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Vítejte v pohádkové Telči !

ze světa (Od našeho fotografa a mistra slámovače Roberta Z.,
 který je radši v Americe, než s námi v Telči)

Zdarec!
Teď jsem si přečetl mail, informující o srazu 
dnes v osm v Telči. Teď je tady v Yellows-
tonu půl dvanácté a Vy se za půl hodiny 
sejdete. Pěkně mě se***e, že tam s Váma 
nemůžu být. Jsem tady v tom posr***m 
parku, kde se člověk bez místní monopol-
ní společnosti ani neup***e a u nás doma 
začíná zase jedna kotlíkárna, na kterou 
se půl roku vzpomíná a půl roku těší a která 
se koná ve městě štastných lásek, kde si to 
určitě zase uděláte hezký. Tak mě nes***e 
a napište mi!!! Čau Robert 
 (Robertův mail je rjarja@centrum.cz)

DRBY&VZKAZY

z domova
 Velký Informátor si nemohl dnes ráno 

nevšimnout záhadného ovlaječkování 
celého telčského náměstí. A jak je u něj 
zvykem, záhadu hned odhalil a přidává 
jednu historku. Prý se na skupinku věšících 
pořadatelů pověsili i přes pokročilou noční 
hodinu nadšení folkáči a po chvíli přemlou-
vání odcházeli spokojení se svojí vlaječkou 
a že si jí prý pověsí na auto. Matěj, vrchní 
věšák a výrobce vlaječek, dokonce obdr-
žel sympatickou fi nanční odměnu. To jsou 
panečku návštěvníci! 

 Posílám Vám loňskou fotografi i panora-
ma Telče. Je mi líto, ale letos bohužel nemo-
hu Prázdniny navštívit, tak dění budu sle-
dovat jen na netu. Vše Vám určitě vyjde na 
100%, jako každý rok, tak jen ať se umoudří 
počasí. Přeji Vám krásné Prázdniny. 
 Ivo Poracký

Sportovní KloPrdílna

Dílny v Lidušce

Ve čtvrtek večer se skupina sportovně 
založených pořadatelů rozhodla zkrátit 
volný čas před ustavující schůzí a zároveň 
prověřit stav místních sportovišť, která 
se v nejbližších dnech stanou dějištěm mno-
hých sportovních aktivit. Nikdo samozřej-
mě netušil co se z tak nevině vyhlížejícího 
podniku může vyklubat. Po příchodu na 
hřiště u gymnázia jsme byli příjemně pře-
kvapeni kvalitou místního trávníku, který 
sliboval skvělý fotbalový zážitek. Hráli 
jsme standardním způsobem - pánský gól 
za bod, dámský za dva a právě to způso-
bilo další nesnáze. Jelikož jsme začínali 
v malém počtu (sedm hráčů), byl každý 
další vítán. Nečekaně vyrovnanou partii 
narušil až příchod Anety, zřejmě Barošové. 
Střílela góly nekompromisním způsobem, 
jaký vídáváme pouze z kopaček nejlepších 
fotbalistů. Absolutní debakl zachránila až 
osobní obrana čítající tři obránce, ale to 
už bylo pozdě na překvapivý zvrat, neboť 
se ozval hvizd oznamující konec utkání. 
Nyní se už těšíme na úterní odvetu, kte-
rá bude ovšem ve volejbale (fotbalový 
debakl již nedopustíme). Kdo chce, může 
samozřejmě přijít taky, o podrobnostech 
Vás budeme informovat v dalších číslech 
Zpravodaje. -O2-

Přijďte se udělat vlastní dárek z telče. 
Každý den od 13:00 do 17:30 do Lidušky 
na náměstí (tam, kde se točí pivo Kozel). 
Malování na sklo, porcelán, hedvábí 
a textil, pletení košíků, tiffanni (šperky 
ze skla), drátkování, batika. V ceně je veš-
kerý materiál a rady.
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Kapelu s názvem Ty Syčáci tvoří trio zku-
šených muzikantů. Syčáky vedlejšími jsou 
kytarista Petr Zavadil a baskytarista Tomáš 
Fröhlich. Tato napohled instrumentálně vel-
mi nenápadná sestava dokáže vytvořit neu-
věřitelně barevnou a pestrou zvukovou ku-
lisu, v jejímž středu se vyjímá syčák hlavní, 
představitel fyzického básnictví Petr Váša. 
Je těžké to říci takto otevřeně, ale kdo nevi-
děl zpívat Petra Vášu, neviděl nic. To je bo-
hužel krutá pravda. Při zpěvu Váša používá 
nejen své hlasivky, ale doslova a do písmene 
celé své tělo. Buší se v prsa, bubnuje na tvá-

ře, ucpává si nos, vymýšlí si vlastní jazyk, 
mává rukama jako větrný mlýn, vlní se jako 
opilá kobra, ze své husté hřívy modeluje ato-
mový hřib atd. atd. Tahle show - nebo snad 
lépe řečeno tahle exhibice - přitom nepůsobí 
jako samoúčelná snaha být za každou cenu 
originální, ale naopak vypadá zcela přiro-
zeně. Sám Váša o sobě koneckonců říká, 
že v podstatě dělá lidové umění. -daw-
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Jan Spálený a ASPM
www.janspa leny . cz

Pepa Streichl
www.st re i ch l . cz

Ty Syčáci
www.tysycac i . cz

Čistokrevné blues by mělo být tragické, 
alespoň tak to kdysi na jednom koncertu 
tvrdil Vlasta Redl. Pokud se ovšem roz-
hodnete navštívit večerní vystoupení Pepy 
Streichla, očekávejte s velkou porcí blues 
také velké množství humoru. Legendární 
ostravský bluesman, jenž mimochodem 
pro český folk objevil Jarka Nohavicu, 
je známý svojí bezprostředností a výjimeč-
nou schopností komunikace s publikem. 
Pro ni bude na komorním nocturnu při-
chystána ta nejlepší půda.  

ZÍTRA NA NÁDVOŘÍ

Mnohačlenný soubor Asonance (v součas-
nosti 12 kmenových členů) tvoří bravurní 
instrumentalisté a zpěváci. Kdysi průkop-
níci žánru, jež se dá zjednodušeně označit 
za keltskou hudbu, jsou dnes už jen jednou 
kapelou z mnoha, které se u nás „kelťár-
nám“ věnují, ale současně také jednou 
z mála, které nad ostatními vysoko ční. 

Asonance
www.asonance . cz

Charismatický Streichl, který před pár lety 
dokázal obdivuhodně překonat ochrnutí 
po mozkové příhodě, není mistrem kyta-
rových exhibic: „Blues chápu stejně jako 
staří bluesmani. Myslím, že člověk by měl 
jít spíš po textu, než aby se prezentoval 
jako vynikající kytarista. Takhle já chápu 
blues“. To prosím říká člověk, který hrál 
celý život blues a na stará kolena se rozhodl 
založit vlastní trampskou osadu... -daw-

INTERNET V TELČI BUDE!
Pro veřejnost je opět  připravena internetová 
kavarána "iClub" - v tradičním prostoru školy 
na Vás čeká 9 tenkých klientů s LCD displeji 
a volným přístupem k internetu. Omlouváme 

se za zpoždení, otevřeme ji zítra!

Madla Brožková

Vašek Koubek
www.vac lavkoubek . cz

Javory
www.u l rychov i . cz

ZÍTRA NOCTURNO
22:30 VE SKLEPĚ


