
Støípky prvních dnù
Telč nás vítá s otevřenou náručí. To jsem si říkal ve chvíli, kdy
jsem vystoupil ze stopnuté Avie, zamířil k náměstí a potkal první
krásnou holku. Pak se přede mnou otevřel pohled na houpačky a
zvonkovou dráhu a já začal pochybovat. Druhý den jsem s
nevěřícným pohledem zíral na umělohmotné luky, videohry a šatstvo
odněkud z Asie, které se objevilo na pultech "tradičního
telčského jarmarku". Pod oknem nám celý den řádila dechna a
folklórní soubory. Teď už je klid, jen se občas s očekáváním
zadívám k opačnému konci náměstí, zda náhodou kolotočáři
nesplnili svůj tolikrát vykřikovaný slib "Nasedat, právě
odjíždíme". Pak se ale rozhlédnu okolo a na komedianty okamžitě
zapomínám. Nad náměstím krouží ptáci, po náměstí Jirka Suchý na
favoritu a vyhlíží vysoké dívky. Pak přijde večer a já do místní
sokolovny vstupuju ve stejné chvíli, co AG flek na jeviště. No
comment. Vedle strážnického Vítání slunce nejkrásnější hudební
zážitek letos. Nádherné texty s krásnou muzikou a s oblohou z
barevných světel hladí i (nechtěně) rozdírají staré rány na duši.
Díky. Hvězda AG fleku už je zase tam, kde má být, jen by se o tom
měli všichni dozvědět. "...k čemu to bylo, všechno to skládání,
když stejně nikdo nic nepochopil...", zpíval včera Vlasta Redl.
Mám dojem, že to už neplatí. Ale rád si to poslechnu třeba posté.
                                                                  

                                         Jirka Pigáro Nosek 

O té velké hostinì na tom zámku telèském
Chudina vzala letos zámek útokem. Hladoví netrpělivci se domáhali vstupu už v šest hodin, ale
nemohli být vpuštěni dokud šlechta neobere nejlepší kousky z pečení. Kolem půl osmé byla
konečně přestřižena vstupní páska a dav se vrhnul na obložené stoly. Znechucený Jirka Suchý po
deseti minutách odchází s chlebem v ruce a se slovy: "Toho tam maj hodně." Chudina se zatím
probírala saláty, salámy, obloženinami, ovocem, kteréžto propriety zalévala pivem z levé strany
nádvoří či šampaňským ze strany pravé. Často se chodilo na strany. Muzika  vyhrávala, tu
potichu, tu halasněji , doprovázena tancem urozených pannen. Z kuchyně chasa a pacholata co
chvíli vybíhala jídlem vyzbrojena a snědené čerstvým nahrazovala. Bílá paní nedosytům nandala
sladké kaše, jak byla ponouknuta několikasetletou tradicí. Krátce před setměním došlo k bitce o
ženu mezi Mílou z Polné a Josefem z Panuškova, kterýžto spor byl vyřešen oficiálním soubojem
{srážení jablka z panošovy hlavy koštětem za jízdy na polozkroceném hřebci}, v němž Josef byl
vítězem. Pan Matěj z Matějova rozvibroval struny svých houslí a mistr ohňostrůjce Martínek
zatím učinil zámeckou zahradu příjemně hořlavou a explosívní. A to byl konec té velké hostiny,
po kterém už jen pořadatelská lůza olizovala pod stoly naházené kosti.                                             
                                                  Skříteg
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>>BRIGÁDY BRIGÁDY
BRIGÁDY BRIGÁDY<<
Takže: dneska ráno přišlo 45 lidí a
myslíme, že odcháeli spokojeni, s
volňasem v kapse a někteří se ještě
zadarmo najedli. Zítra ráno v 8 před
štábem potřebujeme: 20 lidí na zámek {ti
jsou potřeba každý den}, 15 lidí na
stěhování řas, 10 děvčat na úklid
náměstí, 10 kluků na stavbu {od 8 do 14
za dva volňasy}. Pro pár člověků bude
práce na zimáku. Práci čest, když už ne
"v práci v šest".



chmatácké a bídácké. V bitce se zlodějem přišla včera na tábořišti mladá dívka o zub.
Zloděj byl sice zadržen, ale následněpropuštěn, protože zákon na zloděje je měkký.
Dávejte na sebe pozor, opatrujte si slečny a batohy.

  .PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller o historii Prázdnin II

Jak jsme stavěli lávku na ostrov
Všem se nám vždycky líbil ostrov uprostřed Štěpnického rybníka, ideální místo pro
koncert, slavnost, nebo něco podobného. Ale jak vymyslet dopravu diváků po vodě a
zavedení el. proudu pro kapely a osvětlení? Lodičky jsme neměli, ani jsme žádné
nesehnali, ale v hlavách telčských kluků pořadatelů se zrodil šílený nápad. Věděli, že
na kulturním klubu existují železné konstrukce pro velké pódium a ty jsou dost
vysoké pro sestavení lávky od hřbitova až k ostrovu. Téměř tunové konstrukce vozili
14 dní před vypuknutím Prázdnin na káře od kina k rybníku, nořili se do odporně
špinavé vody a stavěli lávku. Dokázali to, dodnes je to všem záhadou. Byli na svou
práci pyšní a hlídali ji ve dne v noci. Spali na ostrově a po večerech pytlačili ryby, až
jim kapří hody překazili místní příslušníci VB a odsoudili kluky k pokutě 300 Kčs.
Jelikož pytláků bylo akorát deset, stála rybí hostina každého 30 Kčs {v restauraci Na
rybářské baště stál tolik jeden malý pstruh pokapaný citrónem}. Kluci pak měli akorát
ostudu, že se nechali nachytat {fáma popisovala 30 pobitých kaprů}, ode mne, jedné
z hlavních pořadatelek, dostali vynadáno, že ji na kapří hody nepozvali.                     
ZDENA 
                                                              >zítra pokračujeme dalším příběhem o lávce<    
 

Eiffel se tyèí nad táboøištìm u Roštejna
Vážení táborníci bydlící u rybníka Roštejna, platící za záchod 2 Kč, za vodu 50 Kč
týdně, podřizující se majitelem bufetu vypsanému VODNÍMU REŽIMU {voda teče
jen od...do...}: neblázněte a přestěhujte se na tábořiště na zimák, kde se za WC neplatí
a za sprchu jen mírně. Je tam klid, pohoda, dobrý lidi a hodně místa. U Roštejna
platíte za vodu tolik, jakoby jste si čistili zuby dvěma kubíky vody týdně. Vemte
zdravý rozum do hrsti a nenechte vydřiducha, aby na vás vydělával ještě v bufetu.
Permanentky na vodu a záchod patří do světa, kterého jsme se zbavili v listopadu 89.
SPĚTE NA ZIMÁKU.

DNEŠNÍ ZPRAVODAJ SPONZORUJE:
FLORIAN, zbranì a lovecké potøeby -

588 56 TELÈ I./59
Prodej zbraní, støeliva a doplòkù: kloboukù, vest, košil z maskáèoviny,

nožù a lovecké obuvi, dovoz pistolí GLOCK, zbraní STEYR
MANNLICHER, støeliva HIRTENBERGER a optiky SWAROVSKI 

KUDRNA Z BRNA
Po předchozí domluvě s Milanem
Kolářem si vám dovoluji poslat něco
propagačních materiálů na naši akci
KUDRNOVO OKOLOBRNO.Prosím o
rozdání zároveň se vstupenkami nebo
Vašimi programy. Předem i zadem
děkuji a těším se na příští spolupráci
mezi námi. Děkuji. S tuláckým
pozdravem za OKČT KUDRNA Pavel
Putna. KDYŽ DO SVĚTA, TAK S

KUDRNOU.

HRAJE ANKARA
Zítra od 16.00 bude hrát na koupališti na
tábořišti u Roštejna country kapela
Ankara {umí i přitvrdit} a s ní možná i
její hosté.

ZÍTRA ZÍTRA ZÍTRA
Na zítra je nezbytné se těšit.
Příjemně rockový RAFAEL Vás
překvapí a určitě se stane jedním
z největších objevů letošních
Prázdnin. ROBERT KŘESŤAN
a DRUHÁ TRÁVA nepotřebují
reklamu {určitě zahrají i Jíru z
Maršova} a o jejich dva plakáty
byla na štábu mela. Kdo nebyl
na Dylanovi, ať příjde na
"Trávu" jako na "Dylany".


Komu se nebude líbit jakýkoliv koncert,
ať se příjde domluvit a bude mu vrácena
část vstupného. Například: zpět dostala
peníze děvčata nespokojená s
nedostatkem místa na tancování při
koncertu AG Fleku. Ale zase si zbytečně
nevymýšlejte. Nedvědi budou jako vloni

na náměstí, protože zájem je obrovský a
my si nechceme udělat 2000 nepřátel.
Komu se to nelíbí, ať si... přijde říct o
peníze zpět. Dále: pokud bude koncert
zvláště pěkný, bude nějaké překvapčení
či se něco vyjímečně dobře povede,
budeme vybírat doplatek ke vstupnému
ve výši 5 Kč. Komu se to nelíbí....

AG FLEK PØED 
VÝPLATOU

"Tak kolik?" 
"Mně je to jedno.
I kdybys nám dal bůhví jaký peníze,
stejně to máš hluboko pod cenou," pravil
klidně Vlasta Redl vykulenému
Medvědovi. "Dej nám aspoň tolik peněz,
abysme se nejbližší dny a hodiny
nemuseli s nikým o penězích bavit,"

dodal.

RADIO ALFA O
HOSTINÌ 

Dnes o půl třetí odpoledne bylo praveno
mladým redaktorem Radia Alfa v
rozhlase, že hostina byla velmi dobře
organizačně zvládnutá, šampaňského
bylo dost atd., zkrátka: chválou nešetřil.
Přátelé. My si samozřejmě nemyslíme,
že to bylo bez chyby a Vy možná taky
ne, ale ten ohňostroj nám už nikdo
nevezme, ani to ostatní. Byl to dobrý

pokus.

CHICAGO V TELÈI
Dávejte na sebe pozor a taky na svoje
věci, protože se tady potlouká plno
zbloudilců povahy gangsterské,


