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 Pány: A proč tady letos není taková ta holka, 
co by to furt dělala a pořád by jí to bavilo? (prý 
myslel lámání Zpravodaje)

 Katka v redakci: Tak a teď tady budu sedět, 
dokud mi to neuděláš! (prý kartičky do dílen)

 Skandální odhalení stánkařů! Kasandra 
je pedofi l, Lili domina a Radana zase zoofi l! (hlavně 
prý na velký psy, ale pozor aby se nedala na medvědy!)

 Skandální odhalení vůdce Al-Kajdy!
Dnes nečekaně přijel Kamil! Ten, koho jsme měli  

doposud za Kamila, byl jeho bratr Usáma, který 
si ihned po svém oholení sbalil svých pár samopalů 
a nasedl na první letadlo do Ameriky.

 Náš zvukař Honza F. nám včera na baru 
prozradil,že přišel na fi ntu jak vypnout Bobše, 
jak jsme po cvhilce zjistili opravdu nekecal, 
ale nechtěl nám prozradit kde se to tlačitko 
nachází, hrozilo by prý nebezpeči zapnutí!

Dr.BARna

Staré hvězdy v novém složení
Celé odpoledne se nad Telčí honily mraky a pořadatelé se co chvíli chodili dívat na internet 
na aktuální informace o počasí. Nakonec se postavil nad podium stánek, což se v půlce koncertu 
ukázalo jako prozřetelné rozhodnutí. Ale nepředbíhejme. Pár minut po půl osmé na podiu přivítal 
Medvěd Bokomaru. Pokud někoho z Vás zajímalo co vlastně slovo Bokomara znamená, vězte, 
že je to kultovní  rituál (boko-maru), spočívající v meditaci za vzájemného se dotýkání chodidly 
nohou z románu Kolíbka spisovatele Kurta Vonneguta. Jakožto brňák mám Bokomaru celkem 

rád, leč přijde mi, že po odchodu Šany 
je Bokomara pouze o Luboši Javůrkovi. 
Ti ostatní mu víceméňě dělají křoví. 
A zde se už dostáváme k avízovanému 
deštíčku. Během několika málo minut 
se setmělo a nádvoří letos poprvé 
(a snad i naposledy) skrápěly kapky 
deště. Část diváků ustoupila na obě 
strany do podloubí, ale poměrně velká 
část navštěvnictva vytáhla deštníky 
a pláštěnky a jelo se dál. Bokomaru 
vystřídal vynikající muzikant Jarda 
Matěj, kterého bohužel lidi moc neznají. 
Ten se po pár písničkách rozloučil písní 
Tears in Heaven od Erica Claptona, 
která se mi v jeho podání líbí snad víc 
než v originále. Po menších problémech 
s mikrofonem Medvěd zavzpomínal 
na Samsona, jak před dvaceti 
rokama myl nádobí, aby si vydělal 
na Prázdniny v Telči a nastoupili 
očekávaní Kameloti v nové sestavě. 
Dlouhodobě indisponovaného Viktora 

Porkristla nahradil Marek Špek Dráp a bohužel je ještě stále vidět, že není s kapelou až tak moc 
dobře sehraný. Občas falešnej tón nebo vypadnutí mimo rytmus, u jedné písničky mu vypadl 
dokonce kus textu. Ale na druhé straně uznávám, že za nacvičením tolika písní v tak rekordně 
krátkém čase je určitě kus práce. Roman střídal starší písně s novýma (u jedné z nich mě zaujal 
text: „a každej z nás měl kolem dobrou zónu, u řeky Frazer chytili jsme fazonu“ - nevíte někdo 
náhodou o čem to vlastně zpívá?) a prokládal to vyprávěním, že Kanada je oukej. Ještě  tak mohl 
promítat diáčky... Divákům vůbec nevadilo mokro kolem nich a každou píseň ocenili bouřlivým 
potleskem, na závěr musela kapela na čtyřikrát přidávat takové pecky jako Čas rozchodů, Pálavu 
nebo Honolulu. Na závěr pár otázek: K čemu byly Pavlovi Plchovi sluneční brýle na čele během 
večera kdy už slunko opravdu, ale opravdu nesvítí ? Také jste si všimli urostlého chlapíka 
v tričku s nápisem Security Kamelot, který nechtěl k Romanovi pustit pomalu ani slečny pořadatelky 
s občerstvením? Na co ho má? Byl to sice hezkej večer a věřím, že všichni odcházeli spokojení, 
ale jsem sám, kdo si myslí, že Kameloti už mají to nejlepší za sebou? A Jan Tleskač? A vy ? :-)

Bengi
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 Markétka, která odjela na za prací do Brna, 
se dnes vrátila se senzačním zjištěím - Lubošovo 
auto rozšířilo epidemii BSE i v Brně a tak asi 
nebude jediným utraceným kusem...

 Jeden radši utajený pořadatel se mi včera 
po nocturnu svěřil, že pokaždé když se při tanco-
vání sehne, tak si prdne. Není náhodou tohle ten 
hlavní důvod, proč s tebou Vlastička nechce spát, 
Prdíku?

 S plynem má problémy i nečekaná posila 
Pány, který si včera dal hned čtvery čínské nudle 
u stánku s pěknou prodavačkou a pak se celý večer 
vznášel.

 Medvěd na poradě o Technoparty pořadatelů:
Krásné ráno v Telči, vychází sluníčko, paní Pří-
hodová zametá na náměstí vajgly, první japonec 
přichází na náměstí s kamerou, jen ze sklepa 
je slyšet hučení, okolo projíždí traktor, který ale 
vůbec slyšet není... a mě už bylo jasný, že Vojtu 
dnes celý den neuvidím.

 Vrátil se mezi nás Pivoň (takže se všeobecně 
doporučuje nevycházet v noci ven a pro jistotu 
si zatlučte okna a dveře) a hned prohlásil, že Velký 
Informátor je pěkná drbna. No počkej!

 Informátor dnes na kluky z čajovny zkusil svojí 
novou taktiku z knížky „Asertivního jednání lekce 
6 - Poproste klackem“. Ani přes slušné vystupování 
mu kakao nenalili.

 Roman včera oslavil svátek a nikdo z vás mu  
nepopřál, což je na pováženou! Takže to urychle-
ně napravte na mailu Felix.FX2@seznam.cz, nebo 
si vás Informátor taky proklepne. (kdo by se chtěl 
pojistit, narozeniny má Roman 10. prosince)



DÍLNY ZÍTRA V LIDUŠCE
 malování hedvábných kravat 

 a roset(obrázky do oken)
 malování na sklo
 vícebarevná batika
 tisk a barva na textil
 tiffani - šperky ze skla
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kocouři
Hluboké nedorozumění

nádvoří
Míra Ošanec

Stráníci
Samson a Hop-Trop

nocturno
Terne Čhave

nocturnoHluboké nedorozumění

Ačkoliv kapela svým názvem v podstatě pre-
zentuje stav totálního nepochopení, jejím pilířem 
je přesný opak. Téměř všichni členové 
se navzájem potkali při jamování na folkových 
festivalech a prostě si padli do oka. Na jaře 2003 
vydala kapela vlastním nákladem své první CD 
Mandarín, pomeranč a ti druzí, které nabídlo 
nejen přehled dosavadní hudební tvorby kapely, 
ale majitelům PC také zpěvník a kroniku kapely. 
Rok 2004 přinesl zatím Hlubokému nedorozu-
mění dvě druhá místa (Polabské kolo Trampské 
Porty a Paracountry 2004) a další nominaci 
na Slunovrat. V současné době vychází skupině 
zpěvník, který kromě písní z uvedeného CD 
obsahuje už i úplné novinky. Repertoár HN 
je převážně z vlastních zdrojů a pohybuje 
se hlavně od trampu k folku s výlety do dalších 
hudebních stylů.  Autorský tým tvoří celá kapela. 
U Ládi více převažují trampské motivy, u Petra 
zas ty folkové. Pavel je v tomto ohledu nevypo-
čitatelný a nikdy se neví, zda z něj vypadne věc 
folková, trampská nebo něco, co by se hodilo 
nejlíp třeba do rocku. Eliška se zatím autorsky 
ještě rozkoukává, a tak je na nějaké zobecnění 
zatím brzy. Žánrový vývoj HN je tak ovlivněn 
hlavně tím, kterého autora v dané době nejvíce 
líbá můza. HN není kapelou, která by udivo-
vala brilantními muzikantskými kousky. Jejím 
cílem je spíše rozdávat pohodu a písničky, které 
si člověk může i sám zahrát a zazpívat. -int-

Fakt jsem nic nepil. Ani kapku 
jsem neměl.

Možná jsem v redakci neměl 
jíst toho nafukovacího delfína...

ALEXOTELČI
Včera jsem vůbec nebyl v baru. 
Opravdu...

kocouři nádvoří Terne Čhave
Terno nocturno žhavé!!! Komu bude zítřejší noc 
ve 22.30 mladá, rozhodně nezestárne, navštíví-li 
cikánský večírek v klubu Sklep! Krom skvělé-
ho vína z místních telčských naléváren (sklenka 
vína k lístku zdarma) si jistě vychutnáte partičku 
temperamentních muzikantů, hrajících své songy 
s takovou vervou, že se krev pění a s novou 
chutí pulsuje v žilách! Tady nejde o techniku 
nebo hudební ekvilibristiku, to není jen hraní, 
to je život! Kdo netančí bude možná zítra litovat, 
že se to nenaučil dřív - třeba si aspoň zahopsá 
na židli. Matěj

Terne čhave znamená v romštině Mladí kluci. 
Repertoár této skupiny z Hradce Králové tvoří 
tradiční rómská hudba ve vlastních úpravách 
a nemalé úspěchy s ní kapela slavila už před ro-
kem 1989 na Portě v Plzni. Po listopadové změně 
režimu došlo sice k rozpadu Terne čhave, avšak 
na přelomu tisíciletí přišel velký comeback. Jen 
pár měsíců po znovuzrození kapely uchvacuje 
živelné představení Terne čhave amfiteátr na Za-
hradě v Náměšti na Hané a sympatická rómská 
skupina si v roce 2001 odváží diváckého Krteč-
ka. Debutové CD Terne čhave, které se jmenuje 
Avjam palé, vydalo renomované nakladatelství 
Indies Records. -daw- 

BRIGÁDY KAŽDÝ DEN V OSM
Pokud si nechcete nechat ujít koncerty oblíbe-
ných kapel a Vaše finanční zásoby se po více 
než deseti dnech strávených v Telči už po-
vážlivě tenčí, přijďte si vstupenku na koncert 
odpracovat, budeme jedině rádi! Sraz každý 
den v osm hodin ráno před štábem Prázdnin, 
těšíme se na Vás!

Stráníci
V současné době natáčejí Stráníci nové album 
s názvem „Staré město“ (podle titulní písně) 
ve studiu Jiřího Maška „Mašouna“, který se spo-
lu s Davidem Hofrichterem (Devítka), Honzou 
Brožem a Tomášem Machem objeví na tomto 
albu jako hosté. Z kapely před nedávnem ode-
šel David “dlouhovlasá blondýna“ Watzl, zatím 
se za něj náhrada nehledá. -int-

Samson a Hop-Trop nádvoří

POSLEDNÍ SBOHEM
Medvěd dnes odjel do Jihlavy, aby dal 
„POSLEDNÍ SBOHEM“ svým kytič-
kám v truhlících na okenních parapetech 
a na dvorku. Není divu , že ukončily předčas-
ně svůj život, když jim už jedenáct dní nikdo 
nedal žrát a pít. I takovouto daň Prázdninám 
je nutno každoročně zaplatit.

Volejbálek
Druhý volejbalový turnaj aneb 

Hon na Mistry aténskou smečí
Startujeme zítra v 10:30 na volejbalovém 
hřišti u gymplu. Zúčastnit se může celé 
družstvo i jednotlivci. Pro vítěze čeká 

sladká odplata!

Ztráty a nálezy
Našel se mladý pes - zlatý retrívr (smě-
rem k tábořišti za kinem), obojek spoje-
ný šroubem. do zítra bydlí u paní Plaché, 
tel.: 737 535 634, domů po 20h. 567 243 974.

Na intru je volno!
Pokud sháníte nocleh v teple, pohodlí 

a se sprchou, volejte 728 058 373!


