
Vánoční speciální výtisk Zpravodaje! 
Extra super plátek přichází až na váš oblíbený bar se žhavými novinkami ze zimního festivalu! 

 
Sportovní Kloprdíkova dílna pokračuje 
Pod vedením zkušených borců Klokana a Prdíka opět během vánočních prázdnin pokračuje sportovní příprava na 
náročnou celoroční sezónu. Podvečerní florbalová zahřívačka v chodbičce (popřípadě po upravení plochu a postavení 
mantinelů přímo uvnitř) baru, každonoční trénink s plnou polní na zimáku (kterého se v minulosti zúčastnila i držitelka 
Oscara, bohužel ne v této kategorii, Markéta Irglová) a pokud zima dá i každodenní soustředění na rybnících slibuje 
výjimečné divácké zážitky během očekávaného silvestrovského utkání proti Sklepovským sršáňům. V žádném případě  
si nesmíte nechat ujít (alespoň) začátek utkání, z kuloárů unikla informace o připravovaném speciálním zastrašovacím 
tanečku-pokřiku „hockey-haka“ Prázdninových medvědů (inspirací byl hlavně výborný rugby team Nového Zélandu) – 
prý se po takovém přivítání soupeři se staženými hokejkami vratí zpět na střídačku a kontumačně vzdávají zápasy! Velký 
Informátor se těší a vsází vše po zkušenosti z roku ´07 – 0:7 na Prázdninové Medvědy – Urlaup Bruins! 
 
Drby 
V.I. zjistil, že bývalá ikona Prázdnin v Telči z přelomu století, posila nejen v brance, ale hlavně v poli cestou do pekárny 
– Eda „Ibrahim“ Milan Š., se žení v Chrástu u Chrudimi 11. července! Kapela, která by se ráda této taškařice zúčastnila, 
ať se dobrovolně ohlásí v redakci. 
 
Současná hvězda týmu Milan P. T. je na tom podle informací z několika nezávislých a ověřených zdrojů velice podobně, 
termín by měl mít během letních Prázdnin v srpnu. On i jeho odhodlaná a hrdinná partnerka V. vzkazují redakci jen 
otřepané „no comment“. V.I. se těší a pokud nepůjde rovnou za svědka, určitě nebude chybět. 
 
Prdík se prý žení, protože musí! Honza Š. taky! A ségra Jana Š. taky! 
 
Na baru platí až do odvolání akce k pěti panákům 5 minut volání na libovolné číslo zdarma! Možno vybrat i před vypitím, 
avšak po zaplacení uvedeného množství Vašeho oblíbeného likéru.  
 
Pokud by na baru měl někdo pocit, že ho Klára Š. obtěžuje, má se neprodleně obrátit na paní R. Š. (š. š.) 
 
Při posledním draftu týmu Medvědů bohužel těsně unikl nadějný nováček (agenti jeho hru pozorně sledovali celou 
poslední sezónu) Matěj Š., kterého hbitě přetáhl neslavně známý švédský venkovský team Uppsala Outsiders, kde si bude 
muset výše jmenovaný odkroutit jarní přípravku. Manažer domácího týmu se nechal slyšet, že se ho bude ze všech sil 
snažit zachránit ze spárů „mimo-mísu-močících“ čínských spoluhráčů. 
 
Upozornění pro všechny amatérské a začínající hráče: Uvítáme jakoukoliv aktivní hokejovou spoluúčast na tvorbě – 
zopakování našeho Naganského zázraku! Pro ty z Vás s menším sebevědomím – pomoc slíbil i Honza Redl! Naše 
prázdninotelčská hokejová škola dokáže i z naprosté nuly vychovat vycházející hokejovou hvězdu, Prdík budiž toho 
příkladem! 
 
Jisté místo v sestavě zatím mají: 
Klokan – Jáchym – Vojta – Ondra – Mach – Prdík – Kislík – Mára – Medvěd 
Pětka z Cejle – Jirka Hromádka starší – Jirka Hromádka mladší – Pavel stabilní obránce – útočník č.1 Zdenda – útočník  
č. 2. zatím neznámý – perfektní brankář zatím neznámý. 
 
Klára Š. obtěžovala Macha už na Silvestra v roce 2003 (minimálně)!  
 
Evička Čurdová, když spatřila V.I. při psaní Zpravodaje na baru na notebooku: „Jo, tak takhle vy se teď milujete?“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo připravovaných sportovních klání všeho druhu! Hledejte na Vašich oblíbených hřištích! 


