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(Ne) Mlčení kytar
Procitám a promítám si v pamìti celý vèerejší den. Poèasí pøestalo hrozit
potopou svìta a mraky se nepøihnaly dokonce ani na veèerní koncert, jak to káže
zákon namazaného {krajíce}. Na pódiu pøed štábem už od rána vyhrávaly kapely
AHOJ a PAØEZÁCI a hned vedle vyrùstaly stánky se zpìvníky, deskami a se
vším, co patøí k folkovému festivalu. Od kostela bylo slyšet písnì o Ježíši a Bohu
a mne zaráželo, že je to jediná kytara, kterou jsem zaslechl mimo pódium. Letem
z porady poøadatelù jsem zahlédl Jezevce a oba konì, zapøažení do stojícího
koèáru, na mne vyplázli jazyk. Na louce se letos nesmí táboøit, a tak se mi
nenaskytl ani pohled na množství stanù s ohníèky. Den spìl k veèeru a já jsem
ke svému velkému potìšení zahlédl na námìstí i pár hrajících kytar. Lístky šly
na odbyt celkem slušnì a tak jsme museli lavice na nádvoøí narychlo doplnit
ještì o sadu zánovních židlí, jež byly okamžitì rozebrány. Nevím, co napsat o
skupinách SPOLEKTIV a MÍRA KUŽELKA, obì pro mne byly pøíjemným
objevem. Pøekvapila mne ale reakce publika, oèekával jsem, že budou obì kapely
nepozornì pøehlédnuty v oèekávání SAMSONA A JEHO PARTY, zatím si ale
vyžádalo pøídavek a také potlesk mezi písnìmi svìdèil o tom , že to nebylo jen ze
slušnosti. Druhá z  výše jmenovaných formací si vystoupení vybrala ke køtu své
desky "Èernobílé tváøe hvìzd" a za kmotra vybrala Samsona. Dobrý zaèátek.
Pak už se ale na pódium vyhrnul sám kmotr a rozezpíval nádvoøí starými
peckami MÁKÙ, k úžasu všech - stojící. Když prý delší dobu sedí, bolí jej záda...
Že ale nechce mít se stáøím nicj spoleèného, dokazuje v zápìtí na pódium
vystoupivší ...A JEHO PARTA.  Stejnì jako vìtšina nových písní, plná elánu a
dobrých nápadù. Èást repertoáru se odvíjí také ze Samsonovy desky " Mé hodné
písnì". Vøele doporuèuju, hlavnì ovšem tìm ménì ortodoxním trampùm.
Nádvoøí hradu má celkem slušnou akustiku a když k tomu pøidáte zvukaøe
Reného Caise, máte perfektní zvuk na celý veèer. Skupinì nezbývá než popøát
hodnì štìstí. Loudám se z koncertu, ve mìstì je zase ticho. Nesmíme rušit noèní
klid. Ani potichu ?  Zkusme to. Piánko. Nerušit. Ale hrát. 

Jirka Pígo Nosek

auta na parkovištì, prosím Vás. A fofr nebo jak tam od nás nìkdo nabìhne,
bude to horší než kdyby tam nabìhl nìkdo ne od nás. Takže... fakt dík.
Zítra to nìkdo zkontroluje a táboøištì bude pod naší ochranou. Jinak: zítra k
vám nabìhne Bob a bude vyzvídat co je jak špatnì {pro zpravodaj} a lecos
snad vyøešíme. Øešte s námi.                                                Skøítek
       


V úterý 3.VIII. sraz v 8.00 pøed štábem {pionýrákem} u
pokladny.Pracovat se bude na zámku  {15 lidí} a bude se èistit
okolí rybníka  {15 lidí}.Pøijïte se domluvit.Pracuje se za volòasy.
                                  Kdo nechce,nemusí.

   CUKRÁRNA       BOJUJTE PROTI    

 Diana AIDS
      Nám. Zachariáše z Hradce 5                        Navštivte 

         otevøeno do 23.00 v dobì                DROGERII EVA
               Prázdnin v Telèi                  Nám. Zachariáše z Hradce è.60
     široký výbìr cukráøských             Pøi odbìru nad 10 kusù
                 Výrobkù                                                milý dárek
                VÝBORNÁ ZMRZLINA
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NAŠE ADRESA
...i  stalo se,že poèítaè zapomnìl doèista všecièko.      Konec pohádky.
Stejnì jako poèítaè v pohádce,zapomnìl doèista všecièko i poèítaè
náš.Takže jestli si myslíte,že jste s námi v neustálém kontaktu......tak nejste.
Ale:budete.Když nám pošlete svoji adresu,budete uloženi do pamìti a mùže
se stát,že vám obèas pøijde pozvánka nìkam,nebo Zpravodaj o nìèem.

Naše adresa: 




O lásce a pohodě
Už to zaène, žádný strach. Pohoda. 

Zaèáteèní obtíže jsou za námi a bude èas
na hry a výpravy do lomu, procházky
 po Telèi, atd. Hlavnì se nenuïte a do

nièeho nenu�te. My vás pøinutíme sami.
A jak. 

            

Setkání s tajemnem I.
OBLUDA NA STARÉM MÌSTÌ ANEB OLDTOWN NESS

Jsou tajemná svìtla na Staromìstském rybníce skuteèností nebo jde o
mystifikaci ?  Mìøí ocas obludy 80 nebo 180 metrù ?  Existuje Oldtownneska
{obdoba Lochnesky} ?  Kdo vlastnì saje na Starém Mìstì ?
Sledujete seriál, který vznikl díky archívu Arthura C. Clarka, vìdce, spisovatele a
fantasty, který jako první navrhl spojové satelity, autora Vesmírné odysey a dalších
knih, a který v souèasné dobì žije na Srí Lance.
Výpovìï svìdkynì: Puch bahna je cítit už nìkolik týdnù,ale podivné
šplouchání a hýkavé zvuky jsem slyšela až vèera.A ta svìtla...no jako nìjaký
UFO {Unidentification Flying Object},že už jsem èekala až vyleze nìjakej ten
E.T. {Extra-Terrestrial},nebo EBE {Extra-Terrestrial Biological Entity},ale ono
nic a pak najednou.....{pøerušení záznamu}.
           

            


Pøíštì si budeme povídat o obøích pavuèinách v zámeckém parku.
Pozn.red.: Nechoïte k rybníku ve dne, nebo uvidíte jen sací bagr a kus hadice. 
V noci pracuje fantazie za vás.                                           Arthur  Skøítek Clarke

Dnes a zítra: Dneska jdete na Druhou trávu Roberta Køes�ana a zajímavou

pøedskokanku,jejíž jméno a všechno tajíme a napíšeme o ní zítra.
Zítra nás zavlaží Jirka Suchý,Pavel Dobeš - beze slov,s Milošem

Dvoøáèkem,který pøedstaví svou žákyni Martinu Souèkovou,dceru....

U nás na pavlači II
Pravdivá zpráva: Na dveøích pokoje, ve kterém je ubytována naše štábní úèetní Vìrka,
se v noci objevil malovaný vìnec se stužkou a nápisem "Spi sladce". V rozhovoru pro
náš list postižená uvedla, že si bude stìžovat v tisku i v tlaèi.
Druhá pravdivá zpráva: Speaker a konferenciér Prázdnin v Telèi Radek {pøedstavil se
vám vèera}, projevil nedùvìru k ubytování na internátì slovy: "A máte tam záchod, na
tý internì?"
Tøetí pravdivá zpráva: Zatímco Robert Køes�an pøijede dnes do telèe se skupinou Druhá
tráva {Second Grass},Jihlavské listy inzerují Dlouhou trávu.Vydejte se proto radìji na
zámek s kosou.

 PROBLÉM na táboøišti
Vážení spoluobyvatelé Telèe .
Táboøištì......nedìlejme si to horší než to je. Zatímco v prostoru na stany
parkují auta, stojí stany na louce, která je soukromá a nebyla nám
zapùjèena. Buïte tolerantní, pøeparkujte si, pøestavìjte stany než to nìkdo
zaène øešit a vymyslí neøešitelný problém. Mìstská policie spí ménì než si
myslíte a nìkteøí, nám nepøející obèané Telèe, nespí vùbec. Takže: stany z
louky, auta z louky, stany z pole. Stany do bøízek a prostoru za kabinkami,


