
   

Toto číslo vyšlo :    v sobotu 14.7.2012 

Informace v tomto plátku se zakládají na pravdě, proto mohou být zcela lživé! 

 Už se to rozjíždí 

Krátce po půlnoci, tj.  v 8.30 se objevil František Evžen K., malíř, vědec, činovník ze sdružení Valašský 

názor a provozovatel musea psychotroniky a esoteriky, dlouhodobě instalovaného na zdejším zámku. 

Svatí dobrodinci Olin a Petra Tygr se dostavili vyzdobit zámek cedulkami a navigačními šipkami a 

s dodávkou nutného konzumního materiálu (káva, čaj ….) a zase zmizeli. 

V 11.30 se objevily dvě sympatické „pražandy“ Ludmila a Blanka. 

Zhruba ve 12.30 dorazil Emo Doktor H. v doprovodu krásné dívky, kterou vydává za svou dceru. 

Současně s ním přikvačil i Pablo Břidličník z Břidličné v doprovodu hrozivě vypadajícího bodyguarda, 

který je nápadně podobný synovi, kterého tu měl loni (ten byl ale znatelně menší). Více hlav 

rozhodlo, udělat oddělené ložnice pánů a dam, protože prostoru je dostatek – byly tedy společným 

úsilím zrealizovány dvě noclehárny v prvním patře zámku. 

Doktor přivezl krabici meruňkového koláče, který vydal v šanc naší  komunitě, nezbývá nám tedy, než 

kuchařce paní H.  poděkovat za kulinářský zážitek alespoň touto cestou. 

Mezi 15. a 16. hodinou přijely tradiční účastnice Ildi Cs. a Vierka J. a po dvou letech i Trio Soňa  (SUN, 

Ťapka a Beruška). Tím jsme víceméně kompletní, ba ani žádná postel zatím nepřebývá (možná má 

někde kastelán ještě něco „ulito“). Dělení ložnic na DÁMY a PÁNI tím vzalo rychlý konec a došlo 

k účelovým přesunům z místa A do místa B. 

 
 

Meteorologické hlásání: Převážně podmračeno, chladno, ospalo. 

Od 15 hodin leje jako …   

 

Šéf-žvanil Hony (dále jen ŠŽH) podepsal, že se na zámku nebudou používat jiné, než řádně revidované 

elektropřístroje, nebude se v prostorách zámku konat ohňostroj, ohňové tance, kouření, kurz 

zapalování táboráku, nebudou vnášeny a skladovány střeliviny, trhaviny a výbušniny apod. jakž 

vyžadují hasičské předpisy. 

Hlahol přítomných vyvolal objevivší se místní blíženec Chorche, a objímání Olina, který se opět 

objevil, přítomnými dámami nebralo konce. 

Elektronizace života neustále pokračuje. Ve „Vladislavském sále“ jede už najednou 5 notebooků o 

menších přístrojích ani nemluvě, zatímco štětec ještě nikdo ani nevytáhl. 

1. 

 



V 18 hodin pak byla akce Dřevohostické malování odstartována. Ke střílení z houfnice nedošlo, 

protože v důsledku trvajícího deště zvlhl černý prach a dělovou kouli ukradli „sběrači kovů“. Tato 

protivenství však nemění nic na tom, že jsme opět tu a zdá se, že máme ze sebe vzájemně radost. 

Účastníci vyslechli obsáhlé projevy Olina a Honyho, ale ani aplaus nezbránil tomu, aby byli patřičně 

zinkasováni. Nicméně šampusem to začalo….  

Hned potom jako správná star dorazila Iris Šč., pozdě a tedy za plné pozornosti. 

 

Drb ze života celebrit: Beruška (5) si padla do oka s Honzíkem Kastelánkem (3). Uvidíme, co z toho 

bude… 

 

Uzávěrka:  19 hod.  -  Pokračování někdy příště           (Pozn.: Pořád leje.) 

 

 

 


