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HVÌZDNÝ VANDR SE SAMSONEM
Když  Samson na loňském Svojšickém Slunovratu pohřbíval Máky, ozýval se ze všech
stran pláč fanynek a fanoušků. Když se pak již o týden později objevil na Zahradě s
Partou, lidé kroutili hlavami, kam že to ten Samson spěje. Nic nepomáhalo vysvětlení, že
Máci jsou tu už moc dlouho a hrozí jim, že pojedou dál už jen ze setrvačnosti. Není
výmluvnějšího gesta - za pouhý rok se Samson a jeho parta dostali na pozice špičky naší
folkové scény. Nepostavili svůj úspěch na slávě Máků a rozjeli se na zcela novém
repertoáru. Přesto se Samsonovy písničky tolik nezměnily, jen získaly na pohodovosti.
Změnilo se totiž jejich podání. Samson má dost zkušeností, aby postavil celkově plný
zvuk hudby a výborné vokály a oba Šneberkové dodávají mladou dravost. Nemůže chybět
ani Budvárkova basa a příjemný hlas. Výsledek poznali všichni, kdo přišli na včerejší
koncert. Nádvoří se zmocnila pohoda a závěrečný "oplodňovák" byla tečka doslova zlatá.
Pokud nám ještě někdy na závěr koncertu zhasnou světlo, mám jeden tip. Obraťte své
zraky k Mléčné dráze a všem těm galaxiím, které nad námi visí a aspoň na chvilku si je v
duchu provandrujte. Až se pak rozsvítí světla, včechny ty mrňavé tečky pohasnou a ve vás
zůstane zase jedna chvilka, která se jen těžko zapomíná. Až jednou začnete ztrácet chuť
do života, vzpomeňte si na svůj hvězdný vandr a vydejte se někam ven, abyste si ho
zopákli. Ty černé myšlenky vás pěkně rychle přejdou.

                                                                                                           Jiří Pigáro Nosek    

ODPOLEDNE V RYTMU ARGENTINSKÉHO TANGA
Včera odpoledne rozbalilo holandské EL TILO svá fidlátka na náměstí před štábem a
započali s vyučováním tance zvaného tango. Náš člověk nestačil kulit oči, jak se ti cizinci
umí dobře bavit a jak jim nevadí "ztrapňovat" se před davem neaktivních koukalů.
Nakonec si to asi přece jenom někdo z čechů taky zkusil. Zatímco na náměstí byla pohoda
a jihoamerické rytmy prolézaly všechny kouty náměstí, volali občané telčští na policii, že
jsou rušeni. Malé dítě strženo hudbou točilo se  dlouho a neúnavně dokola pořád v jednom
směru, a mělo zřetelnou radost z té barevné šmouhy, v kterou se všechno změnilo. Od
cizinců a od dětí se máme pořád co učit.                                                                     Skříteg

O TÉ VELKÉ NOÈNÍ HØE
Asi se to nepovedlo hlavnì proto, že Vás bylo moc. Asi se to taky trochu nepovedlo
protože neznáte Telè, ale on Tem,ný hvozd je Temný hvozd. Zpoèátku nechtìl být
nikdo skøet, ale když Vám došlo, že skøet je vlastnì nesmrtelný, byli jste hned všichni
skøeti. Mnozí z Vás nemohli pochopit jak se pozná mrtvý hobit. Nechápete, že hrát se
musí poctivì a kdo je mrtvý nehraje dál a kontrolovat to nikdo nebude. Prostì jsme
Vám vìøili. Je pravda, že limit byl šibenièní, ale to se nedá nic dìlat. Drsná noèní hra
je prostì drsná noèní hra. Nevyhrál nikdo. Èarodìj Gandalf se v cíli u Sv. Jana
nikoho nedoèkal, jen cestou zpátky do Telèe potkal hrstku zbídaèených skøetù, kteøí
sice vyluštili kde je cíl, ale neznali jména ztracených hobitù. Takže nic. Snad pøíštì.
Pøíštì bude možná zítra, ale bude všechno jinak. Sledujte Zpravodaj. Za to, že hobita
schovaného Na dlážkách kdosi vzal nemùžeme. Takoví lidi {skøeti} taky jsou. Síla s
Vámi a ve ètvrtek v noci se možná v temných telèských ulièkách bude zase nìco dít.

BLÍÍ SE KOMETA, TAKE UÍVEJTE
ZBYTKU PRÁZDNIN V TELÈI
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PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii

Prázdnin v Telèi
Jak jsme přeletěli do Rakouska balonem

Herec pan Daňhel z Tábora, který hrával milá
představení pro děti, je také nadšeným balonistou.
Nabídl nám premiéru vzletu balonu z náměstí 6. srpna,
v den oslav světového míru. Atrakce jako hrom. Ještě
jsme si k tomu vymysleli balonovou poštu, ale
oficiálně nám ji nepovolili, tak jsme si vyrobili vlastní
razítko a po letu pohledů v balonu jsme vše poslali
normální poštou. Na náměstí se sešlo nejméně 5000
lidí {viz fotodokumentace na výstavě na štábu},
pořadatelům se podařilo usměrnit motoristy {tehdy se
normálně jezdilo i parkovalo po náměstí} i uhlídat
volný prostor pro vzlétnutí balonu. Počasí nám přálo,
nebyl velký vítr. Před vzlétnutím zahráli Nezmaři,
všechno točila televize, prostě: vydařená atmosféra.
Ještě ten den večer se po Telči rozšířila zpráva, že
balon i s poštou přistál za rakouskými hranicemi.
Fámu jsme druhý den otiskli ve Zpravodaji. Třetí den
nás vyslýchali straníci z Jihlavy a balonáře hledali
táborští estébáci. Moc nám nevěřili tvrzení, že balon
přistál na louce za Černíčí. Teď už to ale můžu
prozradit: balon opravdu přistál v Rakousku a v
krabici nebyla pošta, ale letáky a nazpět se letělo s
disidentskou literaturou. Balonáři se z Rakouska
vrátili všichni, protože co tam? Doma je nejlíp.

ZDENA

DÌKUJU
Dík všem člověkům poctivým, kteří našli včera
u zdi židovského hřbitova moje všecko
{občanku, peníze, hodinky...} a počkali až si
pro to přijdu. A pak, že dobří lidi vymřeli. Není
to pravda a to je fajn.                           BLECHA

COUNTRY BÁL
Dneska večer po koncertě, ve 22.00, začne na zimním
stadioně country tancovačka, na které budou hrát
ZIMOUR a JANTAR. Vstupné je 20,- Kč a protože
nemůžeme moc rušit noční klid města, bude se hrát
jenom asi tak do půlnoci. Dobře se bavte a
nezapomeňte přijít ještě v sobotu, kdy se celá akce
opakuje, ale hrát budou STŘEPY a PRAŽCE.


Zítra odpoledne bude hrát kapela MOMENT a
to zřejmě na náměstí, nebo v parku. Večer začne
JIRKA ZIP SUCHÝ se svými suchými
písničkami a pokračovat budou PAVEL
DOBEŠ s MILOŠEM DVOŘÁČKEM.


Kdo chce spát jako pán, ale za 50,- Kč za noc,
může přijít na intr v Masarykově ulici {směr
nádraží}, kde se uvolnilo několik míst. Sprcha,
bar, peřiny nebo spacák.

AUTOOPRAVNA VODIÈKA
Dnes ráno na intru: "Bydlí tady nějakej
Medvěd?" 
Pan autoopravář Vodička hledal hlavního
pořadatele.
"Já jsem vás vzbudil, že jo? To nevadí. Je
krásnej den. Co uděláme s tím vaším autem?
Stěrače nejdou, blinkry nejdou, ostřikování
nefunguje..."
"A upadl výfuk," doplňuje Medvěd.
"A upadl vejfuk. Tak to dáme dohromady,
ne? Před obědem si pro to přijďte, " uzavřel
pan autoopravář Vodička a odešel. Tomu se říká
Služba. Ď.

VZKAZ HANCE Z OPAVY
Hanko Dominiková z Opavy: Nemusíš
jezdit domů, protože rodiče neodjeli na
dovolenou. Opakujeme: Nejmusíš domů,
protože rodiče neodjeli na dovolenou.

POZOR NA HADY
Po včerejší exhibici tv stanice ZNOVA tu dnes
máme další médium. O přemnožení hadů v
letošním létě víme, ale nevěděli jsme o
vzrůstajícím počtu Hádů, takže dnes večer bude
na nádvoří jeden Hád. Největší výskyt těchto
tvorů byl dosud zaznamenán okolo vysílače na
brněnském kopci Hády.

se ocitnete na adrese
Prázdniny v Telèi

ing. Milan Kolář, Komenského 30
586 01 Jihlava, tel.: 066/22622

MALÁ SOUTÌ
Noste básničky s dokonalými rýmy. Zatím mám jen
jednu a ta se mi líbí. 

V Telči
žel či 

naštěstí
mají velké náměstí.

Keby
žleby

také mali
folkári by tu tiež hrali.

Je od MRAKu {Myšák - Ruda - Alfi - Kuzma}, který
ji složil po návratu z Oravy. Pište, noste. Otiskneme,
odměníme.

BRIGÁDY POKRAÈUJÍ
Prvně malá statistika: na zámku jste už
odpracovali 560 hodin, v muzeu 160, při tahání
řas z rybníka jste strávili 152 hodin, na náměstí
156 a na zimáku 392 hodin. Celkem to
dělá...1420 hodin. To znamená, že jeden člověk
by to všechno dělal 59 dní a 4 hodiny. Ale ještě
není všem dnům konec, tak toho "jednoho
člověka" ještě proženeme. Zítra ráno v 7.45
před štábem je sraz všech zájemců o lístky
zadarmo - za práci. Práce je a volňasy za ni
taky. Čest.

TEST PRO AKTIVNÍ
ÈI NUDÍCÍ SE

Jelikož se při noční hře ukázala Vaše totální a
katastrofální neznalost Telče, máme pro Vás
něco na zub. Máme pro Vás tři kontrolní
otázky. Kdo první donese přesné odpovědi na
všechny tři zítra přes den do redakce, vyhraje
dva volňasy. Takže:

1. Kolik domečků je na náměstí?
2. Kolik lip je v Lipkách?

3. Kolik dlážek je Na dlážkách? 
Pokud nevíte, kde jsou Lipky, nebo kde je 

Na dlážkách, ptejte se telčských, 
nejlépe těch starších.

PONY EXPRESS
Dne 19. srpna se v Jihlavě v Sasově na Pančavě
uskuteční dojezd 10. ročníku PONY
EXPRESU. Uvidíte rvačky, přestřelky a ukázky
westernového ježdění, připraven je i program
pro děti {zlatá horečka a další hry},
občerstvení, ceny vítězům závodu bryček a
nakonec se chystá country bál. Hrát budou
KOLOTOČ, SÁZAVSKÁ PEŘEJ, FARMÁŘI,
přítomna bude taneční skupina BONANZA.

POZOR ANKETA
Jistě jste si všimnuli, že na prvním nádvoří,
hned před průchodem nádvoří
koncertnímu, stojí bedýnka s nápisem
ANKETA. Je tam i pár kartiček a nějaké
fixy, tak nám napište: CO SE VÁM
LÍBILO. CO SE VÁM NELÍBILO. CO
VÁM TU CHYBĚLO. ČEHO BYLO
MOC. CO JSME NEZVLÁDLI. CO
CHCETE PŘÍŠTÍ ROK. CO NÁM
DOPORUČUJETE. A TAK DÁL.
Zařídíme se podle toho. Vloni jste si
například přáli Kameloty a hle, letos jsou
tady. Takže to nepodceňujte. V zítřejším
Zpravodaji to nejzajímavější zveřejníme. 

ØÁD - NEØÁD
Jestli jste líní chodit na nádraží dívat se
kdy Vám co kam jede, tak vězte, že máme
jízdní řády na štábu. Jsou vylepené v
průjezdu. Bohužel nejsou celorepublikové,
ale pouze okolní, nebo důležité {Telč -
Praha aj.}. Jestli nenajdete na štábu svůj
spoj, budete na to nádraží přece jenom
muset.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Chodíte k nám do redakce a hledáte peněženky,
občanky, foťáky, hodinky, šátky, klobouky a
jiné ztraceniny. Někdy máme, většinou však ne.
Kdo něco najdete, doneste nám to, ať to
vrátíme. Dík 


