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REKLAMY, NEZMAØI A TELEVIZE
Na včerejší poradě došlo k dohodě, že {jako každý rok} zmaříme Nezmary nějakou záškodnickou
akcí. Vymysleli jsme, že si zahrajeme na televizáky, vyrobíme obrovské kamery z velikých krabic,
natáhneme kilometry kabelů a celý koncert budeme "natáčet" s velmi rušivým efektem na kapelu a
na diváka {mimochodem na letošní Zahradě se tak dělo a byla to pravá a nefalšovaná Česká TV}.
Pak jsme si, ale řekli, že "televizi" si necháme na bratry Nedvědy a na Nezmary použijeme reklam.
Ale: o kom se mluví, bývá nedaleko a tak přijela televize s kamerou, kabely a asistenty a točila
jakýsi šot {šok}. Do toho jsme vběhli my, pořadatelé, s reklamami typu: "Stojíme na nádvoří
státního zámku a ptáme se návštěvníků jak jim chutnají Prázdniny v Telči." Nezmaři jsou
ovšem skutečně nezmařitelní a družstvo pořadatelů bylo opět poraženo. "Když je to tu samá
reklama, tak bysme rádi věděli, Medvěde, odkud se bele, " vrátil nám to Pavel Zajíc. "Mnoho
reklam, Zajícova smrt," zabodovali jsme opět my. "Podáme stížnost do České TV, neboť
reklama překročila vymezený čas," uzavřel vítězně Jim Drengubák, prohrábl struny svého
kontrabasu a krásné "Hlídej, hlídej si mě" se vlinulo do uší tisícovky diváků. Ale příští rok
vyhrajeme. Jen počkej, Zajíci.         Skříteg

VÁŽENÁ TAKYVERONIKO
Nevím, zda Vás k napsání příspěvku do Zpravodaje č. 5 {"protireklamní a antipropagační hnutí"}
vedla naivita či nevědomost. Náklady na "příjemné, klidné a domácí prostředí" jsou tak značné, že
bez sponzorských příspěvků {potažmo pak umístění reklamy z toho vyplývající} by nebylo
prostředí žádné. Takže jak Medvěd, tak já, těmto sponzorům děkujeme a jsme rádi, že je máme. To,
že se jedná o jednu z největších kulturních akcí a je o ni zájem je především potěšující. Jak je
všeobecně známo, snad žádná kulturní akce není nejenže zisková, ale často nepokryje ani náklady
do ní vložené. V dřívějších dobách ty schodky v klasických kolonkách Má dáti - Dal hradili všichni
daňoví poplatníci, tedy i Vy, Veroniko. Ale proč má někdo přispívat třeba na schodek ohledně
folkového festivalu, když fandí třeba jazzu nebo čemukoliv jinému. Takže teď máme fér hru, a aby
festival byl, nestačí k tomu pouze nadšení a spousta vloženého času pořadatelů, ale stejnou měrou i
firmy, které sponzorují. A pak je potřeba akci zároveň jaksi zveřejňovat, stejně s těmi {firmami}
díky kterým se zde můžeme setkat. A protože se zde setkávat chceme, a neradi bychom se vraceli
do dob minulých, tak mějme naše sponzory rádi a těšme se tak na příští rok.                                    

Ivana Denčevová - reklamní agentura  Zlatý dvůr
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MALÁ SOUTÌ
Dneska si to zkusíme nanečisto a zítra možná za volňasy, tak dávejte pozor. O co půjde: položíme Vám pár  
vypečených otázek a Vy se na ně pokusíte odpovědět. Na dnešní otázky najdete hned i  odpovědi, abyste si
mohli vyzkoušet jak budete úspěšní, až to pojede naostro. Vloni byly populární rébusy, tak třeba zítra nějaké
zkusíme a první tři úspěšní luštitelé dostanou volňasa. Třeba. Dnešní soutěžní otázky - zatím zkušební - jsou z
oblasti hudebních nástrojů:
1. Na co hraje cellista?
2. Ve kterých kapelách se nejčastěji objevuje basa?
3. Který nástroj je oblíbený u alkoholiků?
4. Který z country nástrojů je největší škůdce?
5. Na co hraje bubenista?
6. Který z hudebních nástrojů je výhradně ženský?
ODPOVĚDI: 1. Na čelisti. 2. Ve vězeňských. 3. Piano {Pij. Ano.} 4. Mandolínka {bramborová}. 5. Na nic.
Říká se bubeník. 6. Dudy.

OHÒOSTROJ
Rozhodli jsme se uspořádaqt pořádné ohňové šou a řekli jsme si, že i Vy byste mohli přispět na
těch pár rachejtliček. Jitka, která prodává před štábem zpěvníky a pohledy, má u sebe láhev do
které je možné přispěvek vecpat. Ď.

TØI VÝSTAVY
Už několik dní je na štábu vystaveno sto fotek ze starých Prázdnin  v Telči a každý den jsou dodělávány čerstvé.
Štáb - Dům dětí, první poschodí. 
Na zámku v loubí před galerií vystavuje svoje fotografie Jarda Novák. Jeho výstava potrvá  do neděle. 
A dotřetice: "Chtěli bychom Vás pozvat na vernisáž výstavy amatárských výtvarníků {AUTODIDART}, která
bude zítra v 16 hodin na židovském hřbitově v Telči. Hrát budou Jé Jé Neduta {EXTEMPORE}, Dáša Vokatá z
Vídně a Jura Sedláček. Výstavu zahájí Ivan M. Jirous. Roland - Telč."

LUBOŠ POSPÍŠIL
Přijede a bude hrát na zámku na nádvoří dnes po koncertě Nedvědovců. Přijďte.



VOLEJBAL TURNAJ
V sobotu nebo v neděli {tak nám to bylo v redakci řečeno a snad to bude někdy někde upřesněno}
se hraje na tábořišti u Roštejna volejbalový turnaj. Postavte družstvo a jděte vyhrát. Hlaste se na
tábořišti u Klokana nebo jiného zvířete.

O BRIGÁDÁCH
Ve včerejším čísle byla jen krátká zprávička, tož dneska trochu obšírněji. Veselá historka z
"natáčení": Ráno jsme byli v takovém zmatku a chaosu, že jsme v záplavě starostí o Vás
brigádníky zapomněli na pôdiu před štábem snídani. Představte si, že když jsme si na ni asi za
hodinu vzpomněli, tak tam ještě byla. Díky Vám všem, kteří jste padali hladem, ale snídaně jste se
nedotkli. A teď zabrusme do literatury faktu: od pondělka pracovalo na zámku asi 90 lidí, na
zimáku 50, v muzeu 20 a pro město se angažovalo asi 60 člověků. Celkem tedy 220 pracovníků.

Pro Vás, kteří toho ještě nemáte dost a chcete
volňasy je určena následující zpráva: Zítra se taky
pracuje, tak přijďte v 8 před štáb. Pokračujeme i v
neděli, ale ne na všech pracovištích.                           
                                             DORA

KOCOUØÍ SCÉNA
Včera bylo psáno, že předpředkapely typu Facka nebo Skoro budou hrávat před zámkem. Nebudou. Kocouři
rozhodli, že v parku, kam přišlo včera poslouchat 300 lidí, je pohoda, klid, lehký větřík a příjemno, a že na
náměstí by to nebylo ono. Takže hledejte v parku u skleníku každý den v 16 hodin. Dnes RUBIKON, zítra
ZRCADLA, pozítří Ponožky Framáše Sužíka a FT PRIM.


Bonsai, Františka Stralczynského, Standu Kahudu a KARLA PLÍHALA si v 19.30 na
nádvoří nenechte ujít.

DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY V TELÈI
Zítra, v sobotu 6. srpna, v den svržení atomové
bomby na Hirošimu, poøádáme v Telèi Den
zdravé výživy. Odpoledne, kolem 15 hodiny se
objeví na námìstí Zachariáše z Hradce nìkolik
stolù plných salátù, jogurtù, zelenin a ovocí a Vy

budete moci ochutnávat. Pøijïte všichni, i Vy, kteøí jste spíš na maso.
Tøeba Vám zachutná nemrtvá strava.

PRO DÌTI PØIPRAVUJEME
Zdravá výživa je zdravá výživa, ale děti jsou děti. Proto od 18 hodin na náměstí proběhne
akce čistě pro ně a nikoho jiného. K mání budou koblihy a koláče, které napeče paní
pekařka Šušoláková, seženeme kopec zmrzliny a další dobroty. Zdravé to sice moc
nebude, ale zato to bude dobré.

NA PORADÌ POØADATELÙ
Jiří Pigáro Nosek navrhuje: "Až budeme připravovat to jídlo na Den zdravý výživy, tak o by to
měli připravovat raději samý masožravci, aby na to náměstí vůbec něco zbylo.  Javorovu masovou
hostinu v pondělí zas musej dělat vegetariáni."

DEN NEZDRAVÉ VÝŽIVY
Bude v pondělí. Luboš Javůrek a jeho tata připraví masovou hostinu, neboť tata dělá nejlepší uzené
na světě a přilehlém okolí. Takže: kdo přijde na Bokomaru, ten se ještě i nají.

 

CHCETE BÝT ZDRAVÍ?
NAVŠTIVTE PRODEJNU ZDRAVÉ

VÝŽIVY

POTRAVINY NATURAL

MARIE ZAMAZALOVÁ
ŠPITÁLNÍ 160 TELÈ





