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Pašerácké listy Dnes
Gangsteøi gangsterùm

Očekávaný masakr v prohibiční Telči
  Pod pøísným policejním dozorem se dnes veèer odehraje setkání
ètyø hlavních Teleèských gangsterských skupin pod vedením zatím
neznámých bossù. Místem schùzky byl urèen zimní stadion,
neutrální to území bez kapky alkoholu. Policejní posily jsou
oèekávány veèer, taktéž bude zostøena celní kontrola u vstupu na
stadion. Zástupcùm gangù budou vystaveny pasy, jako zbraò se
povoluje pouze støíkací pistole " Thunder Pet" a její odrùdy. Krycí
akcí se stane country bál poøádaný na stejném místì od 19.30
hodin. Mìstské zastupitelstvo se usneslo, že povolené ztráty
každé skupiny budou dvì osoby. Ochranný systém bossù se
ponechává na skupinách, policie organizuje pouze pravidelné
kontroly gangsterského zastupitelstva a ochranu nevinných
vesnièanù.

 *******Prèihry v Telèi*******
   Dalšímu roèníku Teleèských prèiher dnes veèer požehná sám
Velký Boss. Jako obvykle je pøipravena velká spousta atrakcí a
showtìží na nichž se pøilehlé gangsterstvo a pašeráctvo dosytosti
vydovádí. Soutìživce snad naladíme jmenováním takových
soutìží jakými bude Ostøe sledované pašování, Štafetové
pašování, Soutìž o nejvìtší možný pašovatelný pøedmìt,
Plánovaný odstøel celníkù..... Tìšíme se na Vaši úèast.

Právì začínáme
Vyluštìní rébusù ze včerejška

Vèerejší tajemné obrázky obsahovaly názvy kapel a písnièkáøù: alman,
Hradišan, Jarmark, Nedvìdi, Maskara, Vondrák, Fleret, Kamelot. Vyluštil
Era. Víc rébusù nemáme a ani u bysme to nestihli, ale pokud nutnì
potøebujete volòasy na Jarka tak máte poslední šanci najít všech sedm

hrozivì narùstajícího skóre v polovinì 1. setu støídán pro, aè je to kruté takto to
zveøejnit, slabý výkon Bob.  Pøesto se již Štábu nepodaøilo set zachránit. 

Po výmìnì stran nastoupil Štáb  do 2. setu s pozmìnìnou sestavou,  
doplnìnou  o rozhodèího. Ani to Štábu nepomohlo, nebo� zákeøný nepøítel na druhé
stranì sítì ho záhy pøi vzdušném souboji u saka zranil {kotník}. Smysl pro "fér plej"
velel Štábu tento podlý èin pomstít, což se mu také v momentì podaøilo, kdy  hned po
dalším rozehrání odkulhal z "courtu" další sportsman, tentokráte však již na stranì
táboritù.  Jinak byl  prùbìh 2. setu podstatnì dramatiètìjší  než set 1, ale ve svém
koneèném výsledku dopadl pro Štáb stejnì  mizernì jako set úvodní... 
Fakta:   Táboøištì : Štáb  - 15:7, 15:10,  zranìní: 2,  mrtví: 0,  diváci : okolo 40
neplatících
Snahy o pøípadný okamžitý odvetný "maè"  zkalila blížící se 16. hodina a s ní  zaèátek
pravidelné porady na štábu. Na høišti se pak rekreaènì pinkalo do pozdních veèerních
hodin.
                                      {kulhající}   GoGo

GO, GO, GO.......GLO, GLO, GLO 



Bude køtìno v sobotu na koncertì a bude zde i prodáváno spolu s

 naším pøíležitostným zpìvníkem, tak trochu raritním a unikátním.

 Držel jsem v ruce POHODU...
"Dnes je to naposled pohoda", øekl vèera na úvod

konferenciér Medvìd, "zítra je country bál a v sobotu Nohavica, to
se tady budeme maèkat...". A mìl pravdu. Pohoda. Své kvality
pøijela tentokrát na zámek pøedvést matièka Praha. 

"Radùza" - "novicka" mezi ostøílenými folkovými matadory,
objev z Karlova mostu, vystupující organizovanì teprve od
listopadu loòského roku. Pøedvedla svá blues o Praze, o barech, o
noèních smutcích a samotách v miliónovém velkomìstì... Moc se
mi to líbilo, dýchla na mì atmosféra Prahy, výbornì zachycená.
Mám tento druh poezie rád...

Kratièká pauza a na pódiu je vìhlasný Nerez, posílený o
kolumbijce z USA Ivána Gutiérreza. V naprosté uvolnìnosti se
rùznì støídají na pódiu, rùznì si vypomáhají navzájem, zní
písnièky z nového CDéèka Nerezu "Stará láska Nerez a vy", ale i
vykopávky. Iván zpívá ve své mateøìtinì, Zuzana Navarová mu
obèas dìlá druhý hlas... Pohoda, spousta pøídavkù, nakonec
lovkynì autogramù... I folkové publikum má své idoly...

A nakonec vrchol. V parku pøed skleníkem, pod hvìzdnou
oblohou, za krásné letní noci, domácí "ATheOna", hrající "new age
music". Zvláštní, uklidòující, esoterická hudba, k tomu ty všechny
okolní komponenty, fantastický zážitek... Lidi, to vám bylo tak
krásný... Ležel jsem stejnì jako ostatní v trávì, nade mnou padaly
hvìzdièky, pøál jsem si spoustu vìcí jako je zdraví mých blýzkých
a tak a najednou jsem to vìdìl, cítil... Držel jsem v ruce POHODU.
Jen ji pevnì chytit a již nepustit. Nikdy.  Ale také by se mohla
rozbít, ponièit a proto jsem ji nechal odeznít, odejít... Tøeba zase
nìkdy pøijde...                   GoGo

KLÁNÍ VOLEJBALOVÉ
"Maè" veliký v míèi odbíjeném se udál vèera odpoledne na høišti u táboøištì

pod Eiffelovou nálevnou. Aktéry jeho byly reprezentaèní výbìr Štábu a spojené
mezinárodní {SR} mužstvo Táboøištì, o kterém se dá opravdu tvrdit "mužstvo" , nebo�
ve svých øadách  nemìlo ani jednu ženu. Pøíkladnì spojenými silami byla natažena sí�,
pøièemž nejvìtší dík za zdar této akce patøí pøíhodnì rostoucí bøíze na stranì jedné a
rùzným tìžítkùm a podpìrkám kolem labilního triangulaèního kùlku na stranì druhé. 

Odhodlání obou družstev zvítìzit bylo obrovské, leè toho pocitu bylo dopøáno
pouze jednomu. Muselo však o vavøín tvrdì bojovat. A to nejen se soupeøem, ale i s
rozhodèím, který se rozhodl dodržovat alespoò ta nejzákladnìjší pravidla, jako jsou
hra horní polovinou tìla, hra nad sítí, maximálnì 3 odbytí míèe na jeho pøesunutí do
pole soupeøe a zákaz mrskání se v síti bìhem hry...

Každý soupeø zvolil jinou taktiku. Výškovou pøevahu Táboøištì chtìl Štáb
eliminovat lepší hrací technikou a bojovností. Ne vždy se mu to daøilo. Proto byl za

fialových plakátù Prázdniny v Telèi s vybarvenými písmenky a z tìchto
písmenek sestavit heslo na které dostanete volòasy. Plakáty jsou na
plakátovacích plochách, zastávkách a èasto v hospodách a to v Øásné,
Øídelovì, Vanùvku, Krahulèí, Mrákotínì, Lhotce a na hradì Roštejnì.
Pøíjemné hledání.

Dopis redakci z 11.VIII.
Prý polovina koncertu byla vynikající. Posluchaèi shánìli kazetu

HBStopu. A mnoho dalších. Ale pak pøišel pohøeb. Megahercový
megafonový pohøeb. V èele šel megaloman. Nevidìl kam? Že na
høbitov a na høbitovì do hrobu? A že v truhlách se nesou Osobitost,
Osobnosti, Lidství a Muzika? A Vtip a Inteligence? A že publikum -
to inteligentní Telèské publikum - se zmìnilo v zevlující dno? Že by
se mìlo rozejít? Anebo jinak: Vaøil se obrovský kotel guláše pro
lidožrouty. A publikum mìlo øíct: Dìkujeme, nemáme chu�. Mrtvoly
nežereme.
   Nepøeháním. Nebezpeèí megalománie {a totality ve folku} hrozí.
                                                Bezejmenný ze zevlujících.   Èau.

The Anketa New
  Jelikož a protože jsme od Vás vèera dostali jen 14 odpovìdí, a
díky svému koncertu zvítìzili Nerez {nejvìtší folkový oblíbenec},
spolu s Nedvìdy, Hop - Trop a Plíhalem, rozhodli jsme se anketu
zopakovat. Otázka zní: Kdo Vám v Telèi letos chybìl, co
Vám tu letos chybìlo ? Anketní bednu dáme na celnici.

Anke�ácký urvatelný lupenolist

Polárník Jakeš v Telèi
Èeský cestovatel po krajích polárních se pøijede v sobotu v 17.00
ohøá t do Telèe do Lidušky na rohu námìstí {nad dolní bránou}.

Taneèní noc pod Štamberkem
Odehraje se v sobotu od 19.00 hodin v hospùdce ve Lhotce,

vstupné je 15 Kè a hrát bude Studentská sedma. Docela pøíjemné
místo k navštívení po koncertu Jarka Nohavici, nebo pro ty, kteøí

už lístky na Jarka NESEHNALI.

Nohavicovo “Mikymauzoleum”


