
 

Toto číslo vyšlo :    ve středu 18.7.2012 

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

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

1) PO VČEREJŠÍ UZÁVĚRCE:  …šli všichni brzy spát   

2) Napsal nám disident neboli odpadlík  Joko – Josef K.: 
Ahoj, 

je příjemné začít den prohlížením Vašich novinek, doslova mě to nakopavá a už jsem zase v ateliéru a tentokrát mám 

chuť na něco netradičního. Dám si portrétek jednoho kolegy. 

Honzo, velmi příjemně mě překvapil obrázek splavu !!! Kde jsou obrazy doktora ? Už má zase depku a nedovolí je fotit? 

Hezký večer při rumíčku kolegové, Váš Pepa. 

Uvedení na pravou míru, neb vše vzniklo redakčním nedostatkem. U jednoho z domácích úkolů 

vypadlo nedopatřením Doktorovo autorství a na další obrazy ještě nedošla řada. Tak to honem 

napravíme, „Mistr Malířské Štětky“ Emo Doktor H. si to zaslouží: 

  

   

5. 

 

Vše Emo Doktor H. 
Za sníženou kvalitu reprodukce se redakce omlouvá, 

nemáme potřebný software. 



3) Pomlouvání přítomných: 

Táta-máma akce Dřevohostické malování. Je všude a nikde. Musíme na něj prozradit, že tento idol 

dívčích srdcí (ba i žen všeho věku) a konkurent princů na bílém koni vůbec nestárne, v čemž 

úspěšně soutěží s portréty státníků. Jeho charakteristický uličnický pohled (o úsměvu ani nemluvě) 

stále věští nějakou ptákovinu –  z hlediska politického je existencí značně podezřelou, neboť 

si dovoluje samostatně myslet,na druhou stranu je pravdou, že jeho slovo má platnost notářsky 

ověřeného podpisu.  Potkáte-li ho někde na svých cestách, klidně se k němu hlaste. Pokud se ho 

nebudete snažit oblafnout, lepšího partnera nenajdete. Jak vidíte, s takovýmito  zmetky se 

normální podrazácká a závistiplná česká společnost prostě vybudovat nedá. 

METEOROLOGICKÁ HLÁŠKA – Je podmračeno nejisto, před obědem lehce sprchlo. Otepluje se. 

Nicméně výstavu nebudeme instalovat venku, ale uvnitř zámku. Máme tu ostatně staronovou 

obnovenou výstavní síň. 

4) Příprava veřejné výstavy a vánoční oslavy 

Dalo to fušku, ale pustili jsme se do ní. Galerie naší amatérské malířské komunity se opět a snad už 

naposledy stěhuje, a to do malebně (ve smyslu pěkně vymalováno malíři pokojů) a světelně upravené 

rohové místnosti ve druhém patře zámku, kde již kdysi byla. Jak to všechno nakonec dopadlo se ale 

dozvíte až zítra, protože dnešní vydání se už jinak stihnout nedá. Můžeme ovšem slíbit, že to bude 

kulturní šok! Radši se ani netěšte. Pokud bychom zítra nevyšli (myslíme tiskem), tak si nás odvedli 

pánové v bílých pláštích. Předpokládáme ovšem, že i v tom případě nám budou návštěvy blízkých 

příbuzných povoleny. 

                                          

  Příprava vernisáže 


