu, za
parní jízdu do Dačic, za Běh Terryho
Foxe. To byly 3 krásný premiéry, ne-
boť jsem zažila poprvé Telč v neděli.
Přeju všem sucho, teplo, sluníčko.
Zdraví Lenka

pokračování ...




