
 IMPÉRIUM ZNOVU ÚTOÈÍ
VELKÁ NOÈNÍ HRA NA MOTIVY SLAVNÝCH STAR WARS

Pro veliký zájem jsme se rozhodli uspoøádat další noèní hru, i když ta první se moc
nepovedla. Zmìnili jsme téma a mìníme vše od základu. Nyní zveøejníme pravidla a
veèer pak už jen vyšleme impuls potøebný k zahájení. Tak tedy vìzte, že Impérium
zaèalo rekonstrukci Hvìzdy smrti, monstrózní zbranì schopné nièit celé planety. Vy,
se jako èlenové Povstalecké aliance, snažíte Hvìzdu smrti objevit a definitivnì znièit.
Ale, protože se mezi Vás vetøelo nìkoli vyzvìdaèù Impéria, je tøeba pøekontrolovat
všechny povstalce. To je velmi tìžké. Všichni se totiž rozletìli po celé planetární
soustavì {po celé Telèi} a hledají Hvìzdu smrti. Každý z nich, tedy i vy, má na
zádech kartu se svým jménem, které musí být èitelné nejménì ze vzdálenosti deseti
krokù. Ovšem, každý své jméno tají, aby se je nedozvìdìl kdejaký mutant. Zatímco
bloudíte soustavou a pátráte po Hvìzdì smrti, snažíte se pøeèíst co nejvíce jmen ze
zad tìch, které potkáte a tím se snažíte zjistit, jde-li též o povstalce èi nasazeného
zvìda.. Na nìkterých z informaèních støedisek soustavy {plakátovací plochy} je
nenápadnì umístìna karta s názvem místa, kde je Hvìzda smrti ukryta.. Tam se
všichni sejdeme pøesnì v O1.30 a kdo bude mít pøeèteno nejvic jmen, vyhraje dva
volòasy. Pozor. Aby si nikdo nemohl jména vymyslet, pište si na záda pøezdívky,
které bude možno v cíli pøekontrolovat. Najít zprávu o cíli nebude tìžké, tìžké bude
pøeèíst jména. Protože bude tma, jsou povoleny laserové zbranì - baterky, které
Vám mùžou hodnì pomoct pøi ètení pohyblivého cíle. Hra zaène pøesnì o pùlnoci
pøed štábem, kam pøipravíme fixy, papíry a špendlíky na výrobu kart se jmény. Na
koho se nedostane musí si pomoct sám, nebo se vzdát hry. Když nás hraje moc, tak
se to moc nepovede. Nezapomeòte pokud možno nerušit noèní klid. Dík..            

Síla s Vámi. G.
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                         SOUKROMÁ PÁTRÁNÍ
Když mě omrzela ustálená trasa: náměstí - stánek se zmrzlinou - restaurace Na kopečku - rybník
Roštejn a zpět, vydal jsem se za město, jen tak, jak mě nohy nesly. A objevil jsem palouček, na
paloučku rybníček, v rybníčku vodičku, ve vodičce rybičku a taky raky, na břehu plůteček, za
plůtečkem kytičky, kaplička, lavičky... Vloni v létě jsem objevil zbytky nedobytného hradu. Když
jsem byl v Telči v zimě, tak zase útulnou hospůdku, kde pivo točila mladá, hezká slečna, která asi
byla z Moravy, ale od prvního pohledu bylo zřejmé, že má předky v Praze - Dejvicích. Prostě
poezie. Cože? Kdeže je ta hospůdka? Neřeknu. Najděte si ji.                                                        Čárlí

KRÁÁÁÁÁÁSNÝ VEÈER
Když jsem si v červenci prohlížel program letošních Prázdnin, říkal jsem si: "Dobeš...to
bude možná trochu slabčí, no ale uslyšíme." Nakonec se z toho vyklubal nejhezčí večer
letoška, alespoň pro mě. JEN TAK jsou prostě mým objevem léta, asi jako vloni BaF.
Jenom lituju, že jsem je neslyšel, když hráli na intru. Jiřík Suchej...K tomu není co dodat.
Je prostě náš, je to kamarád a umí. Měl úspěch jako hrom, získal si i toho, kdo ho do
včerejška neznal a nádvoří pod jeho vlivem příjemně zvláčnělo a zvlhlo. Pavel Dobeš se
nečekaně rozpovídal. Mnohdy řekl i tři věty po sobě, což je proti loňsku značný pokrok.
Šlehačkou na pomyslný jím upečený dort, byla závěrečná pokoncertní šou pro hrstku
nadšenců. A kvůli takovým sladkostem se jezdí do Telče.                                    KLOKAN

VESELÁ PØÍHODA Z HISTORIE TÁBOØIŠTÌ U ROŠTEJNA
Téměř od počátku Folkových prázdnin se s menšími či většími potížemi tábořilo u rybníka Roštejna.
Když narostla tráva,chodili jsme my, místní pořadatelé, kosit trávu a chystat tábořiště. No a když
bylo po všem, chodili jsme uklízet po tábornících. Po jednom z prvních ročníků jsem to měla na
starost já, Švíka a Šiška. Jako poděkování správci panu Novákovi jsme nesly flašku "kohouta" s
velkou omluvou, že se týden nevyspal, protože mu táborníci hráli pod okny do rána na kytary a
občas se i notně hulákalo. Ale pan Novák si na lihovině nepochutnal. Proč? Úklid celého tábořiště
proběhl hladce, ale nakonec zbyly záchody. Takový šílený binec po sobě snad letos nenecháte. Bez
otevření té flašky a notného posilnění se alkoholem bychom tu práci nezvládly. Ještě dnes mě bolí
hlava, když si vzpomenu na tu poúklidovou kocovinu. Ale nebýt "kohouta" měly by Folkové
prázdniny velkou ostudu a možná i zaracha.                                                                    JULKA

 THE GOBLIN ENTERTAINMENT



PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii

Prázdnin v Telèi
JAK NÁM NEPŘIJELO DIVADLO

Tři dny před inzerovaným programem nám divadlo s
hrou o životě Komenského {Husa na provázku:
Labyrint světa a lusthaus srdce} odřeklo hlavní
večerní představení. "Poprvé budeme vracet vstupné,"
řekl Medvěd. Ale na štábu padl nápad: "Budeme hrát
sami." Během dvou dnů se vše vymyslelo, vůbec se
nezkoušelo, každý si sám nastudoval roli, kterou si i
otextoval. Režíroval Mára a Medvěd. Scénou bylo
celé náměstí. Základní myšlenka hry spočívala v tom,
že do Telče přijel zájezd turistů {představovaný všemi
diváky} a neví kde je zámek, kde jsou krásy města a
kde jsou hospody. Průvodce a další postavy hráli
všichni pořadatelé a chvílemi i místní obyvatelé.
Vykulení diváci poslouchali rozvláčný vědecký
výklad o historii města, ubreptané koktání pomatence,
který je všechny vláčel, nejméně třikrát, z jedné strany
náměstí na druhou. U silnice museli vždycky počkat,
aby je nepřejel Tomáš, který, v černém obleku a
buřince, projížděl kolem na kostitřasu {úžasné bylo, že
jel vždy jen z jedné strany a nikdy ne zpátky}. Dál
byli diváci - turisté hnáni náměstím do postranní
uličky, protože se průvodci chtělo strašně na WC. Při
bezodkladném přičapnutí v temném zákoutí vrat, se z
okna s nadávkami vyklonila paní Burianová a všechny
polila vodou z kýblu, což vůbec nebylo narežírováno.
Největší záhadou byl výjev v průjezdu jednoho z
telčských domů. Průvodce otevřel vrata a diváci viděli
veselé svatebčany při obřadu. Když ani ne za dvě
minuty otevřel stejná vrata, byl tam funus. Na horním
náměstí zval všechny Komenský do objednané
hospůdky. Kupodivu nikdo nechtěl vrátit vstupné..

ZDENA


Máme ve štábu: brýle sluneční, žebradlo ošklivé,
prsten jantarový, ploutve plovací, peněženky různé,
hodinky dámské, karimatku placatou a tak dál. Přijďte
se poptat, není-li to Vaše a najdete-li něco, přineste
nám to. Ď. za všechny.

PRACOVNÍ MÍSTA
Štáb hledá a potřebuje: nějaká děvčata na intr na
služby v recepci - ubytovatelky. Jde o čtyř či
šestihodinové služby s následujícím volnem a noclehy  
v ceně 50 Kč zdarma.  Pokud nejsou problémy,
dostanou ubytovatelky a strážkyně intru volné
vstupenky na koncert. Internát bude fungovat do
pondělí a bylo by tedy dobré ve službě setrvat až do
tohoto dne. Ďík.

Letní tábor KALICH hledá vedoucího na běh od 15.
do 26. srpna. Hlaste se na adrese LT Kalich, Kamenice
nad Lipou. Telefon 0364/2471. "Práce" je placená. 

HRAJE ATheOna
Dnes večer po koncertě, od 22.00, hraje dačická
new age kapela ATheOna v sále ZUŠ {LŠU -
roh náměstí nad dolní bránou}. Přijďte.

NA CO ZÍTRA???
No přece na FOLKLOK a VESELICI do parku nebo
na náměstí někdy od 16 hodin a večer na JEN TAK
TAK a KAMELOT na nádvoří zámku. Ve 22.00, po
koncertě, se všichni sejdeme na COUNTRY BÁLU na
zimním stadioně. Kdyby pršelo, přesuneme se do
sokolovny.

THE COUNTRY DANCE
ROHOZNÁ

Populární banda country tanečníků a tanečnic, jejichž
počet se pohybuje mezi číslicemi 2 a 44, zavítá na
zítřejší COUNTRY BÁL na zimáku. Část skupiny
přijede už dnes, aby se mohla na zítřejší exhibici řádně
připravit. O kvalitě sdružení hovoří už sama
skutečnost, že v minulém roce navštívilo Drážďany a
Benátky.


V sobotu v 17.00 vystoupí v sále ZUŠ olomoucká
skupina Free Jazz Trio, která vznikla v r. 1972 z
původního kvartetu Emila Viklického a je jediným
jazzovým souborem u nás, který se dlouhodobě a
soustavně orientuje na svobodný tvůrčí projev s
převahou spontánní improvizace. Hudba Free Jazz
Tria zpočátku vycházela z velkých vzorů, jakými byli
např. avantgardní saxofonisté Ornette Coleman a John
Surman. V posledních letech ji však předznamenává
především osobitý výraz, absorbující nejrůznější
hudební podněty. Free Jazz Trio se zúčastnilo dlouhé
řady přehlídek u nás a vystoupilo i na mezinárodních
jazzových festivalech ve Wroclavi a v Polském
Těšíně. Obsazení je následující: Josef Bláha - soprán,
alt a tenorsaxofon, el. housle, Luděk Záruba - basová
kytara, Petr Večeřa - bicí. Po dobu koncertu bude
otevřena Galerie M a K.

KONEC INTRBARU
Protože se většina personálu baru na intru stěhuje na
zimu do teplých krajin, byl včera v noci bar otevřen
naposled. Neprodaný alkohol byl kolem šesté hodiny
ranní rozlit setrvalým hostům zdarma. Indiánům,
Havrošovi, Lucii, Fialce, HOĎSITOvi a ostatním
přejeme šťastný let.

BRIGÁDY KONÈÍ
Vážení přátelé: ANO. Je to tu. Blíží se konec
Prázdnin v Telči a tak došla práce. V sobotu a
neděli už nemáte co dělat. Kdo nemá volňasy
teď, ten už je mít nebude. Děkujeme Vám za
vše, co jste pro nás a hlavně pro Telč udělali,
dík za těch asi 1500 odpracovaných hodin.
Určitě počítejte s brigádama zase příští rok. A
abyste věděli kdo se tu o Vás, brigádníky, celou
dobu staral, a kdo se o Vás snad bude starat i
příště: byli to DORA a MICHAL. Nicméně:
trochu práce je možná v kuchyni na štábu nebo
na intru, tak se ptejte.


Dnes večer, stejně jako včera, budeme na
štábu promítat diapozitivy ze všech
možných starých ročníků Prázdnin v Telči,
a to po koncertě. Kdo nemáte chuť na
ATheOnu v ZUŠ, tak přijďte. 

MALÁ SOUTÌŽ
Vyhlásil jsem, že kdo mi donese pěknou básničku s co
nejdokonalejšími rýmy, dostane volňasa. Zatím jsem
dostal asi pět kousků, ale většinou nerýmovaných.
Rozhodně pustím večer Fikiho na koncert za tenhle
kousek:

Skřítek píše básně
a píše je krásně.

Napíše vám jasně
třeba i o masně. 

Takže, Fiki, tady je ta o té masně:
Často mívám doma sny, 

jak se vkrádám do masny. 
Chuť mám totiž na sytou
stravu, hlavně masitou.

Takže pište a noste. Ď.  Skříteg

ZPRAVODAJ PO CELÝ ROK
Kamarádi a kamarádky. Nebuďte smutní z toho, že v
neděli vyjde poslední Zpravodaj. On totiž vychází po
celý rok. Sice velmi nepravidelně a přibližně
čtvrtletně, ale přece. Informujeme se v něm o různém
dění, akcích, o tom co kdo kdy kde s kým a jak, a tak
dál. Samozřejmě nás to stojí nějakou tu korunu, ale to
už máme taky vyřešené. Chcete-li občas dostat náš
Zpravodaj do schránky, pošlete nám spolu s adresou i
symbolickou částku na známku a na obálku,
maximálně však 10 Kč. Naši adresu najdete na
programech a ve všech Zpravodajích. 

Nemáte zač a ahoj.

JAK KDO CHCE
Včera večer byl na tábořišti u Roštejna zastaven
Medvěd táborníkem. Táborník chtěl vědět, proč
se Zpravodaj pořád naváží do Aifela. Co se týče
Aifela a jeho bufetu, je prý všechno v pohodě,
parta je tam dobrá a kdyby se někomu něco
nelíbilo, tak odejde. Zpravodaj samozřejmě
není na Aifela nijak zvlášť zaměřen a nemíní se
do něho navážet. Pouze se snažíme zveřejnit
sem tam nějaký názor. Každý má samozřejmě
názor svůj, který se od ostatních může lišit.
Dobrý Aifel - špatný Aifel. Jak kdo chce.


Počasí je nejisté a proto pozor: kdyby pršelo,
konají se akce inzerované na zimák v
sokolovně. Týká se to zítřejšího COUNTRY
BÁLU a nedělního koncertu IVANA HLASE a
skupiny NAHLAS. Za deště v sokolovně, za
pěkna jasna na zimáku.

POZOR: 

THE ANKETA
Bylo mi vyčteno, že si dělám za Zpravodaje
deníček a příliš se mu svěřuji. Tak jo. Dobře.
Svěřte se taky. Nemusíte se podepsat. Kdo se
podepíše, toho, podepíšu i do Zpravodaje až
budu zveřejňovat to nejzajímavější z dnešní
ankety. Takže dnes ve stylu "milý deníčku"
odpovídejte na tyto dvě anketní otázky: 1. Co
Vám dělá radost a co milujete. 2. Co Vám
dělá starost a co nenávidíte. Klidně se svěřte.
My to uneseme. Anketní krabice je s papírama
a tužkama na obvyklém místě - v průchodu na
nádvoří nebo před ním. Veřejnému průzkumu
zdar - Skříteg.

 Prázdniny v Telèi
  ing. Milan Koláø
 Komenského 30 
586 01 JIHLAVA 
tel.: 066/22622 


