
Jsme tu už 4 den a dějí se tady zajímavé 
věci. Přijel nám Lucas a protože nemohl 
najít camp, chtěl se vyspat na náměstí. 
Protože je to za stávající situace nebez-
pečné, rozhodli jsme se ho ubytovat  
u nás na štábu v kuchyni. Včera (a vlast-
ně i dnes) se hodně skamarádil s Voj-
tou, médiem této události se stala láhev 
vodky, která položila život na oltář přá-
telství a všechen jiný alkohol co zde byl 
k nalezení. (Pro příklad uvádím první 
drink: po jednom panáku vodky, jab-
lečné vodky, bechera, ferneta, zelený, 
rum a jeltzina. To všechno zalít točenou 
citrónovou limonádou. Drink je hotov. 
Zkuste to udělat jako Vojta s Lucasem 
a vypít to brčkem na jeden zátah. Potom 
asi minutu krkali. Ale ten drink byl vcel-
ku dobrej... jenže když je to půllitrovej  
kelímek a do půlky je alkohol...) Poté 
následoval po několika panácích ode 
všech vyjmenovaných značek, mimo 
ferneta a bechera, a začala s nima být 
hodně velká sranda. Lucas zapěl fran-
couzskou hymnu, na kterou Vojta kon-
troval Kam se všichni těší... po chvíli 
ukrácené prohledávánim ledniček a pří-
ležitostným ochutnáváním všeho dotá-
hl Lucas buben (jeho krev se z něj ještě 
úplně neoloupala) a Vojta si vzal krabici 
od drátů a bubnovali tak nahlas, že si 
Mach narval kapesníky do uší. Zrovna 
jsme hráli BANG! a tak se hra sledo-
vala těžko. (Skoro všichni byli ospalí, 
že pomalu v Zuzčine případě doslova 
usínali při hře. Tedy skoro všichni. Já  
a holky z čajovny jsme byli nadopovaný 
čajem, a proto jsme vytrvali...) Skončilo 
to znečištěním záchodku a jeho násled-
ným čištěním, ke kterému byl donucen 
jeho původce Lucas. Když jsem ve 3/4 
na 5 odcházel spát, v mysli mi zůstalo 
několik obrazů: Lucas spící na židlích, 
Vojta taktéž, ale venku před barem na 
studni... spíme v čajovně a jsme rádi,  

že spíme… Předchozí dny nebyly tak hektické, ale spát se šlo kolem 3 ráno (byli jsme v lidušce na 
pivě a kofole a hráli jsme jak jinak než BANG!), ale všichni byli co já vím v pořádku... Teda ne, Kačce 
bylo blbě ešte před akcí bar (důvod neznámý, úpal úžeh, nebo nový přírůstek do malé rohozňácke 
generace?) Zahájení prázdnin ve stylu „Jiný svět”, koncert Javorů a Honzíkovy cesty, to byl skvělý 
zážitek (to zahájení stálo 100 000 a z toho 50 000 se prodělalo. Medvěd to okomentoval slovy: Toto 
byla naše nejlepší investice.) Celkové to tu hodnotím takto: Motto Prázdnin v Telči je správné, není 
to festival, je to styl života...  Colombo, 13 let
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Old Šetrhend a Vinetů popíjí společně nápoj míru.

Playboy Colombo a Lída v důvěrném objetí

4:00, telčské náměstí vibruje v rytmu drum session


