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ZPRAVODAJOVNÍÈSTVO: PUNTÍK MATÌJ SKØÍTEK GEORGE

OTEVØENÝ DOPIS MÍSTOSTAROSTY TELČE
Je moderní psát otevøené dopisy, jeden takový proto teï píšu.  Zaèínám zatím bez oslovení, protože ani
nevím, jak si mezi sebou øíkáte. Možná, že "kamarádi", ale tøeba nìjak úplnì jinak. Nejjednodušší by
bylo oslovit Vás jménem. Na to by mi ale nestaèilo ani kdybych opsal celý kalendáø - stejnì by nìkdo z
Vás zùstal neosloven a navíc by mi nezbylo místo pro to, co Vám chci napsat. Oslovím Vás tedy tak,
jak øíkám svým synùm pøibližnì Vašeho stáøí/mládí/. A kdybych mìl i dcery, øíkal bych jim asi také tak,
jak teï :
Holky a kluci,
     vítám Vás /vìtšinu vlastnì už v polovinì Vašeho pobytu/ u nás v Telèi. Nepodaøí se mi možná
popøít, že toto uvítání mùže vypadat jako neupøímné, strojené a úèelové. Ale není tomu tak. Chodil jsem
rád na koncerty do zámku s Vašimi dnes už o nejménì deset let staršími pøedchùdci a pøicházím rád i
letos s Vámi. Poprvé tak bylo v úterý " na Dobeše ". Holky tam roznášely Zpravodaj datovaný outerkem
3. VIII. a rád jsem si ho pøeèetl. Instinktivnì /?profesionální deformace/ jsem tam hledal nìjakou
špièku proti tìm "zkostnatìlým radním" - a našel. V pøíspìvku zdùvodòujícím výši vstupného bylo
napsáno:    " ... a navíc odvádíme vysoké procento mìstu /protože musíme/ ..."   Není to pravda. Ze
vstupenek na letošní koncerty se neodvádí ani promile, natož vysoké procento. Je však naopak i
pravda, že smlouva mezi mìstem a Prázdninami /jedna strana byla pøi jejím koncipování zastoupena
pøedsedy tøí komisí  mìstské rady, kulturní, revizní a pro výchovu a vzdìlávání, druhá panem ing.
Koláøem - Medvìdem - lze to samozøejmì pøi urèitém zaujetí považovat za pøesilovku/ obsahuje i
ustanovení o povinnosti firmy Prázdniny splatit do urèitého data sice neodpuš�ené, ale pøesto alespoò
ze tøiceti na 15 procent snížené poplatky ze vstupného z minulých dvou roèníkù. To ale jen na
upøesnìní. Zrod této smlouvy nebyl jednoduchý. K tomu malá poznámka: Naše mìsto a asi i vìtšina  
jeho obyvatel se možná až neskromnì pyšnì považuje za "zdravì konzervativní". Je to spojeno s
nevysloveným pøáním , že na každého návštìvníka zde musí dýchnout trochu poklidu a tiché pohody,
protože jinak by Telè pøestala být Telèí. Vìtšinou však ani my místní nejsme netykavky a trochu toho
vzruchu sneseme, ale zároveò øíkáme "vodsaï podsaï" . Odvolávání se na to, že mezi "folkáèi". jak
Vám u nás øíkáme / snad Vás to pojmenování neuráží / , je samozøejmì tzv. zdravé jádro, zavání
jednak terminologií minulých dob. jednak neobstojí, pokud se hned  první pondìlní ráno po zahájení
Prázdnin na cestì od zámku k Vašemu táboru u Roštejna ocitne na zemi vývìsní skøíòka s
pohlednicemi odnesená od jednoho obchodu na námìstí a opodál je k vidìní poštovní schránka
utržená ze zdi. Tìžko pak svým spoluobèanùm vysvìtlujeme, že ne v každém okamžiku mùže na
každém rohu stát Vámi neoblíbený policajt, který by tìmto výstøelkùm v zárodku zabránil. A mùže Vám
pøipadat jako smìšné mentorování, když  po Vás budeme chtít, abyste pochopili, že samozøejmì
stojíme na stranì tìch, kteøí si pøicházejí stìžovat, že jim nìkdo sklidil úrodu letních jablek ze sadu u
Roštejna nebo poválel trávu  pro králíky.
     Už jsem toho napsal nezøízenì moc, proto nakonec jen poslední poznámku. Když jsem pøed témìø
tøemi roky nastoupil do své nynìjší funkce, stalo se jednou z mých služebních povinností vykonávat
svatební obøad. Považuji za symbolické, že první snoubenci, které jsem oddal, byli Èech a Slovenka,
kteøí se v Telèi seznámili pøi folkových prázdninách a rádi se sem vrátili povìdìt si ANO. Marnì se
zatím tìším na další podobný pøípad.
                                                                                                 František Kuhn 
                                                                                               zástupce starosty
P.S. Je to k neuvìøení a vypadá to jako naaranžované, ale jako naschvál, teï, když to ve 23.55 dne
4.8. dopisuji, zpívá z rádia Pavel Dobeš: " Žijem, žijem složitì. Složitì." Nechci si pøipustit, že právì v
tuto chvíli nìkdo z Vás /nebo k Vám nepatøí?/ jako vloni vytrhává z kvìtináèe za oknem pelargonii...      
   

Reakce redakce Úterní nepravda vznikla vinou neinformovanosti
redakce, poèet redakèních donašeèù bude zdvojnásoben. Jinak jsem rád,že
je možné vše uvést na pravou míru právì dneska, kdy vychází o 300 víc
Zpravodajù než v ono úterý. Dík za opravu.               Skøítek 



ANKETNÍ LUPEN

ANO
*****************************************

*THE ANKETA*
Dnešní anketní otázka zní: Koncert
pøed zámkem na námìstí? Ano?
Ne? Odtrhnìte anketní lupen a
vhoïte do bedny cestou na nádvoøí.
Z druhé strany anketního lupenu lze
napsat vzkaz èi dokonce vlastní
názor. Ještì proè zrovna tato anketní
otázka: Protože to asi jinak nepùjde,
všichni chcete jít na Nedvìdy....Pište,
vyjadøujte se.

Muzikanti na høišti
aneb Janouškovo Ústí

VIII. roèník tohoto fes�áku
uvádìného Jirkou Brabcem
probìhne v pátek 13. srpna

1993 mezi 17 a 24 hodinou. 
Z úèinkujících, kterých je 

hafo, uvádíme:
Redl*Nedvìdi*Nohavica*Janou
šek*Nerez*Nadoraz*Bokomara

V Telèi je ten veèer
supercountry bál.  ¨

Táboøištì è. 2 funguje
Na zimáku, 300 metrù od námìstí
funguje nové táboøištì s místy pro
stany, WC, umývárnou, sprchami
atd. za výhodné ceny.
Asi 20 lidí lze vzít i pod støechu 

ANKETNÍ LUPEN

NE
*****************************************

*Poezie K a K*
STMÍVÁ SE

A VELMI TIŠE ZNÍ
KAMENNÝM NÁMÌSTÍM VOLÁNÍ

KDOSI DO STRUN SAHÁ
PLAMÍNKEM SVÍÈKY OZÁØEN
A MUSÍŠ MYSLET NA LÁSKU

KDYŽ STÍNY KRESLÍ PO
VÝKLENCÍCH

TISÍCE DROBNÝCH OBRÁZKÙ 

DNES V NOCI
Dnes po koncertì se odehraje v parku
za zámkem veškeré tajemno, láskyplno
a zamilovano. Vezmeme svíèky a
pùjdeme. Ještì Vám to bìhem koncertu
pøipomeneme. Kdo si to bude umìt
proít dlouho nezapomene. A se to
povede.

V noci 12. srpna 1993
Pøipravujeme další lahùdku,
tentokrát zøejmì na zámecké
zahradì. Noèní koncert skupiny
ATheOna {døíve Alkana} z Daèic.
*****************************************
Tipnìte si, kolik bylo vèera
nejmladšímu èlovíèkovi z publika:
A  mínus devìt mìsícù
B   rok
C   deset let

*****VEČERNÍ
BUBLIFUKOVÁNÍ*****

Vèerejší koncert  zahájilo malé
Medvìdovo pøekvapení  -  Jihlavský
pìvecký sbor sestávájící se asi ze 30
èlenù. Asi se budete ptát proè se
nìmecký soubor jmenuje "Jihlavský".
Je to vlastnì sdružení bývalých
obyvatelù Jihlavy a jejich potomkù,
v roce 1945 vysídlených do Nìmec.
A tito bývalí Iglauváci založili kdysi
sbor a teï se stále znovu setkávají v
Jihlavì z rùzných koutù Nìmecka
/okolí Mnichova, Frankfurtu,
Stuttgartu/ a zpívají po rùzných
mìstech v Èechách . /jako tøeba v
Telèi/
Sbor vystoupil na zámeckém
balkónu a vychutnával nádhernou
akustiku, která vykouzlila jeho
písním toho nejlepšího zvukaøe.
Myslím, že si mnozí pøišli pøi
poslechu na své, ikdyž už se
netrpìlivì vyèkávali NEZMAÀI.         
      Pøedkapela Tøeboòští pištci
nebyla vùbec pøedkapelou a klidnì
by mohla mít samostatný koncert.
Svìdèil o tom úspìch, který
Tøeboòští pištci zaslouženì sklidili.
Publikum je z pódia pustilo jen
proto, že už se jim na paty tlaèili
Nezmaøi, kteøí mìli pøivést koncert k
vrcholu. Úloha vskutku nesnadná,
ale Nezmaøi jsou natolik dobøí, že
ikdyž je la�ka hodnì vysoko, dokáží
ji ještì pøizvednout. Na Nezmary se
chodí jako na kapelu, která umí
udìlat legraci, ale to je jen jedna z
jejich pøedností. Kdo se pozornì
zaposlouchá do toho co hrají,
zùstane udiven nad ohromnou šíøí,
kterou dokáží obsáhnout. A
všechno s takovou pøirozeností ještì

k tomu korunovanou živým
humorem. Bezva atmosféru
dotváøeli ještì naši bublifukovaèi a
jejich bubliny, bublinky a
bublinèátka se snášela nad hlavami
posluchaèù. Nejvíce to bublinkování
rozèilovalo pána v šedém svetru,
protože prý zneèis�ovaly životní
prostøedí... No a asi nevìtšího
ocenìní se dostalo Pavlu Zajíci,
který obdržel krásnou mrkev...
Slejvák minul koncert jen o kousek,
ale pohoda ho zasáhla naplno. Co
víc ještì chtít?...                                
                              George a Puntík

COUPÁNÍÈKO 
Chtìli bychom se s Vámi podìlit o
záitek z koupání. Jak jste si všimli, v
Telèi a jejím okolí chybí pøíjemné místo
ke koupání. Pøíroda nás má ráda a tak
je škoda, e nemùeme svlait svá
horká tìla  v pøíjemnì chladivé a èisté
vodì. Pravda, je tady rybník Roštejn,
ale co si budeme namlouvat. U z
dálky je cítit abí trávou a èistá špína
to urèitì není. Tak pozor: dvì toulavé
oveèky objevovaly krásy okolí a chtìjí
Vás pozvat do romantického místa.
Cesta Vás nevyjde na víc ne 8,- Kè a
ještì se pìknì vykoupete.  Z Telèe
dojedete vlakem èi autobusem do Tøeštì
{asi ètvrtá zastávka  smìr Kostelec} a
pak se ptejte na zatopený lom v
Èenkovì. Po pùl hodinì cesty se Vám
po pravé stranì zjeví krásná hladina
èisté vody - Støíbrné jezero z Vinnetoua.
Najít poklad u bude pro Vás hraèka.
Krásné záitky a sluneèné dny pøejí
všem pøíznivcùm folku.......

J a K, F- M
Upozoròujeme, e podobných lomù je v
okolí Telèe {dál i blí} víc. Hledejte a

napište nám


