
DŘEVOHOSTICKÉ  MALOVÁNÍ 

NEPRAVIDELNÍK , INFORMAČNÍK  A ZVANÍK  č. 7                 (noc ze 14. na 15.5.2012) 

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

 

Vážení přátelé! 

 

Úvodem omluva:  V úvodním textu v minulém DM č.6, došlo k výpadku jednoho řádku  a tedy 

zkomolení  první  věty.  Mějte prosím pochopení pro stárnoucího profesora, roztržitost má v popisu 

práce.  

Jistě jste ale pochopili smysl -  totiž ten, že bychom městysi  Dřevohostice  měli připravit formou 

domácího úkolu dárek suvenýrového charakteru pro jeho  oficiální hosty.  Pro bezradné byl vytvořen 

vzorník námětů na adrese  

 

http://jan.safrovi.eu   (Honyho vetešnictví, tlačítko Dřevohostický vzorník) 

http://jan.safrovi.eu/Drevohostice.htm  

 

 

 

A teď k dalším aktualitám: 

 

Rámcový program Dřevohostického malování  2012 

 bude ještě upřesňován, ale pro hrubou představu by mohl stačit. 

                          (Motto: Chceš-li pobavit Boha, seznam ho se svými plány.) 

 

sobota 14. 7. – Příjezd účastníků (hlavní peloton), televizních štábů a novinářských hord.  

Parodie na uvítací výbor – Hony Šafra (pokud mu cyklistický příjezd nezkomplikuje oblíbený letní vtip 

meteorologů Honsové&Zárybnické  - „déšť na celém území republiky“). 

Objímání, líbání na čela-tváře-ústa, česko-slovenské hlaholení (nebo slovensko-české), lichocení stran 

zjevu, povinná poklona kastelánovi, nošení na rukách Petry Tygříka apod. 

Inkaso. 

Uhnízdění. 

 

neděle 15. 7. 2012  - veřejné malování na dřevohostickém  náměstí  spojené s možným prodejem 

Vašich špičkových děl (za samozřejmého předpokladu, že představenstvo městyse nebude mít 

námitek). 

 

úterý 17. 7. 2012 – uvítání „ztraceného syna“ naší komunity Olina Chvály, kterýž se vrátí 

z orientálních končin Evropy, kamž ho krátkodobě odvedou alkoholicko-společenské a diplomatické 

povinnosti. 

 

http://jan.safrovi.eu/
http://jan.safrovi.eu/Drevohostice.htm


Středa 18. 7. 2012 – Večerní akc e, „jejíž jméno zatím nesmí býti vysloveno“. Účast povinná, ani 

léčebný pobyt v rakvi, pohlaví, rasa, barva pleti, náboženské smýšlení  či negativní vztah k lidově 

demokratickému zřízení  neúčast  neomlouvá. 

 

Nejen pátek 20. 7. 2012 – Určitě bude třeba nějakým způsobem upravit,  doplnit,  zreinstalovat 

„naši“ výstavní síň. 

 

Sobota 21.7. 2012 – Loučení se slzami a s příslibem, že se zase sejdeme. 

 

(V  neuvedené dny se bude, jak jinak, také malovat, malovat, malovat) 

 

Od účastníků se očekává: 

 

1. Psychicky vyrovnaný stav (nebo ochota se k takovému stavu během DM 2012 dopracovat) 

2. Ochota chovat se mladistvěji, než datum narození v občance či pasu nařizuje. 

3. (Všimněte si, že nikoliv v první řadě) Složit účastnický poplatek 500.- . V něm je zakomponován 

konstantní paušální poplatek za ubytování bez ohledu  na jeho délku – 75.- a zbytek je zatím 

předběžný  odhad na nákupy a výdaje společného charakteru. Pokud budete mí t na stejný účel ještě 

jednu stovku v rezervě, pak budete přímo hvězdní účastníci -  ale o nějakých podstatných výdajích se 

demokraticky dohodneme až na místě v průběhu akce, protože život není primárně o penězích). 

4. Domácí úkol – zmíněno v úvodu 

5. Přiložení ruky k dílu – městys by rád obnovil některé svaté obrázky v dosahu své působnosti. 

Nejsou údajně památkově chráněny, takže máme možnost si na nich „udělat jméno“. 

6. Každý účastník si připraví pro 2 (slovy dva)malé dárečky , každý v ceně 10-50 Kč, s láskou a 

úhledně zabalené. K čemu to, se každý včas dozví. Fantazii se meze nekladou, ptákoviny i briliantové 

šperky vítány. 

7. Každý účastník se zařídí tak, jako by ho osud přihrál na nějaký maškarní ples či recesní 

hapenning.  Vítány jsou kamuflážní tělové barvy na obličej, počmárané kravaty, pánská ňadra, 

dámské plnovousy, nevážná trička, norkové kožichy, brnění,….. opět se fantazii meze nekladou. A 

neptejte se zatím proč. 

 

DOTAZ: 

Zatím jsme nezmiňovali stravování. 

V zásadě jsou čtyři možnosti: 

1. Každý se stravuje sám a dle svých chutí a dietních prohřešků. Možnosti v Dřevohosticích a okolí 

jsou, není tam ani příliš draho. 

2. Společné stravování (jako tuším v r. 2010), kdy nám bylo jídlo přivezeno ve várnicích. 

3. Společné stravování“pod radnicí“ – jestli se nezměnily poměry, bylo tam i na výběr z více jídel a 

možnost si to předem na  týden „zaškrtat“. 

4. Kombinace obojího, některé dny společně, některé dle vlastní  libovůle. 

 

Máte-li k věci nějaký názor, neváhejte nám ho zavčas sdělit na cmuchalek@centrum.cz. To platí i 

pro doplňky, námitky, vylepšení programu. 

mailto:cmuchalek@centrum.cz

