
  

Toto číslo vyšlo :    v neděli 15.7.2012 

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

****************************************************************************** 

1) Včera ohlášené představení dřevohostických ochotníků se pro nepřízeň počasí neuskutečnilo. 

2) Noc proběhla klidně, zdá se, že ráno nikdo nechyběl, ba ani nebyl poškozen na těle či duchu. 

3) Pomluvy účastníků:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Kolem 11 hodiny jsme byli posláni do vyhnanství kvůli svatbě na zámku probíhající. Ale za hodinku 

jsme se vrátili. 

5) Osobně nás navštívil Ing. Pavel P., fotograf na slovo vzatý, známý 

mnohým z nás z plenérů doudlebských, jichž je nadšeným 

organizátorem. V podvečer nás ale zase opustil. 

6) Pozdravy  a zdravice zaslali: Jaroslava Š., Iva Kili K., Věra H., Petr Č., 

Aninka H., Jája M.  (na koho jsme zapomněli, tomu se omlouváme). 

7) Dobrodinec Chorche B. zapůjčil dnes do tiskového střediska 

klasickou klávesnici a myš.  

Produktivita psaní textu prudce stoupla. Ať žijí dobrodinci! 

 

METEORO-ne-LOGICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ: Je více méně polojasno, nepatrně se otepluje. 

 

 

2. 

 
František Evžen K. se sám definuje jako malíř, grafik, fotograf, učitel, 

kunsthistorik. Skutečnost je ještě daleko horší. Evžen neboli Frantík jde životem a 

trousí realizované nápady. Sám Jára Cimrman by se vedle něj bál vystrčit nos. Ten 

například nevynalezl více verzí universálního šperháku (známek) do 

supermarketových vozíků nebo skládací paletu, uchovávající ještě mokré olejové 

barvy. FEK sbírá, museálně upravuje a vystavuje předměty související s esoterikou, 

psychotronikou, léčitelstvím – sám má v této oblasti řadu patentů. Tvoří a publikuje 

různé almanachy, angažuje se ve sdružení umělců Valašský názor (neptejte se, jaký 

to je, každý má prý právo na svůj, což je myšlenka v Česku neodpustitelná). 

Je s ním sranda, pokud má člověk smysl pro nenápadný situační britský humor. 

Musíme na něj prásknout, že ač je člověkem jinak systematickým, má děsný bordel 

v adresářích svého počítače. Pravdou je, že tam nakonec všechno najde. Přesto by 

měl být potrestán, takže voláme: Evžen na Hrad! 



8) Z domácích úkolů: 

 

 Beruška (5 let)              

       Pablo Č. 

  

 

 

 

 

 

Jarka Š. (nepřítomna)                                                         Emil Doktor H. 

 

 

 

 

 

 

 

Vierka J.                                                                                                                                               Soňa Sun H. 

 

Další ukázky příště. 

 

Uzávěrka: 18.30 hod  -   Pozn.: Pokud vše půjde dobře, dostaví se za chvíli „společný guláš“ z rukou 

mámy-táty Olina. 

 


