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No jasn , už p ed sobotním ve erem se v Tel i hrálo
a zpívalo, ale devatenácté Prázdniny se do kaly slavnostního
zahájení až v era. T sn  p ed sedmou se uprost ed trávníku
zámecké zahrady poskládal Cimbal Classic, zatímco pozvaní
V.I.P. (mezi n ž jsem se drze prodral) nesm le postávali na
obvodové cesti ce a na trávu vstoupili až na laskavý, le
d razný pokyn Medv da. Kde se vzala, tu se vzala usm vavá
hosteska a rázem jsem držel v ruce láhev šampa ského –
nejen nápoj, ale i sout žní pom cku, jak jsme byli brzy
instruováni. Po krátké a velmi neformální e i „táty“ Prázdnin
Medv da, pana starosty i pana správce zámku nastoupil p ed mikrofon zástupce sponzorské firmy
a vyhlásil sout ž: kdo vyst elí zátku od šampusu nejvýše, dostane dárek. Š astný výherce si pak
odnesl knížku o Pavlíku Morozovovi. A první koncert na zámku mohl pod usm vavým modrým
nebem za ít. -HH -

První koncert na zámku se obvykle všechno
teprve zabíhá a usazuje, navíc šéfzvuka  Jakub Lis
náhle odjel uvítat na sv t  druhého potomka, proto se
první tóny ozvaly se zpožd ním pár minut. Natálie
Velšmídová a její kapela Natalika se ovšem pokusily
ztrátu ihned dohnat vysokým tempem a strhujícím
nasazením (Natálie strhla nejen diváky, ale v každé
písni ce i pár žíní na smy ci). Vedle písní z Balkánu
v srbštin  jsme slyšeli
folklórní pozdravy
z Kréty, Libanonu,

Turecka, Špan lska i Francie a vid li šest muzikant  se spoustou
nástroj  (z toho polovinu jich obsluhovala sama frontmanka kapely
a sta ila ješt  ostatní dirigovat ostrým pohledem). Z ohromné
zvukové masy vynikaly emotivní zp v Natálie a skv lá sóla
hostujícího Michala Sp váka (klarinet a saxofon). Kapela se proudem
hudby nechala unést daleko za vymezený as, takže když po dvou
p ídavcích uvolnila pódium pro další soubor ve era, byla atmosféra
na nádvo í rozžhavená a zejména hosté pozvaní na slavnostní
zahájení vytvá eli kulisu spíš pro v ela e než pro Cimbal Classic.
Však taky první ást vystoupení „klasik “ byla akustickou
p etla ovanou mezi jemnými písn mi a decibely veselého hovoru
v r zných koutech zámku. Publikum na nádvo í dalo ovšem brzo
znát, komu v tomto souboji fandí, a tak si vytleskalo všech šest len  Cimbal Classicu hned t ikrát
nazp t a s chutí si s nimi zazpívalo n kolik lidovek.                                          dokon ení na stran  18

Láska je složitý problém, který se ešením dále komplikuje.

D kujeme ekologickému st edisku Chaloupky za zap j ení Soníka!!!

Teherán 23.srpna 2000
Ahoj prázdninotel ovatí kamarádi!
Zdravíme z velkého putování za poznáváním zemí a lidu arménského, gruzínského

a perského. V Gruziimají nádherné vysoké hory (Kavkaz), znamenitý aj a ješt  lepší víno. Arméni
jsou pyšní na svou dávnou historii, jsou u ení, mají spoustu starých klášter , krásné jezero Sevan.
A lahodný arménský ko ak. Ve starobylé íši perských šáh  (dnes nazývané Írán) chodí ženy
zahalené v erných rouchách od hlavy až k pat , v autobusech jezdí muži a ženy zvláš , mají tu
starobylá výstavní m sta se spoustou mešit a velikánských bazar  s perskými koberci, místo
alkoholu pijí místní (velmi krásní) lidé aj a všechno je tu neuv iteln  levné. Co nás ale nejvíce
a nejp íjemn ji p ekvapilo, jsou nesmírn  hodní a pohostinní lidé, všude kam jsme p išli.

V Gruzii a Arménii nás hostili (všech dev t) lidé, které jsme tam vid li poprvé v život
a kdybychom se nebránili, dali by nám úpln  všechno z toho, co mají. V Íránu se zdá, že by vás
cht li hostit všichni – jen domluva je složit jší – místní mluví cizími jazyky p esn  tak dob e jako
my…

Hodní lidé a krásná atmosféra nám p ipomn li naši milou Tel  a Prázdniny. Rozdíl je snad
jen v tom, že tady jsou hodných lidí celé velké zem  a v zemích eských se ob as zdá, že jsou jen
v tom malém m ste ku na Vyso in  a jen pár dní srpna. Ono to tak není, ale i kdyby – zapla
pánb  za to. Za pár let budou t eba i u nás všichni takoví prima lidi – sta í aby odjeli na pár dní na
Východ… nebo do Tel e. My už se moc t šíme – nejpozd ji v lét  na shledanou na zámku!

 Zdraví Monika & Michal.

O kulturní úrovni a žeb í ku životních hodnot návšt vník  Prázdnin a konkrétn  koncert  na
zámku si lze vytvá et všelijaké iluze, ale když se to pak prov í, realita bývá jiná.

Stalo se v sobotu ve er. Cimbal Classic práv  dozpíval poslední p ídavek Aby nás Pán B h
miloval, atmosféra lásky a porozum ní byla p ímo hmatatelná. K mikrofonu p istoupil Medv d
a pozval všechny k malému ob erstvení do zámecké zahrady. A jako by vyslovil n jaké zaklínadlo,
v šeru nádvo í se za aly zvedat postavy, posvátným tichem se ozývaly tlumené pokyny a požadavky
na obsah recep ního talí ku. Herecká etuda „d stojná ch ze, p i níž jsme rychlejší než
ostatní“ se po opušt ní nádvo í zm nila v krátký sprint, bleskovou rekognoskaci
a lokalizaci salám  a sýr . Okurky, raj ata? Jd te se vycpat. Potravinová
hierarchie nemohla být vyjád ena jasn ji.

Mezitím v zahrad za alo p edstavení a p elétaví postmoderní
loví kové se odsunuli zase o štaci dál. Snový opar, d tští baletové a

baletky, napjatá pozornost a natažené krky divák  sedících i stojících. A do toho
najednou v n  tabáku a sloupe ek kou e vpravo ode mne. Oto il jsem tím
sm rem hlavu a onen muž oto il hlavu ke mn . Chvíli jsme na sebe hled li jako pistolníci
v kovbojkách.

Co umíš na anglického lorda, smrká i, dalo se p e íst v tom pohledu.
Nesta í si jen zapálit dýmku v pravý as, abyste se stal lordem, pane, cht l jsem mu poslat

odpov . Ale to už aristokrat nevnímal a uzav el se zase do ráme ku z tabákových kroužk .
- HH -
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Ve er ovšem zdaleka nekon il. Hladoví
diváci vystartovali k tác m s ob erstvením
v zámecké zahrad  a p i žvýkání mohli
obdivovat oh ová kouzla kejklí e (našt stí
zámek p ežil i jeho drobný nezdar p i produkci
a nevyho el), kulturn  nenasytní pak k lavi kám
pro následující balet-pohádku-baladu-muzikál
(nebo ješt  n co jiného?). P edstavení o dívce
Lilofee, které letos pravideln  hraje p evážn
d tská spole nost Moliére v pražské
Lederburské zahrad , se do prost edí zámku
báje n  hodilo, zaujalo m  i to, že tém
veškerou hudbu obstarávali živ  p ítomní
muzikanti a ne n jaký nasamplovaný
syntezátor. Na druhou stranu byl p íb h snad
až p íliš ponurý a na v tšin  herc  i tane ník
bylo vid t,  že u nich p evažuje radost
z produkce nad profesionalitou.

Chvilku p ed p l dvanáctou p išla te ka
za dlouhým úvodním ve erem na zámku. Nebe
ozá ily prskavky, raketky a rachejtli ky a ti, co
vydrželi až do konce, bez dechu sledovali, jak
se ve zlomku vte iny nad nimi st ídají barvy
sršících jisker… - HH -

http://www.mujweb.cz/www/rakstrejcek

Kdosi odborn  znalý jednou napsal: „Ve sv t
klasické kytary existují špatní kytaristé, pr m rní
kytaristé, vynikající kytaristé a Št pán Rak.“ Že jsou
tato slova pravdivá vás p esv d í sám mistr na
dnešním nocturnu. Vyjmenovávání jeho úsp ch
by se nám pravd podobn  ani nevešlo do tohoto
Zpravodaje, snad sta í íci, že jeho sláva a uznání
jsou sv tové, jeho p ínos koncertní kyta e 20. století
výjime ný a jeho kytarová technika unikátní. Dík

zp sobu své hry m že
být bez nadsázky
Št pán Rak prohlášen
Thomasem Alvou
Edisonem kytarového
doprovodu. Se svým
um ní procestoval p es
šedesát zemí všech
kontinent  a jako jeden

z mála našich sou asných koncertních um lc  se
ve svém oboru za adil k absolutní sv tové špi ce.

-daw-

h tt p : //mus i c . c l n e t . c z / za lma n

P i setkání Pavla Žalmana Lohonky,
Pavlíny Jíšové, Tondy Hlavá e a Jardy Mat j
v hloubi osmdesátých let
z ejm  zá ily hv zdy tak
mocn , že se jej ich
odlesky dodnes krouží
nad ohni, probleskují
okny vlak  a usazují se
na zdech hospod všude
tam, kde se hrají písni ky z tohoto š astného
období. A koliv p vodní sestavu dávno rozvál
vítr a cesty „spolu“ byly k ivolaké, jeho muzika
je dodnes živá díky transfúzi mládí – Žalmana
a jeho dlouholetého souputníka Petra
Novotného doplnili Honza Brož a Jind iška
Petráková ze skupiny Devítka.

-HH-

SKRZnaSKRZ je na letošních, intersítí
protkaných prázdninách jedním z t ch ostudných
seskupení, která ješt  nemají www stránky (nebo
si to sladké tajemství adresy nechávají pro sebe)
a v bec jde o kapelu vcelku záhadnou. Rozhodla
se totiž zatajovat i p íjmení jednotlivých len
a nedostanete z nich víc, než že Pája, Jeník,
Alenka, Jani ka i Betty jsou SkrznaSkrz . Dle jejich
vlastních slov jsou skrznaskrz prolezlí hudbou,
nadšením, optimismem, mládím a jiným veselím.
Co se pod tím skrývá? Na Kocou í scén  se skrz

-luc-tenhle jihlavský folk trošku podíváme...

h t t p : // r y b y . h y p e r l i n k . c z
Ryby se d lí na mo ské,

sladkovodní, akvarijní a folk-
rockové. Ty folk-rockové jsou
z Brna a hrají spolu už devátým
rokem. Za tu dobu samoz ejm
získaly n jaká ta ve ejná uznání,
z nichž nej erstv jší je zvláštní ocen ní poroty na
letošní Port  v Plzni. Jako správné rybi ky – i tyto
si m žete po ídit v konzerv , samoz ejm  konzerv
hudební, vlastn  už ve dvou konzervách. Abyste
ale nekupovali zajíce v pytli, zajd te na Kocou í
scénu, tam budou k vid ní a slyšení rybi ky zcela
erstvé.               -daw-

h t t p : // m y p a g e . d i r e c t . c a / i / i r e n a

Hudební životopis Lenky Slabé ítá
angažmá v mnoha eských kapelách,
namátkou Spirituál Kvintet, Nezma i i Žalman
a spol. Poté, co objela pár štací po esku jako
sólová zp va ka se svou vlastní kapelou,
zmizela najednou do Kanady. Boží ku, to už
jsou ty i roky? V zemi javorového listu se
mimo jiné angažuje v po ádání koncert  pro
krajany, sama se však pravideln  vrací i do
zemí eských a moravských. Letos dokonce
p ijede v doprovodu dvou p edních folkových
zp va ek sou asné Kanady, s nimiž si
p ipravila po ad Léto 2001. Pro jistotu uvádím,
že S. Crowe neznamená Sheryl alébrž Susan.

-daw-
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Cht l bych vás pozvat jménem „koleg “
nádražák  na jízdy parního vlaku, který bude
o víkendech brázdit tel sko. Pro nedostatek
místa vás pouze nasm ruji k plakát m, kterých
tu jist  visí všude plno, pop ípad  na naše
holky informátorky (zdravím vás, d v ata).
Ur it  to stojí za to, ostatn  jako každý rok...

    páší

Pardon, tedy VY EŽTE jim n co hezkého. Od pond lí bude sídlit v Lidušce ezbá , který
vás za mrzký peníz 30,- K  nau í vy ezávat z borové k ry. Ale co byste se tím vy ezávali vy, že?
P ive te tam ta svoje zlobidla a jen dohlížejte, jak se sama perou s dlátky. P ipraveny jsou šablonky
na p ív sky na krk, záleží jen zru nosti a trp livosti každého odvážlivce. Pak si prohlédn te
u stánku už hotové výrobky pana ezbá e a srovnávejte. A nezapome te: kurzy vy ezávání z borové
k ry, pond lí až pátek 14:00-16:00, vhodné i pro d ti. Informace o kurzu u stánku p ed Liduškou.

-luc-

Už jste p emýšleli, co podniknete v dob , kdy
se nikde nehraje ani nezpívá? Pokud pat íte k t m,
pro n ž den neza íná koncertem na Kocou í scén ,
což takhle vzít kolo (a  už vlastní nebo z p j ovny)
a vyrazit do okolí? V naší nepravidelné rubrice se
pokusíme vám dát n kolik tip  na zajímavé výpravy.
Za n me n ím nenáro ným na rozjetí – výletem do
blízkých Da ic.

Z Tel e nás z nám stí vyvede horní branou
zna ená cyklostezka . 16 (to jsou ty malé žluté
zna ky s kolem, pojedeme po nich až do Da ic).
Vymotáme se z houštiny k ižovatek a zamí íme do
Kostelní Myslové (víte, že je zde jedna z d ležitých
meteorologických stanic?). Zhoupneme se do údolí
a zase nahoru a hurá dál p es Zadní Vyd í kolem
židovského h bitova (kilometr za vesnicí vlevo od
k ižovatky) do Kostelního Vyd í. Malá vesni ka je po
celé republice známá díky místnímu Karmelitánskému
nakladatelství. Mén  zdatní si zde rádi odpo inou,
neustálé sjezdy k pot k m   a výjezdy berou sílu…
Našt stí jsou za kopcem na dosah již Da ice, po cest
do nich nás možná vpravo od silnice pobaví š ra
malých rybní k  navle ených jako korálky na potoku.

Pokud nám 13 kilometr  v sedle sta ilo,
zamí íme po prohlídce m sta z nám stí dol
k vlakové zastávce a zp t dojedeme motorá kem.
Kdo ale není jen sváte ní jezdec, vydá se i zp t na
kole. Zvolí hlavní silnici sm rem na Tel  a krom
provozu sleduje, kdy se zprava od nádraží p ipojí
zelená zna ka – té se nadlouho p idrží. Po necelých
dvou kilometrech zna ka odbo í vpravo po most
p es Dyji sm r Malý P ín. Stoupání není t žké, navíc
se za vesnicí  a další terénní vlnou cesta svažuje
zp t k ece a podél ní projede Velký P ín, erní ,
Slavibo  až do Radkova. Tam u p ejezdu zamáváme
zna ce, po silni ce už to jsou jen necelé t i kilometry
do Tel e.

Pro koho je naopak pouhých 26 kilometr  málo,
m že z Da ic pokra ovat po cyklostezce . 16 podél
Dyje do Starého Hobzí a pak bu  za ním odbo it na
Cizkrajov a Pe  (po levé ruce je Montserrat,
zmenšenina známého poutního kostela ve
Špan lsku), anebo dojet až do Slavonic a z nich se
do Da ic vrátit p es Pe  po hlavní silnici. Je však
pot eba p i íst 20 až 30 km. Na druhou stranu, ze
Slavonic se lze vrátit do Tel e vlakem…

-HH-

http://www.gvn.esnet.cz/jtt/jtt.htm
asto slyším, že prý na venkov  a mimo

velká m sta v bec vymírá kultura. Jedno z míst,
kde to rozhodn  není pravda, je Jind ich v
Hradec. Na n m je krásn  vid t, jak málo sta í,
aby se zájem o hudbu nejen udržel, ale rozvíjel.
Co k tomu pot ebujete? Inu na prvním míst
školu, nej lépe gymnázium, kde je hodn
mladých lidí. Pak samoz ejm  pana editele –
nadšeného muzikanta, p ípadn  ješt  n koho
dalšího z u itelského sboru. Z ad student  pak
hrav  doplníte instrumentální park (kontrabas,
dv  kytary, p ípadn  další sólové nástroje)
a najdete talentované zp va ky. A máte Jen tak
tak. Jejich písni ky jsou podobné jim samým
a jejich muzika nijak nevybo uje z hranic folku.
Ned lají to pro peníze ani pro slávu, p estože
vydali už dv  alba – radost je siln jší motivace.

-HH-


