Vyšlo: 27. 5. 2016

POZOR! Nepatrná změna data!!!!!!

Ze zákulisní diplomatické komunikace vyjímáme neutajené informace:


V Dřevohosticích se na nás už těší



Ubytování opět v jednom ze zámeckých sálů, kuchyňka a sociální zařízení jsou k dispozici (stejně
jako minule)
Příjezd malířů, nosičů jejich palet a štětců, jakož i jejich masérů a psychologů ... se očekává již
16.7.2016. Posledním malovacím dnem je pátek 22.7.2016 s tím, že odjezd je možný až v sobotu
23.7. dopoledne. Důvodem nepatrné posunu o jeden den oproti dříve hlášeným datům je kolize
s dalšími zámeckými akcemi.
Půjčovné lůžkovin bude přibližně jako předloni někde mezi 70-100 Kč, na společné výdaje si
rezervujte cca 200-300 Kč (výši si ale dohodneme na místě dle počtu účastníků a po dohodě o
programu – tradičně se jedná hlavně o občerstvení u ohně apod.)
Není stanoven žádný malovací úkol, ale z důvodu společenské korektnosti se očekává
upřednostnění témat dřevohostických a námětů z blízkého okolí.
Kdo tam už byl, tak to zná. Kdo tam ještě nebyl, tak se doptá, třeba na adrese
cmuchalek@centrum.cz
Někteří se už předběžně hlásili, nicméně pro snažší plánování nahlaste během června na
uvedenou e-mailovou adresu (znovu či nově) svou zamýšlenou účast příp. počet dnů.









Připomenutí z minulosti:



Mimořádnost
(Patříte-li mezi vítače vetřelců, sluníčkáře, kavárenské (nejen) Pražáky a podobné novodobé „henleinovce“,
už nemusíte dále číst.)
Přestože s tím zhruba 8 – 9 lidí z 10 nesouhlasí, gauneři vládnoucí penězi zcizenými z našich kapes, chtějí je
rozhazovat ve prospěch nezvaných vetřelců. Už jim nestačí, že demokracii zvrhli v byrokratickou diktaturu a ve
svatém vlezdobruselismu se plíživou salámovou metodou snaží změnit charakter naší země, potlačit její historii,
tradice, vědomí sounáležitosti generací i křesťanské kořeny. Nám ostatním nadávají do xenofobů, extremistů,
populistů a všelijak jinak, sami sebe považuji za nositele jediné absolutní pravdy. Bylo by dobré jim ukázat i činem,
nejen řečí hospodskou, že si navzdory rozdílům, které v dobách poklidných mezi námi panují, jsme vědomi památek
minulosti, kořenů z nichž vzešla naše společnost i odpovědnosti vůči potomkům, a že existují věci a hodnoty, na které
si sáhnout nedáme, ať si o tom Gottlieb Pátečka, Yankee Dýnsbýr, Schláfenberg či Anna-Jaga-Ochranářka myslí
cokoliv.
Jednou z malých možností jak přiložit ruku k ochraně českého kulturního dědictví je zareagovat na prosbu party lidí,
kteří se o zachování tohoto dědictví snaží.
(šéf-pisálek Hony „Čmuchálek“) :

Vážení přátelé a kamarádi,
dovoluji se na Vás obrátit ve věci projektu,který je podrobně popsán níže.
Již řadu let působím ve Svatojánské společnosti ve Svatém Janě pod Skalou, kde kromě klukovin se snažíme i občas
o něco dobrého (viz pro případné zájemce - oficiální stránky obce Svatý Jan pod Skalou a pod "Institucemi v Obci"
najdete stručný přehled činnosti). Letos oslavíme 25 let existence.
Je to jeden z našich aktuálních pokusů, jak získat prostředky na opravu památky, přesněji určitou část, budeme
přirozeně doplňovat vybrané a získané penízky do potřebné výše. Sami je získáváme jako neziskovka především
prováděním v místě, prodejem upomínkových předmětů, organizováním koncertů, vydavatelskou činností a pod.
S poděkováním za jakoukoliv podporu, třeba i jen morální , děkuji a zdravím srdečně
Petr Špička
(Poz. redakce: druhdy Pedro Čmuchálek)

Dobrý den,
ČSOB vybrala v rámci programu ČSOB pomáhá regionům projekt Svatojánské
společnosti Kamenný barokní kříž u obce Bubovice mezi čtyři finálové projekty za
Středočeský kraj. Mezi tyto projekty nyní bude rozdělen finanční příspěvek od banky. O
jeho výši ještě rozhodně finanční spoluúčast veřejnosti. Nyní je velká příležitost na
uskutečnění léta odkládané obnovy kříže s tím, že banka je schopna pokrýt více než
polovinu nákladů.
K tomu je však potřeba aktivita a drobný finannčí příspěvek nás všech. Pokud se
budeme snažit a seženeme dostatek drobných dárců, máme šanci, že získáme na
tento projekt největší dotaci ve výši 55 000 Kč.
Budeme velmi vděčni, když finančně podpoříte i třeba drobným darem náš projekt
„Kamenný barokní kříž u obce Bubovice . Dále prosím šiřte mezi své přátele informaci
o sbírce. Na stránkách banky bude naše akce prezentována 90 vteřinovým videoklipem,
který prezentuje místo i akci. Proto prosím navštivte hlasovací stránky s projekty
www.csobpomaharegionum.cz . Zde můžete také přímo pros třednictvím odkazů
věnovat jakoukoli, byť symbolickou částku, nebo dle vlastního uvážení podpořit současně
projekty jiné.
Va stránkách www.csobpomaharegionum.cz, mohou dárci přispět díky jednoduchému
mechanismu „klikni a daruj“ libovolnou částku na projekt, který si vybrali. V našem
případě „Kamenný barokní kříž u obce Bubovice“

Číslo účtu, na který musíte peníze vybírat, je 101 7777 101/0300 a důležitý je také
variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu peníze patří.
Prosím informujte své dárce o nutnosti uvádět variabilní symbol.
Variabilní symbol pro váš projekt je : 20160603
Výběr končí o půlnoci z 27. 6. na 28. 6. 2016, ale výsledky budou vyhlášeny až po
připsání offlinových plateb.
Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých
úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar
získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá
nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35
000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).
Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 13. 5. do půlnoci 27. 6.
prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo
účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé
vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat
jednotlivé příspěvky.
*************** POPIS PROJEKTU****************
Název
projektu:

Kamenný barokní kříž u obce Bubovice

Popis
projektu:

V roce 1995 bylo nad Svatým Janem pod Skalou objeveno pravěké
hradiště. Vede od něj prastará stezka, jejíž stáří bylo potvrzeno na více
než 8 000 let. Stezka se nedaleko obce Bubovice napojuje na tzv.
„Prelátskou“cestu, která kdysi spojovala zdejší benediktýnský klášter s
Prahou. Později toto místo protly i turistické a těžařské cesty a dnes se tu
potkává 6 cest. Na tomto rozcestí dal postavit v r. 1772 poslední opat
Svatojánského kláštera Jan Nepomuk Felix z Ebenholzu kamenný kříž s
nápisem: ABBASNepoMVCenVs FeLIX ConDIt die 10 Novembri (Opat
Nepomuk Felix dal postavit dne 10. listopadu) Kříž byl v padesátých letech
zdemolován totalitní „lidovou armádou”, která měla v nedalekém
vápencovém lomu Paraple (dnes skanzen Solwayovy lomy) zřízenou
cvičnou střelnici. Při jednom takovém cvičení byl i starý kamenný křížek z
místního červeného vápence zničen po té, co si z něj vojáci udělali terč.
Na místě zůstal jen rozvalený podstavec s nápisem, který později zcela
zarostl křovím. Péčí Svatojánské společnosti bylo toto místo v roce 1998
upraveno a vedle původního dochovaného podstavce byl provizorně
vztyčen křížek nový. Mezi tím byly v lesích u Paraplete provozovateli
skanzenu nalezeny zbytky původního kamenného kříže. Ty byly pečlivě
vyzvednuty a převezeny do Svatojánského Muzea, kde již několik let
odpočívají. Svatojánská společnost se rozhodla podniknout potřebné
kroky k tomu, aby byl původní křížek navrácen tam, kde byl před 244 lety
vztyčen. Rozpis nákladů na opravu kříže činí 94 985 Kč, s opravou
zábradlí, demontáží starých betonů a kamenů, instalací infocedule (stará
byla zničena těžaři dřeva) je rozpočet na tuto akci 110 000 Kč.
Svatojánská společnost a obyvatelé Bubovic jsou ochotni mezi sebou
vybrat část peněz. Zbytek peněz bychom rádi získali z grantu.

Rozpočet:

Kamenické práce: 94 985 Kč (viz příloha) Demontáž betonů a kamení +
odvoz – 6 000 Výroba a instalace infocedule – 3 000 Oprava zábradlí
(znovuzabetonování a narovnání sloupků, natření, řetězy) 6000.- Celkem:
110 000 Kč

Kříže v polích jsou součástí naší krajiny a historie. Křížek byl dlouhou
dobu považován za ztracený. Jeho nalezené zbytky však přímo vybízí k
Proč by měl jeho navrácení. Místo se nachází na cestě do oblíbeného skanzenu
být vybrán: Solwayovy lomy. Navrácením křížku bude připomenuta historie starých
cest a jejich důležitost pro obyvatele Bubovic a Sv. Jana, kteří kolem kříže
každý den chodívali do školy, či za prací.


Už jen dovětek: Místo se nachází nedaleko známého Karlštejna, kde bratři Pedro a Hony Čmuchálkové před více než
40 lety hrdinsky protrampovali část svého mládí.
Současný stav místa

Část křížku
Současný stav místa (původní podstavec vlevo)


Díky za to, že jste to alespoň přečetli!




PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování přátel malířů, patlálků,
spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese cmuchalek@centrum.cz , hlášky
obzvláště pikantní jsou vítány a budou zveřejněny. Vychází pravidelně nepravidelně, bez
souhlasu státních byrokratů, je jim (píp) po tom, co si tu píšeme. Starší čísla jsou zde:

