
ZPRAVODAJ ČTVRTEK 5.VIII.
Redakčníci: Puntík Matìj Skøítek Bob

Ahoj, jsem Vlastík...
   "Tak nevím jestli bude ještì nìjakej lepší koncert"  
                                                                       Medvìd o Druhé trávì

 Namísto oèekávané bouøe, která vloni pøedèasnì ukonèila jejich
koncert, dostavila se letos bouøe smíchu, takže "naplnouhububand" BaF
aneb Braxatoris a Fialová, zaèali letos {díky konferenciérovi Radkovi} velmi
vesele. Schválnì si zkuste pøi záchvatu smíchu ufouknout saxofon jako
Fialka a ještì pohybem tìla rozdmýchávat zájem publika. Navíc nebylo
rozdmýchávání tøeba, nebo� potlesk v pøedehøe Ruletièky ukázal nakolik
BaF stoupli od loòska v cenì. Jenže...být Braxou, žaluju Redla za pokus {ne
zcela bezvýsledný} o vymazání koncertu BaFu z divácké pamìti.Vlasta
zkrátka jakoby za Bafem stiskl klávesu DELETE a zaèal na nepopsanou
stránku. Promyšlený nástup s Cimbál Classic, houslový úvod, jakoby
mimochodem pøedhozená lidovka z okraje pódia....širák na hlavì a už to
jede. A èím vìtší rychlost, tím delší brzdná dráha. Jednak mi nikdo
nenamluví, že poštolku kroužící nad hlavami publika,spokojenì se
usazující  na zámeckých oknech neobjednal Vlasta, druhak nevìøím že
Cimbál Classic nikdy nezkouší, ale to je mùj problém. Luboš Javùrek byl
dalším plusem veèera, naprosto nesmazatelným. Bez jeho harmoniky by
Vlastova škola blues nedopadla tak jak dopadla. Zcela jistì dálkovì
ovládané vlaštovky {publikem vrhané, složené ze Zpravodajù } pøistávaly
na pravých místech, takže pøed  oèekávaným songem mohla zaznít
neopakovatelná improvizace: zpívaný rozhovor s konferenciérem Radkem
za doprovodu Vlastovy kytary a Cimbál Classic. Pøidávalo se, pøidávalo
{brzdilo se dlouho}, zaznìlo docela všecko co mìlo a kdo nebyl spokojen,
nebude už nikdy. Koneènì ta pravá atmosféra. Co? Radku?            Skøítek 
**************************************************************************** 

Turnaj ve volejbale - Zítra v 15.00 na táboøišti. 
Sraz všech ve 14.45 u kašny.

Velký oheò se chystá dneska po koncertì na táboøišti.
Zítra od 17.00 všichni na námìstí. Jde o všechno.

Pøijïte, vìøíte-li, že láska je silnìjší než smrt.
Nevìøíte-li, pøijïte taky.

  ZBOØME ZEÏ. 

*Plovoucí ohýnky na Roštejnì
Pùlnoèní pøedstavení šesti plovoucích hoøících ostrùvkù pøilákalo vèera témìø všechny
táborníky k rybníku Roštejnu na táboøišti. Šest nahých potapìèù /nazí prý byli ve
skuteènosti jen dva/ rozhýbali hoøící lucernièky, vytváøeli rùzná  seskupení - no
dokonalí  akvabeláci. Veèerní rybníkové pøedstavení bylo ocenìno potleskem a myslím,
že se Klokanovi nápad vydaøil, díky. Problém mìli nakonec ti dva nazí potapìèi, kteøí  
se stydìli vylézt ve své nahotì  na bøeh plný lidí...
Dìkujeme Štofimu a Klokanovi za bezva soutìže a nápady pro táborníky.
Kdo je zvìdavý, staèí  se ochomýtat  pøes den na námìstí , po  koncertì
na táboøišti a být u toho... Neváhejte.                                                Puntík

PSANÍ NA ÚROVNI
EVROPSKÁ KVALITA

DOMÁCÍ CENA
LINERY a ROLLERY ji od 6,- a 11,50
zvýrazòovaèe* znaèkovaèe* popisovaèe

plnící pera* technická pera

Kdo jednou zkusí psát LINEREM nebo ROLLEREM - nièím jiným už nepíše.
Dokonalá, rovnomìrná, tenká, souvislá a mimoøádnì dlouhá stopa písma -

až 3 km. Ètyøi barvy, rùzné typy hrotù.


Tel. 0332\2481, 2081

Fax 0332\2712

Usnadnìte si práci v kanceláøi, ve škole i doma.

 *B R I G Á D Y*
Hlaste se v 8.00 u štábu, protoe chodíte-li rovnou na zámek, máme zmatek ve
volòasech. Jako vdy potøebujeme zítra lidi na zámek a k rybníku.

Migueu Montanaro, francouzský jazzman, obdoba našeho Stivína
vystoupí se svými flétnami a bubínky 7.VIII. v 19.30 na zámku.
Písnì støedovìkých trubadúrù s texty v occitanštinì...BOMBA.



MIKYMAUZOLEUM
14. srpna v Telèi spoleènì pokøtíme
dlouho oèekávanou novinku Jarka
Nohavici " Mikymauzoleum ". Rádi
bychom vám ji pøivezli už již 12. srpna, a
proto malou anketou zjiš�ujeme zájem o
koupi této desky. U vchodu do zámku
dostáváte veèer pøed koncertem
programy "Ètvrtkù v Mìstské knihovnì v
Praze" a u nich naleznete i anketní lísteèek,
který, vyplnìný, vhodíte do krabice
pletoucí se vám do cesty  pøed nádvoøím.
Udìláte nám radost a zajistíte si elpíèko.
Posílám pusinku na èelíèko.     Švejda 

Na co já ubohá
teï pùjdu

Veèer stála pøed štábem dvì dìvèata a
studovala seznam úèinkujících v Telèi:
" Hm, na Žalmana tady nebudu. A
Nedvìda mi vyprodali." Dívenka se
rozzuøila. " Tak to bych ráda vìdìla, na
co já teda pùjdu." Zapla� pánbùh, že je
festival rozvržen do ètrnácti dnù a že
dnes veèer nevystoupí jako zaruèená
pecka bøí Nedvìdové {nic proti
Nedvìdùm}, které by si pøišla
poslechnout pùlka Telèe, a já nebudu
muset bìhem vystoupení ostatních
úèinkujících poslouchat rušivé, hlasité
a netrpìlivé poznámky èekajících
nedvìdistù. Dnes bude nádvoøí plné
èekatelù na Nezmary, doufám, že
tolerantních lidí, kteøí nepøijdou
nìkoho pøetrpìt a otravovat život tìm
co si rádi poslechnou i ty ménì známé
pøedskokany.              Pavka

Firma V.S. a J.JUNG
LP a MC za výhodné ceny 

27,- a 45,-
Zpìvníky,knihy,èasopisy-sleva

10-80
Ruleta - výhry  

Zasílání na dobírku
Pøed zámkem, po levé stranì.

Hlášení mìstského rozhlasu
Haló, haló. Hlášení mìstského
rozhlasu. Žádáme táborníky, aby
nebrali døevo starousedlíkùm.
Opakuji. Žádáme táborníky, aby
nebrali døevo starousedlíkùm.
Dìkujeme za pochopení. Pøepínám.

***Snídanì do spacáku***
Neuvìøitelné stalo se skutkem. Táborníci,

vstanuvší mezi osmou a pùl devátou
mohou si zakoupiti rohlíka s máslem a

salámem {z Masozávodu Krahulèí,
sponzora naší akce} a to skoro zadarmo.

Takže neváhejte, pokupájtì.

  BÁSEÒ
Náš Vlastík Redl,
  v hospodì sedl, 
 pak klidnì jedl,

houskový knedl. 

****************************

O P T I K A
Jarmila Koèová

nám. Zachariáše z Hradce 63
Brýle s UV filtrem, opravy, služby.

****************************

TÁBOØIŠTÌ č.2
Díky Jurovi zaèíná fungovat druhé
táboøištì na zimním stadionu. Noc pro
jednoho pøijde na 6,- Kè. Stanuje a spí
se na trávì, v umývárnì teèe teplá
voda, k dispozici je sprcha za mírný
poplatek. K zimáku se jde horní
branou z námìstí, po hrázi a pak
vpravo rozkopanou silnicí a tam to
je.               Dík Jurovi.
*************************************

  *Anketa o Radkovi*
Konferenciér Radek : ANO  - NE. To byla vèerejší anketa. Výsledky zde:
Ankety se zúèastnilo 64 návštìvníkù koncertu, z nichž bylo 23 proti
Radkovì konferenciérství a 41 pro.Nìkteré názory a vzkazy otiskujeme:
Máš na to. Vytrvej a nedej se.* Dojem z koncertu mùže pokazit cokoliv.
Zde je to bohužel rádoby další dìtská hvìzdièka Radek.* Je dobrej, ale a� si
 vezme vìtší èepici.* Asi tak jako fór by to mohlo být dobrý, ale už
proboha ne.* Dneska jsme tu prvnì a líbí se nám a atmosféra je náhodou
fajn.* Konferenciér nevyhovuje-špatný mluvený projev.Kazí dojem z
pøedstavení.* Malý konferenciér je frajer, který za takový dva roky klidnì
nahradí i takovýho Souèka.* Prosím ne a nezlobte se.* Ano - Státní zámek
Telè.* Vykoøis�ování dìtské nevinnosti. Blbý nápad. Ne.* Takový pìkný
konferenciér. Škoda, že není starší. Alèa 15 let.* Radeèek je senzaèní,
takovej pøirozenej a jinak je to tu šílenì krásný.* Áno.  
Pøátelé, jestli si myslíte, že Radkovo sebevìdomí klesá, tak si to nemyslete.
Má proè stoupat, protože ta atmosféra vèera byla a nejen díky soutìži s
míèkem. Jen ještì vymyslete jak ho pøinutit øíkat na pódiu to, co øíká nám
na štábu.                                                   Skøítek

*Pište do Zpravodaje*
Dneska pøišel do redakce Had a že prý nevíme co se dìje a ve Zpravodaji
nic není. Takže: nikomu nezakazujeme dopisovat nám, posílat èlánky,
informovat {nežalovat}. Zatím si píšeme vìtšinu sami a se èlánky od Vás je
to bída. Tak tøeba zítra. Jinak Vás roztrhnu jak Hada.                         Skøítek 


