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Včerejší anketa o lásce
Uveøejòujeme seznam dvojic, které se shodly ve vèerejší anketì a
napsali si nezávisle na sobì, že k sobì chovají ten nejhezèí vztah.
Aby jste vìdìli, že to funguje, tak: celkem bylo do krabice
vhozeno 58 lístkù. Teï poèítejte, kolik jich bylo dvakrát: Petra a
Honza*Petra a Petr*Marcela a Vláïa*Gekonek a Voøíšek*Radka a
David*Pe�ula a Gabíšek*Míša a Sáša*Majka a Radek*Hanýžka a
Šemík*Markéta a Skøítek*Míša a Ríša*Petra a Láïa*Majka a
Petr*Ivanka a Martínek*Máša a Erža*Romeo a Julie*Alèa a Bøe�a
Z ostatních lístkù:Yetti a všichni dobøí kamarádi*Radek a Miloš
Dvoøáèek*Petra a všici na pravém místì
Moc lístkù chybìlo. Já vím, on ten Váš nebo ta Vaše tady tøeba
nejsou. Tak pøíštì.   

Sponzoøi sponzorují
Abychom se zavdìèili našim sponzorùm, otiskujeme dneska
hodnì reklam. My potøebujeme peníze, Vy potøebujete nás.
Sponzoøi potøebují reklamu. Máš peníze? Co ti schází? Majka a
Radek, úèastnici ankety o lásce nám {Vám} vzkazují: Za peníze si
mùžeš koupit zábavu, ale ne štìstí, postel, ale ne spánek, knihy,
ale ne moudrost, jídlo, ale ne chu�, šperky, ale ne krásu, dùm, ale
ne domov, pøepych, ale ne lásku... Sponzoøi sponzorují.

Reklamy na festivaly v okolí
Tato reklama není za peníze. Inzerovaní jsou našimi kamarády.

Janouškovo Ústí probìhne už 13.srpna mezi 17 a 24 hodinou,
Horácký džbánek {chybí nám podrobnìjší informace, protože Luboš
Javùrek bez použití násilí nevypovídá} bude mezi 19. a 21. srpnem,
Stardust - Folk Tišnov 93 pak 26. až 28. srpna. FOLKY - NEFOLKY
na hradì Helfštýnì jsou 3. a 4. záøí. Úèinkují všichni, na které si
vzpomenete a všichni ostatní taky. Nìkteré podrobnìjší informace
{Ústí, Stardust} najdete na plakátech pøed štábem. Jak vidíte, lze
celý srpen a zaèátek školy strávit na folkových festivalech.               

Ahoj tam.

*RÉBUSY*RÉBUSY*RÉBUSY*RÉBUSY*  
 Kdo první vyluští všech šest rébusù a donese vyluštìní do pokladny se vstupenkami

vyhraje dva volòasy. Jde o zarébusované písnièkáøe a skupiny. Hodnì štìstí. 

KONCERT V LOMU
Vèera se pár bláznivých poøadatelù
úle�ákù rozjelo k lomu, kde se konal
noèní koncert Jirky Suchého a
BaFáèù.. Na skalních plošinách, které
vytvoøily  pøírodní pódium se zapálily
svíèky., které osvìtlovaly Zipeèka
/Jirku Suchého/ a  posléze BaF.
Úèinkující dìlilo od publika jezero
pøímo støíbrné, z knih Karla Maye.
Nakonec se zapálil i táborový oheò,
sesedlo se kol dokola a pøes velkou
vodu se koukalo na BaFa.
Poslouchalo se, vyprávìly se horory a
nakonec skoèili Steak s Klokanem
lovit poklady, sušíce si pak mokrá
pozadí u ohnì a tak...  Neuvìøitelný a
jedineèný koncert v noèním lomu...
                                             Puntík

ANKETA DNES
Dneska improvizujme. Jestli chcete,
tak nám napište a napište nám skoro
cokoliv, hlavnì však: Kdo jste, co jste,
kde tady bydlíte, co se Vám tu líbí, co
ne, pokolikáté tu jste, jestli zase
pøijedete, proè sem jezdíte, s kým sem
jezdíte a jestli chcete, tak nám napište
i svoji adresu. Vydáváme totiž takovýto
Zpravodaj po celý rok, ikdyž velmi
nepravidelnì a mohl by se Vám stát
cenným zdrojem informací. Kamaraïte
s náma a házejte nám do bedny
popsané lísteèky. Bedna, papír, tužka
budou tentokrát na kraji pódia,
protože, jak víte, je koncert na
námìstí.
************************************ 

Zbylé dva rébusy do showtìže 
o volòasy. Nápovìda: plakáty
Stardust a Janouškovo Ústí 

pøed štábem.

Hrùzy? Mùzy. Tyto básnì
Vám pøinášejí Máša a Erža.
*****************************

Tri zápalky  Jacques Prévert

Tri zápalky po sebe
zažíhané do noci

Prvá, aby som Ti videl,
aby som Ti videl do oèí.
Druhá, aby som Ti videl,
aby som Ti videl na ústa.
Tretia, aby som Ti videl,

aby som Ti videl celu tvár.

Len aby to pravda bola,
že už budeš stále moja

a že si �a obímem.

Dneska schválnì evropsky.
Nezapomínejme jazyky, ani

slovenèinu.

99999999999999
D*E*V*Í*T*K*A

Pøijeli umìlci z Prahe. Devítka.
Jsou hezcí {"Nejhezèí jsem já.",
pravili všichni.] Zvukaø prý je
nejvìtší ...  Jsou to studenti. Víc
jsme z nich nedostali. Uvidíte,
uslyšíte.

*****************************
Na co ještì pøijïte

Zítra na Jen tak tak a Jahelku, pozítøí
HBstop, Bokomaru, Janouška,
popozítøí Nerez, Radùzu a Ivana
Gutierreze, popopozítøí Big country
bál s Hradlem a Paøezáky,
popopopozítøí Duo �uk a Jarka
Nohavicu.             Ahoj


