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VÈERA V NOCI U SV. JANA
Za Enyina doprovodu a šustotu tužek po papíře přichyceném na zdi kostela
dobrých dvěstě z Vás včera v noci bylo spokojeno. Každý napsal něco
někomu, Jemu nebo Kdovíkomu a odcházel spát s vědomím, že dal cosi
vědět, svěřil se, přál si....
Lásku a štěstí všem. Nebuďte nikdy sami. Dávejte na sebe pozor, protože
přijít o takovou krásnou chvíli jako je tady, to by byl hřích. Jana. Otoč se
tváří ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. John Lennon. Štěstí pro
všechny zadarmo a nikdo ať neodejde s prázdnou. A. a B. Strugačtí.
Nemyslete jen na sebe, ale i na ostatní. Lenka. Prožijte celý život jako v
tuto chvíli - v lásce, klidu a míru. Pavel. Přeju všem holkám co mě chtějí
potkat, aby mě potkaly. A mě taky. Pája. Děkuji vám. V.F. Chtěl bych, aby
si lidé dokázali říci i nepříjemnou pravdu do očí aspoň občas a třeba jen
svým blízkým. Věřím, že by pak bylo líp. Klokan. Láska je štěstí, které si
dáváme navzájem.  Máš-li lásku, máš vše co je k mání a víš vše co je k
vědění. Jirka.  Ať jsou všichni lepší než já. Ať jsou všichni jedno. Ať je
láska věčná. Život je nádherná pohádka a láska je zázračnej květ, kterej
vykvete pro každýho kdo si to zaslouží. Petra. Úžasný. Prostě zážitek na
celý život. Bylo to fajn, ať je to znova. Víc naslouchat než žvanit. Neberme
život tak vážně, stejně z něj nevyvázneme živí. Dako. Já bysem si přál,
abych mohl být vždycky tam kde chci a s kým chci.  M. Všichni se jednou
vrátí do svejch hor. Aničko, jsem tvůj.  Doufám, že v příštím životě bude
alespoň zpoloviny tak krásně. K lásce nepotřebuješ hodinky. Ať se mají
všichni rádi a ať se v té spoustě lidí a lidiček najde někdo, kdo by měl rád
jenom mě. Slon. Kdo neumře dřív než umře, umře dřív než umře....a tak dál
bylo možno číst u Sv. Jana. Všechno tohle a i to ostatní vyvěsíme před štáb
a ještě si někdy podobnou akci zopakujeme.



PAMÌTNÍCI VYPRAVUJÍ
Seriálový bestseller z historie

Prázdnin v Telèi
JDEME SPRÁVNĚ?

Náš seriál se na několik dní odmlčel, ale ne proto, že
by snad pamětníkům došla paměť. Zkrátka nebyl čas
na psaní a vzpomínání. 
Dříve jsme jako hlavní pořady uváděli i zajímavá
ochotnická a profesionální divadla. Z Prahy přijelo
divadlo Jelo s hrou "Josefína a její bratři". V hlavní
roli excelovala jazzová zpěvačka Jana Koubková, dále
hrál např. Petr Lébl, který byl i režisérem. U brány
před začátkem představení stála stranicky oblečená
dvojice herců s presenční listinou a diváci se měli
podepisovat. Na nádvoří zněl už hodinu před
začátkem hry z reproduktorů monotónní potlesk.
Scéna se sestávala z předsednického dlouhého stolu s
kecpultem a velkým nápisem JDEME SPRÁVNĚ. Hra
začínala slavnostním vítáním předsednictva svazáky,
které si zahráli i někteří pořadatelé. Petr Lébl jen
litoval, že průjezd na nádvoří byl malý a nemohla jím
projet černá Tatra 613. Ten den bylo právě 21. srpna a
ten rok vydala Charta 77 své prohlášení "Několik vět",
takže estébáci měli pohotovost. Vedoucí odboru
kultury soudruh Pavlíček ihned zakázal podepisování
presenční listiny a listy již podepsané zabavil s
výhrůžkou zrušení konání "Prázdnin". Po představení
pořadatelé setřásli estébáky, kteří, jako každý večer,  
popíjeli u štábního baru a vydali se demonstrovat k
rybníku za Telč. Samozřejmě nesli s sebou transparent
JDEME SPRÁVNĚ?. Vše vyvrcholilo pouštěním
zapálených svíček po vodě a koupáním. Podpisová
akce Charty 77 probíhala na tábořišti po celý měsíc

bez větších problémů.       ZDENA






Telč je teď plná kladné energie, lásky a pohody, každý
je tu spokojen, příjemně unaven a záporná energie se
brání a podniká výpady. Ale zase nemůžeme shazovat
všechno na energii, protože za vším stojí člověk a
člověk jsme my. Denně k nám do redakce chodí
nešťastní človíčci  a hledají ztracené občanky a
peněženky, které k nám nikdo nenosí. Ztráty a nálezy -
zařizujeme v redakci. Máme tu jednu občanku Jirky
Bartošíka z Jindřichova Hradce a nějaké jeho věci.
Přijďte a odevzdejte nám co jste našli a udělejte tak
radost těm, kteří pátrají a jsou smutní. HLEDÁME
SVĚDKY: Během včerejší noci zmizel z parkoviště
modrý Mustang, motorka, na které teď Víťa s Alešem
nemohou jet domů. Kdo jste šel kolem a viděl
pachatele či cokoliv podezřelého, jděte na policii nebo
přijďte do redakce. Ď. 

VYPRODÁNO
Stalo se včera před koncertem, že někteří z Vás byli
nespokojeni a rozezleni zastavením prodeje
vstupenek. Proč už jsme neprodávali? Pokud je na
nádvoří víc než tisíc lidí, je tam už dost husto. Nedá se
procházet uličkami, kdo stojí vzadu nevidí a neslyší. V
případě paniky nebo, nedejbože, požáru, má pak každý
velkou šanci, že bude ušlapán nebo se nedostane včas
ven. Takže: pokud neprodáváme, tak je to pro Vaše
dobro. Pokud si ovšem neřeknete: "Vidět Žalmana a

zemřít."

BLAHOPØEJEME
Včerejší luštěniny {rébusy} úspěšně a první vyluštil
jakýsi pan Kolář, který nemá se štábem a s Medvědem
žádný příbuzenský vztah a pro volňasy si zatím
nepřišel. Kdo si myslí, že rébusy ukrývaly jména
Nahlas, Pospíšil, Rafael, Nadoraz, Facka, Jantar, Folk

Team a Redl, myslí si správně.

DNEŠNÍ SPONZOR
Stala se chyba. Vloudila se na plakáty a do
všech programů. Firma VIKOSPOL sponzoruje
dnešní koncert a  ELIN  sponzoruje koncert
Pavla Dobeše. Na plakátech jsou vytištěni
obráceně, což nedělá radost ani jim, ani nám a
proto vše uvádíme na správnou míru.

POZOR POZOR POZOR
Vážení přátelé Zpravodaje Prázdnin  v Telči. V
některých článcích ponecháváme zcela na Vás
pochopíte-li je jako pravdu pravdoucí, jako provokaci,
jako recesi či jako něco úplně jiného. Uvažujte logicky

a nebuďte nebezpeční sobě ani jiným. Děkujeme.


Potvrzujeme těm, kteří už o nich slyšeli, či se s nimi
přímo setkali a vyvázli nepoškození: Ano, na
Prázdninách v Telči jsou dementi. Je nutné se jim
vyhýbat a není-li to možné, používat silně asertivní
chování, které je bohužel i jim vlastní. Staré známé
pořekadlo, že nejhorší je srážka s blbcem, je stále
pravdivé. Nicméně vězte, že nejhorší smrt je z
vyděšení a jak praví staré slovanské přísloví: Pták
ptáka vždycky vyděsí.

TISKAØSKÝ ŠOTEK
ØÁDIL

Nikoliv tiskařský, ale spíše redakční šotek
Skříteg včera řádil. Omylem totiž vydal včerejší
sedmé číslo Zpravodaje opět jako šesté, takže
se všem, které tímto zmátl, omlouvá. Toto číslo
je tudíž správně osmé a to sedmé bude někdy v
budoucnu sběratelskou raritou, protože na jedné
straně existuje, ale když se podívate na věc z té
druhé stránky, tak tam nenajdete nic.  Skříteg

Básnièka pro všechny,
kteøí mají stejný

problém jako já a taky
neví co s tím
Noèní mùra

Nemluvím s hlasem svého srdce
i on se se mnou nebaví

Ví totiž jak jsem z něho zdrcen
i jak jsem zmaten třeba ví

Ví, že ho slyším v duchu smát se
a šeptat: "Nenalezneš klid.

Za temných nocí  budeš bát se 
všech svojich Markét, Naď i Líd."

MADE IN HOLLAND
Dnes večer uslyšíme holandský tango orchestr
EL TILO. Nikdo ho nikdy neslyšel, ale všichni
jsme na něj zvědaví. Hrají především
jihoamerický {argentinský} repertoár a možná
se trochu blíží skupinám KLADDERADATCH
a NUMANWARI, které jsme už v Telči slyšeli,
a které byli ze stejného severu jako EL TILO.
Složení nástrojů je klasické: acordeon, dvoje
housle, cello, basa, piano a kytara. Pokud Vás
holanďané zaujmou natolik, že si s nimi budete
chtít promluvit, pak vězte, že na acordeon hraje
Gerie Daanen, na housle Anke Foede a Myrte
Brasem, na cello Marcel van de Ven, na double
bass Ton Overtoom, na piano Andre van
Geelen a na kytaru Roderick Peters, jehož
jméno se jediné hodí k jihoameričnu. Skupina
vznikla v roce 1989 v Nijmegenu v musiccentru

"de Lindeberg" {Lipová hora}, hraje
tradicionály i vlastní skladby, složené v duchu
argentinského tanga, argentinského "waltz",
milongy a tanga nueva. EL TILO je španělský
výraz pro lípu.

ÈLOVÌK V NOUZI
Kamarádky a kamarádi.
Pomozte mi, prosím, nalézt zpáteční lístek do
Londýna, který stál 99 liber a včera večer si
ho patrně kdosi vypůjčil {?} v hospodě U
Marušky. Lístek je na jméno Lesley Hilton a
má číslo 80 530 76 {3/5?}. Zanechte, prosím,
jakékoliv zprávy o lístku ve štábu v redakci
{Dům dětí}. Moc díky. 
 
FOLKROCKOVÁ TANCOVAÈKA
Na plakátech inzerovaná folkrocková
tancovačka s Bokomarou opravdu nebude,
protože způsobený hluk by rušil nejen noční
klid, ale mohl by taky narušit chod Prázdnin v
Telči. Jsme hosty města Telče a musíme se
podle toho chovat. Můžeme s tím nesouhlasit,
můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak
všechno, co proti tomu můžeme dělat.
Bokomaru  ztlumit neumíme a ani nechceme.

ZÍTRA NA NÁDVOØÍ
Tak jak je na plakátech: od půl osmé na nádvoří
zámku hrají Slávek Janoušek a Šobul, dříve známí
jako JANOUŠEK - VONDRÁK a BOKOMARA
{Luboš Javůrek a spol.}. Hrát bude i FOLK TEAM a
to před, mezi nebo po. Co na plakátech není je, že
zítřek je DNEM NEZDRAVÉ VÝŽIVY, a že tata
Luboše Javůrka dovezl celé uzené prase. V zítřejším
Zpravodaji proto přineseme o tomto významném
počinu rozsáhlý materiál. Své nám k tomu řekl i
Vlasta Redl, předseda Svazu masožravců, takže se
dozvíte {mimo jiné} i o této organizaci.

"Nekupuj maso podle toho kolik máš peněz, 
ale podle toho jak velký máš hrnec."   Vlasta Redl

PIŠTE DO ZPRAVODAJE
Narozdíl od minulého roku, kdy byla redakce
zavalena básněmi a jinými příspěvky či
stížnostmi, letos kde nic tam prázdno a pusto.
Nestyďte se publikovat a donášejte. Donášejte
do redakce své články určené ke zveřejnění,
jakož i básničky a podobně, ať mi není v
redakci samotnému smutno.                    Skříteg

 Prázdniny v Telèi
ing. Milan Kolář, Komenského 30
58601 JIHLAVA tel.: 066/22622


