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 Luďa dal na starost dnešní oběd Rolinovi, 
který sice dobře fotí, ale vařit rozhodně neumí. 
Plech se přepekl a následky se v době vydání 
tohoto čísla stále odstraňují...

 Kasandra si pořídila nového nezletilého milen-
ce. Stánek přebírá Lily, další zájemci se mohou 
hlásit u ní.

 Martinka: „Prosím tě kolik Ti je, že máš 
pivo?“ Ondra na to: „Za měsíc mi bude šestnáct!“ 
Kamil: „Tak to jseš taky panna, co?“ Ondra: „Hm, 
no a kolik je teda Tobě?“ Martinka na to: 
„No mě bude patnáct, ale panna teda už nejsem“

 Škrkafka dnes pro Velkého Informátora psala 
drby tak urputně, až z toho Kamilovi na stánku 
praskaly obaly u cédéček...

 Miluška včera v parku při Honzově odborném 
výkladu o hvězdičkách, na který se tolik těšila, 
nakonec usnula.

 Holky na baru poznaly na vlastní kůži skrom-
nost Glena Hansarda - chtěly si od něj objednat 
cédéčka a když se Glen dozvěděl, že by za ně měly 
zaplatit 750 korun, chtěl jim vnutit 500 korun, aby 
to neměly tak drahé!

 Martinka si přepisuje na stánku seznam 
z mobilu do sešitku. Říkala, že nechce dopadnout 
jako loni, kdy se strašně opila a mobil i se sezna-
mem ztratila...

 Dvě pořadatelky: „Máme jeden zásadní problém 
a to, že zejtra už tady nebudem!“

Dr.BARna

O koze, módě, Mistrovi a miláčkovi davů
Včerejší koncert zahájil James Harries. 
Původem sice z Manchestru, ale už několik 
let žije v Praze. Jestliže někdo z pořadatelů 
před koncertem pochyboval o jeho češtině, 
po jeho přivítání s Redlem větou „To byla 
chlastačka jak sviňa“ už nepochyboval 
nikdo. Zpívá mu to moc dobře a své písně 
naplno proživá (chvílemi možná až moc 
přehnaně). Kolega Cave měl sobotním vydání 
Zpravodaje pravdu, když psal, že chvílemi 
mečí jak koza. Po Jamesovi nastoupila Šany, 
která se na první polovinu koncertu vymódila 
do opradu krátkých černých šatiček a hned 
jak si sedala pronesla: „Koukám, že první 
řady budou mít super výhled“. Nevím 
teda jak první řady, ale já ho bohužel 
:-(  až tak moc dobrý neměl. No alespoň jsem 
se mohl více soustředit na její hudební projev, 
který je úplně bezchybný. Škoda jen, že se 
její písně sobě jedna druhé tak moc podobají, 
až mě to málem uspalo. Naštěstí po chvíli na 
podium vběhl Mistr oděn v tradiční bermudy 
a tričko (nikdo z kolegů nepamatuje, že by 
ho někdy viděl hrát v něčem jiném) a začal. 
Na jednu z prvních písní si vyšel 

na špacír s mandolínou mezi lidi,  chvilku hrál v uličce, pak si s ní sedl  i na zvukařovu 
židličku. Song o smrti rychtářovic synka si s ním zpívali mladí i staří. Protože jsem byl 
i na koncertě o dva dny dřív, kde hrál s kapelou, mám možnost porovnávat a musím napsat, že s kapelou je 
Redl trošku lepší. Jinak ještě musím vyzdvihnout Šany a její hru na mandolínu. To mě vždycky dostane. 
Ještě zmíním, když už se tedy tak rozepisuji kdo měl co na sobě, že Šany se převlékla do žlutočerného 
oblečku a jak vtipně poznamenala slečna stojící vedle mě, vypadala v tom jak Uma Thurman 
v Kill Billovi. Po několika spolu zahraných písničkách Redl uvedl vzácného hosta. Nebyl jím 
nikdo jiný než o den dřív vystupující Glen Hansard  z irské kapely The Frames, který, jak se zdá, 
se hraní v Telči nemůže nabažit a už několikrát oblažoval návštěvníky Telče svým zpěvem v podloubí 
i jinde na ulici. Ostatně jeho předvčerejší koncert na zámku byl tím nejlepším, co jsem kdy v Telči 
viděl a to sem jako divák jezdím deset let. I Medvěd musel dlouho vzpomínat, kdy naposledy viděl 
aplaudovat diváky ve stoje. Ale zpátky k neděli. Glen si hned první písní opět získal celé nádvoří 
a když zpíval duet se svojí mimochodem velmi pěknou přítelkyní, běhal mi mráz po zádech.Nasadil 
laťku tak vysoko, že když na podium pouštěl zpátky Redla se Šany, hodně lidí to zamrzelo a koncert 
už podle mě neměl štávu. Na konci si spolu všichni střihli nějakou (soudě podle toho, že si diváci 
zpívali s nimi, tak asi známou) píseň a jako přídavek dali Sbohem galánečko. Píseň, která bude 
Vlastu i dle jeho slov pronásledovat až do smrti. A byl konec... Bengi

Pozor Pozor! 
Pokud se vám líbí fotografi e našeho fotogra-
fa (tím myslíme fotografie od něj, ne jeho 
samotného), máte nyní možnost zakoupit 
si CD s fotografi emi z loňského roku, na kterém 
se nachází přes dvanáct set fotek ze všech kon-
certů a dění v Telči. Cd je v prodeji na každém 
PrázdninoTelčském stánku za pouhých padesát 
Kč. A jestli  teprve váháte, tak si fotky můžete 
prohlédnout  také na radnici - nepřetržitě běží 
na tý veliký plechový věci z 3. dílu Star Wars! 

Ahoj Medvěde, 
tisíceré díky Tobě a celému organizačnímu štábu 
za super prázdniny v Telči. Jeli jsme v sobotu 
na koncert Jarretů, kteří nás nepřekvapili, hráli 
jako vždy naprosto vychytaně. Zato koncert Gle-
na, jó to bylo velký!!!! V neděli jsme si ještě 
zopákli vystoupení na náměstí na kostkách, čímž 
si nás získal na dvěstěpro. Je to fakt pohodář!!
Vůbec se nám z tý malebný, krásný, pohodo-
vý, pohodový, pohodový .... Telče nechtělo!! 
Přejem úspěšný průběh zbytku prázdnin 
a těšíme se na vánoce, tam bude snad více 
času. Tom a spol.
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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
 poslední možnost pletení košíků!
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kocouři
Saltarella

nádvoří
Harvestri

Tempo di vlak
Miki Ryvola

nocturno
Voxtet
Mošny

nocturnoTempo di vlak
Trampská kapela jíž název dalo legendární vlakové 
tempo písní bratří Ryvolů, jakožto pravěký základ 
kapelního repertoáru. Společné hraní začalo velmi 
nenápadně už někdy okolo roku 1997, ale tempo, 
kterým se Tempo v posledních letech dostalo 
do podvědomí návštěvníků hudebních festivalů, 
se nedá snad ani označit za vlakové, alébrž přímo 
za raketové. Před dvěma lety spatřilo světlo světa 
první CD obsahující zároveň booklet se zpěvní-
kem. Na pódiích sesbírala kapela veškerá ocenění, 
na která pomyslela, od Moravského vrab-
ce, přes interpretační Portu ke Krtečkovi 
na Zahradě. Dík úspěšnému roku 2002 obdrželo 
Tempo di vlak Zlatý klíč za vítězství v anketě 
časopisu Folk & Country v kategorii Objev roku. 
Další CD obohatilo diskografii Tempa letos 
na začátku roku. A pozor, přes všechen nedostatek 
času, přes všechnu tu slávu, Tempo stále jezdí 
na vandry a je věrné svým trampským kořenům. 
Možná i proto zní jejich písně tak upřímně. -daw-
Honza Hučín nám opět na dálku vyzpovídal 
Tempo di vlak:
Zúčastnil(i) jste se již někdy Prázdnin v Telči, 
ať jako divák, nebo jako vystupující muzikant?
Pokud ano, kdy to bylo poprvé?
V Telči jsme hráli jen jednou před dvěma lety. 
Jako diváci jsme tam nikdy nebyli, ale hodně jsme 
o festivalu slyšeli. Dovedeme si to představit, 
neboť městečko už samo o sobě má okouzlující 
atmosféru.
Liší se nějak pro Vás vystoupení v Telči od ostatních 
letošních vystoupení na festivalech?
Bez přehánění - Telč nás tou atmosférou hodně 
přitahuje.
Jaké počasí byste si ke svému vystoupení přál(i)?
Když jsme tam hráli poprvé, hrozně lilo. Takže pro 
změnu by zase mohlo svítit sluníčko.

zítra kocouři

Voxtet
V Telči téměř domácí jihlavsko-třešťskou vokální 
skupinu už v Čechách moc koncertovat neuslyšíte. 
Buď zpívá celebritám (např. Václav a Lívie Klau-
sovi), nebo vystupuje v cizině. Namátkou turné 
po Sicílii, koncert na festivalu Mitte Europa v Ně-
mecku, festival Symbiophonies v belgickém Gem-
bloux. Do Belgie se znovu v říjnu chystají na turné, 
cestou plánují koncertní zastávky v Lucembursku, 
Francii a na cestě zpátky v německém Bonnu. Proto 
si rozhodně nenechte zítřejší příležitost ujít!

Mišák a FLO
Michal Mišák Bublák - kytara a zpěv; 
Sylva Dyková - rytmické miniatury, zpěv 
a brumle; Jana Havlová - příčná flétna; Petr 
Judas Kružík - basa; Tomáš Orlíček - bicí. 
Stylově bych to teď otipoval na folk-rock, 
ale uvidíme, co z toho bude a jestli budem 
takhle pokračovat dál. Mišák

Saltarella
Skupinu založil v létě 2001 Pavel „Medvěd“ David 
se svými dřívějšími spoluhráči Jirkou Jirákem 
a Petrem Bartošíkem. Tehdy začíná spolupráce 
se zpěvačkou Drahuškou Macháčkovou, která 
se podílí na tvorbě prvních skladeb a vystupuje 
i na historicky prvním koncertu skupiny. Na jaře 
2002 přichází zpěvačka Iva Marešová a klavíristka 
Martina Nováčková, v červnu potom flétnistka 
Petra Fuxová. Začátkem roku 2003 odchází 
Iva a Jirka. Činnost obnovujeme v červnu 2003. 
Jako zpěvačky se ve skupině objevují Míla Vítů 
a Hanka Doláková, na basovou kytaru hraje Vašek 
Soukup. Jako zatím poslední člen se k nám přidal 
Martin Ecler s akustickou kytarou. Na konci roku 
2003 skupina nahrává ve studiu Hacienda první 
oficiální snímek „demo `04“ Letos v březnu 
se s námi rozloučily Míla a Hanka. V plánu 
letos máme „koncertovat co to dá“. -int-

Mošny
Brněnská vokální skupina MOŠNY vznikla 
na podzim roku 1992. Její repertoár tvoří 
zejména vícehlasé původní písně z dílny 
Ivo Cicvárka  ale i skladby z různých žánrů 
ve vokální úpravě  (spirituály, gospely, skotské 
a irské balady, písně z muzikálů či kousky 
z klasické hudby). Řada z nich je v a‘cappello-
vé úpravě.Doposud vydali tři CD. To poslední s 
názvem Nebezpečí vyšlo loni a jeho folková tvář 
je již mnohem více ovlivněna jazzovými prvky. 
Myslím si , že v Brně není moc skupin, které by 
pravidelně vyprodávali nádvoří brněnské radni-
ce. Jejich písně pohladí a každý jejich koncert je 
zážitkem.Navíc je to i parta skvělých lidí.Bude 
to pecka,přijďte všici!

Terry Fox děkuje!
Na včerejším koncertě 
jsme na nadaci Terry-
ho Foxe vybrali ješte 
7 252 korun, celkem 
tedy od nás na podporu 
prevence onemocnění 
civilizačními choroba-
mi, zejména rakovinou, 
putuje 21 222 korun. 
Děkujeme!

Včera jsem se v tom baru sám se 
sebou potkal. Fakt divný...

Ten kretén utratil všechny moje 
peníze!

ALEXOTELČI
Předevčírem jsem nějak 
zapomněl odejít z baru. 
Divná věc...

Slavonice - tip na výlet
Navštívili jsme jednu z atrakcí jihočeského kraje, 
která je vzdálena od Telče 20km. Město Slavoni-
ce je známé svou renesančí zástavbou, podobně 
jako Telč, ale my jsme prozkoumali jeho útroby
 a výšiny. Od roku 1998 je zpřístupněné středo-
věké podzemí pod Dolním náměstím. Podzemní 
systém řešil odvod spodních vod. Chodby vyso-
ké 1,5m a široké 40-60cm propojují jednotlivé 
lochy(sklepy) domů. Nad městem se tyčí městská 
věž. Zdolali jsme jejích 172 schodů a za odmě-
nu se nám dostal krásný pohled po celém kraji 
a nahlédli jsme i do Rakouska.

Vlastička, Rolin, Jíťa

Harvestri

zítra kocouři

Miki Ryvola
nádvoří

nádvoří

nocturno


