
Velký Informátor & vzkazy
Chudák pořadatel Matěj řešil včera zapek-
lité dilema: sedě na studni před sklepem,  
na každém stehně velmi lepou rozžhave-
nou děvu, jednu s kalhotkami s krajkou, 
druhou bez krajek. Se kterou do hajan? Jak 
zjistil Velký informátor, Matěj zvolil duál,  
ale zjevně jej to zmohlo - probral se v tělo-
cvičně až kolem poledního...
Nejmladší stánkařka prázdninového jar-
marku Beruška (Berenika Lancingerová,  
6 měsíců) všechny srdečně zve k nákupu  
do svého vigvamu u bašty i do stánků svých 
kamarádů.
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Co jsem včera neslyšel
To se tak rozsedíte u Marušky, klopíte Zon-
ku za Zonkou a najednou vrhnete pohled 
na orloj a ztuhnete: koncert za čtvrthodi-
ny končí. Když jsem doběhl, popatřil jsem  
na žalmanovce, an, jako obvykle, si mění 
posty u mikrofonů při Byla vojna, byla, svý-
mi 14 dioptriemi spočinul na Jindřišce, tváří-
cí se zrovna jako Holka od koní, a než jsem 
se vrátil z vycházky za třešňovým Jelcinem, 
byl šlus.
A o co že jsem to přišel? Stopro o energic-
kou rockerku DusiLenku, co začínala kdysi 
jako kotlikářka, šíleného perkusebijce Davi-
da Landštofa, který hraje na djembe, caba-
su, amforu, vejce i vlastní čelo, no a samo  
o Martina Ledvinu, kytarového mága s aktu-
álním úžasným čírem na vyholené hlavě.  
No ale určitě byli stejně úžasní jako na jaře 
v Budějkách a v létě ve stanu Divadla Con-
tinuo s Mário Bihárim. Trošku vám závidím, 
že jste si to užili, ale mně se Zuzkou, Peťulou 
a dalšími v hostinci taky nebylo zle. Všichni 
už ale odjeli, takže se asi polepším.
Tuto nezprávu si nevymyslel Cave

Lenka Dusilová
Osobní dojem? Fakt dobrá, vyhráli se, je na 
nich vidět, že jedou celou šňůru.

Žalman a spol.
I přes fámy, že Lohonka nepřijede a bude 
jenom Žalman, což diváky lehce vyvedlo  
z míry, koncert byl. A Žalman podal stan-
dardní výkon.7/2006	 redakce	Android	Vojta	Cave	Colombo	Kislík		sazba	Ondra	foto	Vojta

          medved@ji.cz
www.prazdninyvtelci.cz

Sportovní dílna
Dnes se konečně zadařilo. Našli jsme to, co jsme od začátku Prázdnin hledali ... ideální plochu 
na zimní bruslařskou přípravu. Přes prvotní oťukávání místního náměstí (které se vyznačovalo 
nejistou dráhou pohybu míčku a v podstatě nešlo jakkoli odhadnout ke komu se míček nakonec 
dostane) jsme nakonec dospěli k ploše, která za určitých podmínek nejlépe simuluje ledovou plo-
chu. Zní to téměř neuvěřitelně, ale přesně takové podmínky poskytuje místní hokejový stadion, 
který, svlažen kapkami deště, klouže jako led (mnohdy i líp, záleží na především na umu, stabilitě 
a odvaze jednotlivých sportovců). V soutěži o nejdelší skluz byly k vidění i více než desetime-
trové. Po úvodním seznámení s terénem konečně začalo utkání. Tradiční rivalové Baroví buřti  
a Redakční povaleči rozehráli neobvykle působivé finesy, které okouzlovaly kromě mnohých divá-
ků i samotné sportovce. I přes krkolomně vypadající pády (kterých nebylo málo) jsme vyvázli 
zdraví a spokojení se sportovním výkonem (až na 
Jáchyma, ten si celou dobu stěžoval na nerovné 
podmínky, ve kterých nemohla vyniknout jeho 
bruslařská technika). Díky předpovědi počasí na 
další dny víme, že podmínky pro hokejové vyžití 
na hokejovém stadionu budou více než ideální. 
Pršet bude dosytosti. Dr.Ondrovo hodnocení: Po 
hrdinném výkonu našich děvčat jsme zvítězili nad 
vodním živlem a s minimálními ztrátami na živo-
tech nakonec florbal opravdu pokořili. O2

TVŮRČÍ PSANÍ VE DVORKU LIDUŠKY 
pá 4.8., po 7.8., čt 10.8.  

vždy 17-19h
PRO VŠECHNY!

automatický text, klubíčko, jedenácteráky 
Tužky i papíry máme!

V souvislosti s dřevěnými stánky podél 
zámecké zdi vás prosíme - nenavštěvujte  
je v noci. Nikdo v nich nic neprodává,  
ale stánky přesto nejsou určeny k sezení  
a nebo dokonce jako zástěna k močení!!!
Záchodky v Lidušce už znají jména budou-
cích potomků svých pravidelných zákaznic. 
Budou to Rozárka, Ondrášek, Barborka  
a Anička, ta by se měla dokonce narodit ještě 
před koncem Prázdnin.
Holek od vstupenek Ivanky a Efky si prý 
nikdo nevšímá a na poradě je nikdo nevidí 
a neslyší, asi jsou neviditelné! Velký infor-
mátor stále shání jejich fotky nebo ales-
poň přibližný popis - také je nikdy neviděl  
a po pravdě - doteď o nich ani neslyšel.







ligový florbal a extraligové pády bavily davy diváků (celkem 6)
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zítra na kocouří scéně

Disneyband
na nádvoří

Martina Trchová 
Voxtet a Jarret
nocturno ve sklepě

Žamboši a Lucie Redlová

dokončení z předchozí strany

Disneyband

Já tak rád trsám trsám
A tak, když se všichni mačkali na nádvoří zámku před 
podiem, trsal jsem na Dusilku se Žalmanem v chodbě 
zámku. Místa jsem kolem sebe měl dost a sardinkám na 
nádvoří jsem vůbec nezáviděl. Navíc na mne nepršelo  

komiksové okénko

Nezmaři a Ginevra

zítřejší kocour

Romeo a Julie

	
bude jich 
hodně! 	
A budou 
brečet!

pozdra-
vujte ode 

mne všechny, 
co jsem 
nestih’ 

	
sakra, 

dneska už 
musim jet 

domů

nocturno přesunuto kvůli počasí  do sokolovny! (u vlak. nádraží)

V zajetí technoducha
V telčském sklepení se po předchozích ročnících Telčteku patrně usadil šílený Tuc-tuc-ghost.  
Za svou poslední oběť si dnes vybral mě. Po ránu, rozlámán tělocvičnými parketami a včerejším 
florbalem, se o slovo přihlásily svěrače a já rychle hledal volnou mísu. Jenže ouha - záchodky  
 w    ve sportovce plné zvuků i vůní, ani jedno prkýnko nazbyt. Poháněn neodbytnými tlaky vyklo-
pýtal jsem ven a zmerčil otevřené dveře do sklepa. Neváhej a vejdi, vzpomněl jsem si na tramp-
ského barda a vběhl do sklepních útrob. Nápis WC byl dostatečně velký, tak jsem se v euforii sesul 
na vypulírovanou keramiku a...Jak říkával tatík, nic mi nebylo a najednou mi bylo líp. V blažené 
Nirvaně jsem omyl dlaně, vyšel z OO roomu a strnul. Tma, ticho, nikde ani Jakub Noha, jen nad 
hlavou mi cosi podivně hučelo. Zacloumal jsem dveřmi, zámek však držel jak židovská víra okolo 
Krakova. Chvíli jsem hýčkal myšlenku, že zlikviduju zásoby na baru a večer se nechám vynést. 
Pak jsem zas zběsile pobíhal prostorem, hledal vypínač, tajnou 
chodbu a při tom nacházel uklízeččiny rukavice, použité láskochra-
ny a pár vlasů od barmanek. Čas od času to sklepením zahučelo, tak 
jsem nakonec zbaběle vyměkl, zavolal Ondrovi („jasně, někoho tam 
pošlu“) a čekal. Po čtvrthodině mi začalo vrtat hlavou, jestli Ondra 
ví, že to nebyl apríl. Uprostřed temných vizí, co mi táhly hlavou 
a počtů, jak dlouho vydržím jenom chlastat - to kdybych se třeba 
dostal do časové smyčky - jsem naštěstí uslyšel klíče, pak spatřil 
denní světlo, pačesy pořadatele Jindry a vůbec mi nevadilo, že se 
směje jak hovádko bóží, pusu snad od ucha k oku.
PS: Toho, kdo redakci Zpravodaje napráší, kdo mě tam zamknul, 
čeká tučná tekutá odměna.
PPS: Teď se Sandra sama práskla, tak uvidíme v noci na baru...
	 Cave

   Ztráty a nálezy
Rodina Horáčkova postrádá velmi důležitou ledvinku s peněženkou, doklady, mobilem a foťákem.  
Vytratila se dnes odpoledne nejspíš z auta. Pokud jí najdete nebo o ní něco víte, zavolejte prosím 
Vlaďce na tel. č. 604 310 161, nebo se zastavte na štábu. Díky moc!

Jim z Nezmarů fandí časopisu Čtyřlístek, resp. Rexíkovi a také dobře maluje. Originál je k nahlédnutí v redakci!

hlavní koncert


