

              

                

   



                  


        
    

                 


 

O NAŠICH SPONZORECH
POHÁDKA PRO PODNIKAVÉ DÌti

Pohádka je o tom, jak v roce 1993 byli podnikatelé ještì nerozkoukaní, podniky
nemìly názvy, nemìly majitele, každý druhý si myslel, že reklamu nepotøebuje a
koruny ke korunì bylo vždy nìkolik kilometrù.Jako v každé pohádce prodral se
brzy k moci zdravý rozum, pochopení, vše se zaèalo ustalovat a ustavovat,
podnikatelé zaèali zrát a zaèali padat na zem, rozsvítilo se jim a vykroèili nám
vstøíc tou správnou nohou. A tak tu teï debužírujeme a mnozí z nás netuší, že za
kostýmy a spokojenými úsmìvy nìkterých pøítomných aristokratù se skromnì
ukrývají naši sponzoøi, kterým touto cestou dìkujeme, protože jsme díky nim
vychechtaní a oni jsou vychechtaní díky nám. Nepøehlížejte proto ve Zpravodaji a
na plakátech reklamy a loga a pøeètìte si, kdo pochopil, umí a je tím pádem náš
èlovìk. Na stránkách Zpravodaje najdete v pøíštích dnech Hostan spol. s r. o.,
Pivovar Starobrno, firmu INTEA a. s., reklamní agenturu Zlatý dvùr, Camp
Øásná, Trialog, Pozemní Stavby Jihlava, Original, Masozávod Krahulèí, Alarm
System Patrol, ELIN Vraný - Látera, Barevný svìt - koberce, ViKi, Vikospol spol. s
r. o., COOP banka a. s., Nábytek Telè, První telefonní s r. o. ... A mnozí další se
najdou, protože Zpravodaj, to je šance pro místní sponzory, jak proniknout mezi
nás.

Tolerujme, odpouštìjme, neperme se etc.
Jelikož a protože v naší redakci došlo k incidentu a ve chvíli kdy vhazuji písmenka
na obrazovku je v plném proudu, podávám informace, abych zabránil za hodinu se
rozšíøivším fámám, že byl v redakci zmasen èlovìk. Ten èlovìk byl velmi dobøe
obrnìn vùèi jakékoliv manipulaci a se svými pøáteli odmítal opustit místnost a  
legitimovat se policii, èímž se nás snažil vymoci vrácení vstupného, protože nepøijel
Fleret. Po chvílích pomìrnì dramatických, bìhem nichž nedošlo ke zranìní ba ani k
nadávkám, došlo k {vynucené} oboustranné dohodì. Pokud máte i vy pocit
okradených, vytvoøte prosím pøed štábem frontu a po jednou žádejte o vrácení èásti
vstupného {vetøelci ukoøistili každý 15 Kè}. My vám vše vysvìtlíme, vy pochopíte a
nebudeme pak na sebe dìlat na ulici žádné posunky. Fleret nebyl zase tak úplnì
naše chyba, protože vše zavinil on. My budeme tolerovat vás, vy nás a mìsto Telè
nás všechny, jinak nám všem do tøí dnù hrábne.                           Skøíteg

Sladká kaše a fundace na zámku v Telèi
Historické pravdy o hostinách na telèském zámku

Kdy "sladkou kaši" v Telèi poèali chudým v den Zeleného ètvrtku vystrojovati, není známo. V
urbáøi "Slavatovském" z roku 1654 mùžeme èíst: "Zámek Telecž, mnohými veselými a
nákladnými pokoji ozdobený, ... má 3 placi, v kterýchžto pøi sladké kaši lidu chudého volnì do
50 stolù po 15 osobách místa se dostává."
Tolik citát, který inspiroval k uspoøádání dnešní žranice. Do padesáti nám ještì pár stolù chybí,
ale ještì nám nedošel dech a letošní Prázdniny nejsou poslední. Jak to jednou bude vypadat
øekne nám další citace: "Na Zelený ètvrtek dává se chudým na hostinu sladké kaše: Kaprù 19
kop, pšenice na žemle 15 mìr neb 10 štrychù, žita 50 mìr, 18 sudù prostøedního piva, lnìného
oleje k omaštìní hrachu 100 liber, soli 12 malých prostic, jeèmene na kroupy 9 štrychù......"
Snad bude pøíští rok u Telèe hrachové pole. Nadìláme kaše pro chudinu...

PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii Prázdnin v Telèi

Jak to bylo pøed lety na Renesanèním plese v zámeckém parku
Tenhle skvìlý nápad uspoøádat renesanèní slavnost v Telèi mìla v roce 1988
brnìnská skupina renesanèních tancù a hudby TIBIA. Vymyšlené bylo všechno
skvìle, hodnì lidí z mìsta nám fandilo, nejvíce pomohli telètí dobrovolní požárníci,
protože jako høeb veèera mìl být divadelní ohòostroj mistra Martínka a my jsme s
poøádáním takové akce nemìli zkušenosti a mnohé podcenili. Ohòostrùjce
Martínek dva dny pøedem pøipravoval ve skleníku své ohnì, dìlobuchy, ohòopád
valící se ze støechy skleníku, hoøící postavy, azbestovou hoøící pannu a další bez
spánku a bez jídla, protože na nic nemìl èas. V den D se už od rána stavìlo pøed
skleníkem velké pódium a trùn s baldachýnem pro Zachariáše z Hradce
{Medvìda}, zdejšího zámeckého pána a jeho družinu. Hlavní myšlenkou celé akce
byl souboj ètyø nápadníkù ucházejících se o ruku dcery Zachariášovy Kateøiny
{byla jí Klára Lohonková, dcera Žalmanova}. Ve skleníku se pøipravovalo
obèerstvení, babièka upekla lavor vdolkù, ale než je donesla ke stánku, byly
snìdeny ochutnávaèi z øad poøadatelù.   >>>hledej pokraèování na jiné stránce<<<





Zpravodaj sponzoruje
Obèerstvení Vala

Jak se píše na dnešní "sponzorské
stránce": hledáme sponzory mezi
místními podnikately. Pan Vala
neprohloupil, když nám dal X korun na
Zpravodaj, protože všichni ho od této
chvíle znáte a pùjdete se obèerstvit k
jeho pøívìsu, který stojí na námìstí
pøed zámkem od rána do noci a
nepøestává být plný buøtù, piv,
limonáda jiných laskomin.







Ještì dnes
Nezapomeòte, e dnešek nekonèí a
znovuzrozený AG FLEK zaèíná ve
22.00 v sokolovnì mydlit do bicích
a kytar. e to bude øezba je jisté.

>ZÍTRA<
Od 19.30 na nádvoøí zámku na vás
vyBAFne Michal Braxatoris a
Martina Fialová - BaF. Vlastu Redla
kadý zná a proto kadý pøijde aby
mu neušlo, co zajímavého valašský
bard vymyslel. A jako pøekvapení -
Mía Denèev a Roman Dragoun -
známí ze svých kadoroèních
námìstních pøedmotyèkovských
jazzových jamù. Není vstupné 50
Kè smìšnou èástkou za tolik
osobností v jeden veèer?

VÝSTAVA V TELÈI
Na radnici najdete výstavu fotografií
Vysoèiny, která svým zpùsobem
bojuje proti vybudování meziskladu
vyhoøelého jaderného paliva
uprostøed jejích krás. Jdìte tam.

>>>>>>>>>proti všem pravidlùm zde konèí
seriálový bestseller, který zaèíná na
poslední stranì - poèítaè je
cvok<<<<<<<<<<
Pøípravy byly velkolepé, zdálo se, že vše
klapne, diváci pøišli v renesanèních
kostýmech a dobøe se bavili vypeèenými
hrami dvorního šaška Máry {dnes èlen
libereckého divadla} a nádhernou hudbou a
tancem souboru TIBIA. Do tuhého zaèalo jít
až po setmìní, kdy byl ohlášen ohòostroj a
do parku se vevalilo z mìsta nejménì 2000
zvìdavcù. U vstupù do parku byli smeteni
poøadatelé, nebo� nemìli svìtla a nikdo
nechtìl platit vymáhané vstupné. Pøi jedné
menší výmìnì názorù schytala naše
poøadatelka Renèa z Daèic pár facek.
Netrpìliví a zvìdaví diváci se natlaèili
kolem skleníku, podupali ohòostrùjci
veškeré vedení na samoèinná zapalování
ohòù. Pohádali jsme se s pøiopilým èlenem
VB v civilu, který nemohl pochopit, že
poøadatelé ruèí i za jeho bezpeènost. Na
trávníku praskla pøetížená lavièka a
pohmoždila jedné sleènì nohu. Martínek si
v zoufalství oblékl dlouhý pláš� a ochranou
masku na tváø a s louèí v ruce zapaloval
svùj ohòostroj doprovázen fascinující
hudbou. Nakonec dopadlo všechno dobøe,
rádi na všechno vzpomínáme, hlavnì pøi
prohlížení Kláskových fotek. A zlidovìla
Medvìdova vìta: "Z trùnu ta špína, bahno a
zmatky nejsou vidìt."             ZDENA

Další díl seriálu veselých historek z
"natáèení" Prázdnin v Telèi najdete ve

Zpravodaji zítra. Máme na co vzpomínat,
tak se o to s váma podìlíme, a� taky víte

jak to bylo, když se stavìla lávka na
ostrov, jak byli pak na ostrovì ti pobití

kapøi, jak se Jen opil a....protože v
redakci právì probíhá demonstrace za
vrácení vstupného pro absenci Fleretu,
pìt lidí se odmítá vzdálit a policie je na
cestì nás vysvobodit...právì pøišel vysoký

èlen mìstské policie...velmi aktuální
informace...právì teï, TEÏ to tady

probíhá...budeme mít o èem psát i pøíští
rok...pøišel druhý èlen, ještì

vyšší...vetøelci se odmítají legitimovat...

TÁBOØIŠTÌ
JSOU  DVÌ

Všichni kdo máte stany a nebydlíte, slyšte:
jedno táboøištì je u rybníka Roštejna, je
pomìrnì prostorné a rybník je pomìrnì
splavný. Mrkev rostoucí na blízkém poli je
ovšem chemicky ošetøována a tudíž je zdraví {a
možná i životu{ nebezpeèná.
Druhé táboøištì je menší, neomrkvené a je u
zimního stadionu. Za stan èi osobu se vybírá na
obou místech drobná èástka každý den. WC
jsou taky a je nutné chovat se k nim slušnì v
zájmu všech. To samé se týèe sprch na zimáku,
za které se rovnìž mírnì platí. Táboøištì mají
své šéfy, které je dobré poslouchat. Dejte si
pozor na vìci, jsou tu i chmatáci a šerloci pak
nenajdou vìtšinou nic, nebo� je již pozdì.

K ORGANIZACI
Nevíte-li co byste mìli nebo chtìli
vìdìt, zjistìte to u štábu nebo ve
štábu, který je letos pevnì svázán s
Domem dìtí na námìstí. Je plný
poøadatelù, plakátù, programù a
podobných nesmyslù, které jsou tu
jen a jen pro vás. Ale: mìjte rozum a
nepokoušejte osud a naši trpìlivost.
Zeptáte-li se napøíklad kde je tu
záchod, pošle vás dotázaný s nejvìtší
pravdìpodobností do hajzlu.
Poøadatelé jsou letos mladí, krásní a
slušní a jistì spolu budeme dobøe
vycházet. Zpravodaj oèekává vaše
pøíspìvky, chvály, pøání, ztížnosti,
nápady èi básnièky a podobnì.
Zkrátka: Telè je jedna velká
samoobsluha, která je tu pro vás.Ale
{letos je tìch "ale" obzvlášt
požehnanì{ za všechno se platí.    Ï.

  BRIGÁDY
        SLYŠTE  SLYŠTE  SLYŠTE
Sraz  brigádníkù a tedy zájemcù o práci za
volòasy bude v pondìlí ráno v 8 hodin pøed
štábem. Patnáct lidí je potøeba na úklid po
hostinì na nádvoøí, dvì dívky znalé psaní na
el. psacím stroji, uklízení a mytí oken jsou
potøeba v muzeu. Dále chtìjí v muzeu 4 až 6
mužù na stìhování nábytku. V muzeu se
pracuje od 8 do 16 hodin {s polední
pøestávkou}, odmìnou je volòas a obìd
v restauraci Na kopeèku. Na ostatní
práce bude potøeba ještì asi 10 lidí,
takže v pondìlí ráno v 8 pøed štábem
dostane 25 lidí práci. Sledujte
Zpravodaj, protože v podobném duchu
to bude pokraèovat.
Došlo pøed uzávìrkou: brigádníci jsou
potøeba na táboøištì na zimák a na
zámek do konírny. Pøijïte ráno všichni
ke štábu, zamìstnavatelé si vás
rozeberou.                      Práci èest.

OHŇOSTROJ
Jelikož a protože ohòostroj je super
vìc a my ho umíme udìlat zvláš�
pìknì, vybíráme pøed štábem u
zpìvníkù korunky na rachejtlièky.
Pøece jenom nejsme tak bohatí jak
se o nás v Telèi povídá a vy budete
mít pøíjemný sponzorský pocit, až to
nad váma bude bouchat.

INFOPELMEL
Koupat se lze v Roštejnì u táboøištì, ve
Špitálu u silnice na Mysliboø, v lomech na
Babí hoøe nad Dolním Bolíkovem a v
Øídelovì, kde je lom i rybník {Malý
Paøezitý}. Voda v pumpì na námìstí je, ale
ne pitná. Mrkev na poli je chemicky
ošetøená. Vstupenky a zpìvníky prodáváme
pøed štábem. I zítra bude vedro jako
dneska. Nikdy nic nikdo nemá míti za
definitivní a proto je zmìna èehokoliv v
cokoliv pravdìpodobná a to i k lepšímu. 


