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TELČ MILOSTNÁ... ZAMILOVANÁ...
Tak jsem v noci na dnešek spal s úplně jinou slečnou než je ta moje a ona zase ležela vedle někoho
úplně jiného než jsem já. A vadí to někomu? To je tím létem, řekl jsem si ráno, to je tou Telčí. To
je tou uvolněnou atmosférou. To je tím vedrem. To je tou muzikou. To je tou tolerancí. To je tím,
že se před štábem prodávají erotické pohledy. To je těma erupcema na slunci. To je tím, lidem
vrozeným, instinktem shromažďovat se do tlup. To je tou zdravou výživou. To je tou příjemnou
únavou. To je tím, že měl včera Luboš narozeniny. Že by to bylo těma Nedvědama? Kdepak. To je
tím rozmnožovacím instinktem. To je nedostatkem zdravého rozumu. To je tou náchylností ke
zblbnutí. To je těma hormonami. To je zkrátka tím, že nejsem držen zkrátka. To je tím, že jsem
nedržen. To je tím, že jsem nadržen. To je tím, že je mi příliš povolováno. To je tím.... přesně,
PŘESNĚ, tím. Naštěstí patřím k těm, kteří si umí vše rozumně zdůvodnit, takže NEMÁM
PROBLÉM.  MÁŠ  PROBLÉM? TAK SI HO VYŘEŠ.                              Getířks


"Jestli tohle je zdravý, tak to radši budu jíst nezdravý, " prohlásil dnes jeden z pořadatelů při
pohledu na různobarevné obsahy táců a mís.  Mezi pořadatelkami - výrobkyněmi ingrediencí a
ochutnávačkami, měla největší úspěch vločková pomazánka. Následovaly pomazánky česneková,
rybičková a luštěninová. Ze salátů byly k dostání zeleninový, sójový, zelný s kečupem, zelný s
krenexem, kukuřičný a ovocný.  Vzhledem k horku, ve kterém se mohlo všechno rychle zkazit,
začala akce na náměstí s mírným, ale omluvitelným zpožděním. O jejím pokoncertním pokračování
se dočtete na jiné straně.

"TANEC" OD VLASTY REDLA
Darmo jsem miloval a èas plyne

co jsem chtìl tobì dát už nedám jiné
Co jsem chtìl dát tobì milá
navìky, navìky`s promarnila
To se ti má milá lehko øekne,

že i bez tvojí lásky tu bude pìknì
Tak bez tebe bude krásnì

jako když na nebi slunko zhasne

SVÌTOVÝ DEN MÍRU



JIRKOVO SUCHÉ
JÍDLO

Jiří Zip Suchý včera na štábu vařil.
Salámopaprikové pyré, velmi chutné, bylo
nazváno Suché jídlo, podle svého vynálezce.
Jinak jídlo suché není, tekutinami přímo oplývá
a podává se s rýží.


Dnes při přípravách hostiny ku Dni zdravé
výživy, rozšířila se štábem brachioplazmóza,
kterou přivolaný lékař přesně určil jako tzv.
braxoplazmózu. Veřejnosti byl proto do
kuchyně vstup zakázán, infikované osoby byly
izolovány. Kromě suchotin, které byly naštěstí
včas zastaveny očkováním, hrozí dnes v Telči
především plíhavice.

DNES NA NÁDVOØÍ
Vy kdo jste přišli na Karla Plíhala: neduste. Na
plakátech jsou inzerované mnohé předkapely a
jiní předskokani a Karlovi spoluhráči, tak se
nechovejte jako při koncertě Míti Denčeva, kdy
z davu zaznívalo netolerantní FUJ a MY
CHCEME REDLA.  KAREL PLÍHAL BUDE.
Přijel už včera. Spolu s ním: Standa Kahuda,
František Stralczynský a BONSAI. Přejeme
pětihvězdičkový zažitek..

ZÍTRA NA NÁDVOØÍ
Vy kdo přijdete zítra na ŽALMANA a spol.
vězte, že uslyšíte a uvidíte taky VLARION a
EL TILO z Holandska. V parku u skleníku hrají
od 16 hodin FT PRIM a PONOŽKY
FRAMÁŠE SUŽÍKA.  Jinak: Žalman je
vyprodán. Těsně před koncertem možná ještě
něco prodáme, ale nemůžeme nic slíbit.

NEDOROZUMÌNÍ
Několik jedimců se včera v noci domáhalo
vstupu na koncert Luboše Pospíšila za utržené
lístky na Nedvědy v domění, že šlo o jeden
koncert. Několika z nich byl dokonce Medvěd
napaden. Omlouváme se za nedorozumění, ale

přece jenom: 50 Kč za Corpus Delicti,
Příbuzné, Frantu Nedvěda a Luboše Pospíšila?
Mějte rozum. Kdo chtěl Luboše slyšet, rád
doplatil dvacku, kdo nechtěl platit vetřel se
dovnitř s lavičkou, židlema nebo praktikáblem
v ruce. Každopádně bylo včera na nádvoří 300
spokojených, Medvěd zlynčován nebyl a
rozhodl se udělat Lubošovi Pospíšilovi příští
rok normální velký koncert za 50. Tak.

 SOUTÌŽ -  RÉBUSY
LUŠTÌNINY

  Kdo vyluští všechny dnešní rébusy, odevzdá
kartičku se svým jménem a s vyluštěninou k
pokladně - prodeji lístků. Kdo bude první,

vyhraje dva volňasy.  Rébusy ukrývají názvy
kapel účinkujících v Telči.

THE GOBLIN ENTERTAINMENT

DEN NEZDRAVÉ VÝŽIVY
Dnes v čerstvě odpolední hodině dorazil na štáb tata
Luboše Javůrka s autem plným prasete a sháněl se po
mrazícím boxu. Vyuzenina byla nakonec uložena v
temných sklepeních linoucích se pod náměstím, kde
vyčká do svého spořádání během pondělního koncertu

Bokomary. 

FOTOGRAFIE
Včera odpoledne vzal náš propagátor Matěj přilehlé
tydýty a omlátil Dům dětí - štáb zevnitř celý fotkama
ze starých ročníků Prázdnin v Telči {1984 - 94}. Jsou
na chodbách, nad schodama, za květináčema... všude.
Na zámku, před galerií Jana Zrzavého {která taky
stojí za vidění} vystavuje svoje fotky Jarda Novák a
bude tam už jen do zítra. Výstava amatérských
výtvarníků AUTODIDART probíhá na telčském
židovském hřbitově. Na radnici je možno shlédnout
výstavu fotografií Vysočiny, která upozorňuje na
nebezpečí, které jí hrozí v případě výstavby
meziskladu vyhořelého jaderného paliva v některé z
jejích lokalit. Myslím, že zítra budete mít od rána do

koncertu co dělat.

PO KONCERTÌ
Přijemně nasyceni vegetariánskou stravou a
pohodou dnešního koncertu vydejte se se
svíčkami ke Svatému Jánu. Je to kousek za
Telčí a bude tam opravdu příjemně. Muzika
bude hrát zřejmě reprodukovaná, ale ono je to
tajemnější, když je zdroj utajen. Noc bude
teplá... Svíčky budou možná trochu problém,
ale kdo hledá {škemrá} najde {vyškemrá}. Ona
bez svíčky je to taky romantika. Kdo si
vzpomíná na loňského třistačlenného lidského
hada, má zhruba představu o tom, co se bude
dít. Ke Sv. Jánu Vás pošle každý telčák, kterého
se zeptáte na cestu {směr Krahulčí, Mrákotín}.
Takže...asi tak ve 23 hodin tam přijďte. Mějte
na paměti, že před 49 lety spadla hirošimská
bomba a proto je dnešek Světovým dnem míru. 

 POHLEDNICE
Od včerejšího dne prodává Jitule u zpěvníků,
kompaktů, kazet a starých pohlednic taky pohlednice
zcela nové, ještě teplé a to: Noční Telč, Prázdniny v

Telči - prázdniny v ráji, Telč ve tmě, Bílá Telč,
Polibek z Telče, Erotické Prázdniny v Telči a ještě
nějaké další. Stojí dvě koruny a jdou dobře na odbyt,

takže - NEVÁHEJTE.

FOLKY - NEFOLKY
Další folková akce, na kterou si už teď můžete brousit
uši. Na hradě Helfštýně proběhne od 2. do 3. září a
přítomni budou Žalmani, Samsoni, Pepa Streichl a
Truc Blues, Jan Spálený a ASPM, HB Stop,  Aberace,
Folk Team, Dita Kopečná a Kapela, Sluníčko, Vlasta

Redl a další. Speciálním hostem bude Jarek Nohavica.

PP: POZOR PRÙŠVIH
Tak a teď si to slízněte: bylo nás včera na náměstí
tolik {snad 4000}, že po nás zůstal pořádný binec.
Pořadatelé vše uklidili {těm z Vás kdo pomohli
děkujeme}, ale zapomněli jsme na kašnu, která {ještě
odpoledne čistá} byla plná kelímků, tácků a ostatního
humusu. Zkrátka: někdo hodil první a těm ostatním
jako by tím zavelel. Prostě: takhle to nejde a kdo hodí
první má být hozen jako druhý.

PZ: POZOR ZMÌNY
Folkrocková tancovačka z Bokomarou v
pondělí na zimáku NEBUDE. Na město
Telč a jeho občany by to byl příliš velký
kravál a my si to tady zkrátka nechceme
rozházet. Dále: z důvodů zdravotních
nehrála dneska Zrcadla. Nahradili je
Pařezáci a  Obrázky Karolíny. Zítřek je
zatím beze změn. 

HOLANDSKÉ EL TILO
Zítřejší Zpravodaj o nich přinese obsáhlejší
materiál. Zatím vězte, že jde o orchestr hrající
tango, takže se zítra bude na nádvoří vařit krev
v žilách.

SE  OCITNETE  NA ADRESE

Prázdniny v Telèi
Komenského 30, 58601 JIHLAVA



