
„Ka ka je Ka ka,“ íká unavený,
p esto vtipný MiŠ    Eda na chatu:
Prázdniny v Tel i nejsou festival, ale
zp sob života (oficiáln ). Ve skute nosti
je to n co úpln  jinýho.      Našemu
zvuka i Kubovi se v sobotu narodil již
druhý syn, jemuž rodi e vybrali jméno
Jonáš. V era se Kuba vrátil, a tak se
slavilo až do rána...

5 Ševelící
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Beznad jn  p epln né nádvo í v era p ivítalo
aktéry p edstavení Vyšet ování ztráty t ídní knihy (která
se mimochodem ani v Tel i nenašla a stále je
poh ešována). Nad pódiem se poprvé objevila plachta,
aby nám páni u itelé nezmokli, ale mraky byly v pohod ,

asi se jen cht ly
podívat na
p edstavení jako
všichni ostatní. Na
cimrmanech je
skv lé to, že i když
ty scénky lov k
už zná, pokaždé znovu a znovu vyprskává smíchy „...vždy  je
to t ída samých debil  a blbe k , v každé lavici debil, blbe ek,
debil, blbe ek, debil, blbe ek, jen támhle vzadu, to je výjimka,
tam sedí dva blbe ci vedle sebe.“  To je zkrátka nesmrtelný
humor.

Jelikož la ka kvality byla nasazena na nádvo í velmi
vysoko, musel si Medv d pozvat na nocturno další zvu né
jméno – Št pána Raka.    A
bylo zase p epln no. Mistr
zahrál n kolik dlouhých
kompozic              z vlastní
dílny a nebýt jeho

vystoupení bez aparátu, možná by mu n kdo nev il, že tam
n kde pod tím není playback. Ono to totiž chvílemi zn lo, jako
když hrají t i kytary najednou nebo alespo  jedna
kytara a jedna harfa. Ke konci Št pán Rak
vzpomn l na svého p ítele J e s t á b a
(Jaroslava Foglara) a zahrál n kolik
jeho oblíbených písní z vlastní
desky upravených trampských song .
Vinnetou m  tedy dostal. Publikum si
pak vyžádalo další dva p ídavky, takže p išlo na
adu ješt  Dobytí ráje od Vangelise (excelentní úprava)

a dokonce i poctivá (to jako zazpívaná) písni ka s textem               o
rodné šumavské vesni ce.

Podívám-li se zp t na t ch pár uplynulých prázdninov tel ských dní, musím konstatovat, že
je to tu, co se tý e divadla a muziky, tak p l na p l. Jasn , te  už se p iženou všemožné hudební
proudy a muzi enka si oblékne pomyslný žlutý trikot, ale ten nástup do závodu m lo divadlo velmi
slušný.

-daw-

Noviná e m žeme rozd lit na dva tábory: jedni píší více než v dí a druzí v dí více než píší.

Co byste si vybral z programu Prázdnin?
Tak znám M águ a Ž orp, to jsem zaznamenal kdysi. Už je to ale hodn  let, takže nevím,

jaký ud lali vývoj od té doby. Tenkrát to bylo zajímavé. Divadlo Járy Cimrmana, to je dobrý, to bych
si vybral… Navarová – to jméno jsem slyšel. Karel Plíhal! Toho znám dob e, toho mám rád… Miki
Ryvola, to je mi taky známé jméno, myslím, že to je dobrá kvalita, Jablko , taky. Stivín taky, no to
máte docela nabitý!

A osobn  jakou hudbu posloucháte?
Hubu? Jo, hudbu! Já poslouchám skoro všecko, co mn  bu  n kdo doporu í nebo co náhodn

slyším. Mám rád Jarka Nohavicu, ten pat í k tomu, co si vybírám. Pak mám rád Ivana Hlase, je to
kamarád, který se mnou d lá ve studiu Lá a fantoma realistického divadla Zde ka Nejedlého,
a který složil hudbu, já jsem složil texty a on tam i hraje jako herec, i na kytaru a zpívá… Já nevím,
Yo Yo Band, vzpomn l bych si na víc v cí, poslouchám samoz ejm  i klasiku. M j záb r je velmi
široký, ale musím se p iznat, že takové ty v ci, které jsou te  najednou na n jakém žeb í ku,
rychle se objeví a rychle zase mizej, to mi uniká.

Jedna odborná otázka na záv r. Nalezli jste v poz stalosti Járy Cimrmana n jaké zmínky
o e-mailu nebo o Internetu?

My jsme zjistili, že Cimrman m l, vynalezl to vlastn  a provozoval to, takzvané informa ní
šapitó. Koupil vysloužilý stan, tam byly lavice okolo manéže, uprost ed manéže byl stolek
s telefonem, tam sed la telefonistka a najímal vysloužilé (neboli emeritní) profesory z r zných
obor . Ti sed li na lavicích, v zim  m li pal áky a termosky s teplým ajem, nebo v lét  se studeným
nápojem, tak si tam sed li, bavili se a lidé mohli telefonovat na to ur ité íslo své dotazy. Paní
u telefonu byla natolik inteligentní, aby zjistila, kterého oboru se to týká, když to byla biologie, tak
zvolala: A, pan profesor Kropá ek, máte tady dotaz, takže on šel k telefonu a zodpovídal ty dotazy.

ili to byl takový vlastn  p edch dce Internetu, dá se íct.                                                                                   -daw-

Každý má jiný pohled na
zdejší d ní - 9 lidí v era vrátilo
lístky, jelikož neslyšeli,
zbývajících cca 1000 lidí
z stalo. Velmi nás pot šilo,
když nám byl po zahájení na
zámku donesen kolá  jako
projev spokojenosti s tím, co
vytvá íme a o co se snažíme.

 Díky

!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Rozhovor  s Ladislavem Smoljakem na stran  24  !!!!!!!!!!!!!!!!!!



http://www.12move.de/home/kretzschmarfolk/
B hem dvou týdn  Prázdnin každoro n

p ivítáme n kolik
milých host  ze
zahrani í a to je moc
dob e. N kterým se
v Tel i tak líbí, že se
sem rádi vracejí. To
je p ípad této
n mecké skupiny pocházející ze saského
Freibergu, která podle údaj  na svých
internetových stránkách erpá z keltských
vliv . Lyrické balady podep ené vícehlasým
zp vem ve starém stylu odrážejí podle nich
bohatství barev tohoto sv ta. Protože na jediné
vystoupení na nám stí je jich škoda, dostanou
prostor i na ve erní zámecké scén  a podpo í
ostatní keltofilní interprety. - HH -

znovuzrozený1
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Jedni z kmenových len
SKRZnaSKRZ. V hlav  jim to asi moc v elo
melodiemi a písn mi, protože za ali skládat
nejenom pro svou kapelu. Jedním z d sledk
nadšení k muzice je dnešní koncert na dobrou
noc. Pohodový zp v Já i a lehká  kytara Jé i
je jedna z možností, jak p íjemn  usnout po
dnešním nocturnu v ajovn .

Inženýr houslí Jan Hrubý nás bude op t
nahlodávat, že v každém echovi je nejen kus

muzikanta, ale
i kus Kelta. Až
budete sed t
v h l e d i š t i ,
zkuste na pár
minut zav ít o i
a pono it se do
p o d o b n é h o
transu, který na
pódiu zažívá
Hrubý. M lo by

to fungovat, protože muzika Kukulínu má fakt
kukule!!! -daw-

http://adela.karlin.mff.cuni.cz/asc/~rokyta/asonance/home.htm
Š avnatou irskou a skotskou muziku p iveze

z Prahy skupina pražských akademik . Ur it  ji moc
dob e znáte
a tak zde
kapelu ani tak
nep edstavuji,
jako spíše avi-
zuji. Nezapo-
me te si tedy
zajít pro dávku
v i t a m í n
z britských ost-
rov , nezapo-

me te na Asonanci. Mohlo by vás to mrzet, protože
oni n jak extra asto nevystupují (asi tak jednou
m sí n ). -daw-

http://www.volny.cz/grasscoctail
Plze ský Grasscocktail se sám výstižn

charakterizuje pouhými ty mi slovy: Folk
s grasovou tvá í. B hem šesti let existence
skupiny došlo k n kolika personálním
zm nám, letos ke zp va kám, kytaristovi,
banj istovi a baskytaristovi p ibyla ješt
dobristka, takže vizuální iluze typické
bluegrassové kapely je už dokonalá. Zajímavé
bylo vystoupení Grasscocktailu na letošním
InternetFOLK jamu v bohnické psychiatrické
lé ebn , kde zp va ka Irena Motlíková (když
už vás letos v Tel i po ád krmíme tím
Internetem, musím zmínit, že Irena je jeho
zdatnou uživatelkou a „aktivistkou“ folkových
konferencí a chatu) state n  zpívala i za
druhou, chyb jící zp va ku. P ij te se zítra
na Kocoury podívat na nebojácnou Irenu i její
kolegy. -luc-

V prvním dílu seriálu cyklistických vyjížd k
do okolí jsme putovali do Da ic a zp t. Pokud vás
to neodradilo, podíváme se dnes do jihozápadních
kopc  v trochu náro n jším profilu.

Z Tel e vyrazíme kousek po známé
cyklostezce . 16, ale na k ižovatce, kde stezka
vede rovn  do Kostelní Myslové, zamí íme
tentokrát vpravo do Horní Myslové (kdo odbo ku
p ejede nebo komu se Kostelní Myslová posledn
líbila, m že pokra ovat až do ní a za vesnicí, kde
se silnice stá í vlevo, zvolit p ímou cestu – ta ho
po kilometru dovede na naši trasu). My si za Horní
Myslovou pe liv  rozvrhneme síly na dlouhé
stoupání, v n mž musíme p ekonat p evýšení 150
metr  a odpo ineme si jen na hrázích dvou rybník .
Cesta nás vede do Mysletic, jimi vzh ru a vesnicí
odbo í vpravo sm r Olší a Mrákotín. Ješt  pár
záb r  a jsme na vrcholu kopce Lopata, z n hož
je nádherný daleký rozhled. Vydýchaní se spustíme

dol  p es Olší a kolem Olešského
rybníka. Pokud se chceme ješt  trochu
potrápit, zabo íme za ním vlevo
a m žeme vesele bloudit po lesích na
úpatí Hradiska (ale mapu radši
s sebou!), jinak pokra ujeme lesem
ost e dol  a sjezd nás z lesa vyplivne na
rovinku k Mrákotínu.

Op t si m žeme vybrat, zda
chceme vid t 800 let starou a stále živou

lípu s dutým kmenem – v tom p ípad  odbo íme
vlevo do Praskoles a zp t. Dojedeme do
Mrákotína, máme i d e á l n í
p íležitost ud lat pauzu na
o d p o in e k . Nechceme-li
do Tel e jet po velmi rušné
hlavní silnici, budeme ješt  síly
pot ebovat – projedeme kousek
obce sm rem na Tel  a Brno, ale ihned
odbo íme vlevo p es potok (zdánliv  na ásnou,
ale vzáp tí do p kného stoupání k ástkovicím
a p es údolí k Host ticím). Odm nou nám bude
pohled shora na Tel  a pohodlný sjezd bez šlapání
až tém  na nám stí.

Chceme-li si trasu ješt  o n co prodloužit,
zamí íme z Mrákotína na ásnou a vracíme se
p es Vanov. Ovšem podrobn ji se tam podíváme
n kdy jindy.

-HH-

 Ptali jsme se na ztichlém nám stí:
„Co vás na letošních „Prázdninách“
p ekvapilo?“

Michal, Aš: „P ed chvílí jsem potkal
hlou ek mnich , nevím, kdo to je, ale jsem na
n  zv davý. Taky m  p ekvapilo, že tu budou
hrát Cimrmani, že tu prodávají celozrnný
chléb, a že jsem tu byl ne ekan  zastavený.“

Marek, T ebí : „Snad ani nic, všechno
p i starém.“

Petra, Pardubice: „Je tady málo akcí
proti mému o ekávání, zdá se mi, že všechno
se d je až ve er. Jsem zv davá na p ímý vstup
na internet, až pojedu dom , ur it  se na to
podívám.“

Markéta, Havl. Brod: „P ipadá mi to
stejné jako loni, myslím, že sem jezdí i stejní
lidé. Pro m  je to taková prázdninová
relaxace.“

Andrea, Pardubice: „Ur it
jsem ekala víc akcí, ale zase je tu
zvláštní atmosféra m sta,
nemusím nikam sp chat. Na
víkend je to fajn, ale 14 dní bych
se tu asi nudila.“

Veronika , Brno: „M
p ekvapilo, že byly slabé zásuvky
na M áze a Ž orpovi.“

Kuba, Moravský Krumlov:
„P ekvapili m  ti, co na v erejším koncert
sed li na pravé stran  od pódia a rušili, a taky
to,  že pro diváky bylo hodn  ob erstvení.“

Michal, Praha: „Velmi nemile m
p ekvapil v erejší ve er. Nejprve prezentace
aut, a pak koncert – p ipadalo mi to komer ní,
nelíbilo se mi to. I když jsem m li lístky
rezervované, nešli jsem tam. Naopak p íjemné
bylo, že ve t i se na nám stí skon ilo a byl
klid. A jsem p ekvapený, že tu už nehraje
Nohavica.“

Honza, Vlkán ice: „Zdá se mi, že je tu
letos mí  lidí a všechno je komer n jší.“

Petr, eský Brod: „Strašn  m
p ekvapilo, jak ti papaláši, co jedli na koncert ,
p kn  rušili.“

Mária, Partizánske: „Jsem tu poprvé, ale
je to tu krásné – m sto, celková atmosféra,
skv lý relax.“ -Mag-

http://www.gvn.esnet.cz/jtt/jtt.htm
Zámecké

nádvo í ani as
v e e r n í h o
koncertu není
bohužel nafu-
kovací, a proto
jind ichohrade tí
folka i nestihnou
p edvést vše ze
svého bohatého
r e p e r t o á r u .
Chcete-li slyšet víc, p ij te na nocturno po skon ení
hlavního koncertu. - HH -


