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Ahojte přátelé!
Srdečně Vás všechny zdravím a
dovoluji si oznámit, že na Doudlebský
plenér 2017 je již vše pŕipraveno:
- plakáty jsou vytištěny a rozvěšeny na
viditelných místech
- leporelo je vytištěno a čeká na Vás i
na uměníchtivé návštěvníky naší akce
- ubytování v "zeleném" domě
je nachystáno a bude k dispozici od
čtvrtka 13.7. do neděle 16.7.2017
- na pátek podvečer je zabezpečena
společná večeře a posezení v
restauraci LENA - rezervováno máme
od 17:00 hod., na 18:00 hod.
je zajištěno krmení v tuhé formě
(tekutá forma je bez časového
omezení).
Takže předpokládám, že od čtvrtka
13.7. se začnou sjíždět plenéristé. Já
přijedu do Doudleb již ve středu večer,
ve čtvrtek ráno vyzvednu od p.
starosty klíče a budu Vás očekávat.
Téměř všichni jste již v Doudlebách
byli, takže trefíte.
Děvčata ze Žiliny ještě v Doudlebách
nebyly - ubytování je na Jiráskově ulici
- doporučuji dát si do navigace adresu
Jiráskova 260 - tam mě určitě najdete,
ubytovna je odtud pár kroků.
V případě jakýchkoliv otázek neváhejte
mi zavolat +421 905 328 085

Upozornění pro naivky:
Státní dotace už uchvátili jako obvykle Pelta s Bartoškem
pro své nevýznamné aktivity a ve prospěch svých korýtek.
Útěchou nám budiž, že nám zadlužené děti nebudou spílat.

Podrobnější program upřesníme na
místě - v Doudlebách a okolí je dost
pěkných míst na malování i na
výletování. Tipy - zvláště pro
novoplenéristy - mám pro Vás
připraveny.

Bude určitě i společné setkání v zámeckém prostředí - jak již znáte, se zámeckým panstvem a
damstvem máme exkluzívní vztahy a rádi nás uvidí.
V neděli (16.7.) naše akce vyvrcholí vystavením (a doufám i úspěšným rozprodejem děl) v
areálu zámku.
Potom nastane balení, loučení a odjezd do našich domovů.
Účastnický poplatek (přímé náklady za tisk reklamních materiálů a na společnou večeři včetně
střídmého pití) ve výši 800,- Kč (30 EUR) za každou osobu výtvarně činnou a na akci
prezentovanou stačí uhradit na místě.
Nevýtvarníci - rodinní příslušníci platí pouze příspěvek na společnou večeři.
Případný další dobrovolný příspěvek v jakékoliv formě (najmě tekuté) bude vítaný a výtvarnou
ani nevýtvarnou obcou určitě nebude odmítnut.
Takže ještě jednou Vás zdravím a těším se do Doudleb.
Prajem pekný deň.
Ing. Pavel Pětioký
Očekává se, že letošní plenér bude mít zase pěknou účast výtvarníků:
Vierka Jablonská
Maja Chomisteková
Evka Mišuthová
Anička Vršecká
Jirka Bartošík
Pablo Černošek
+ místní: Hanka Odehnalová a Franta Martinec
V neděli se na nás pŕijede podívat i dlouholetá plenéristka Hanka Koblížková.
Trapně zaclánět bude tradičně profi-neumělec Hony Šafra.
Z účasti se omlouvá Vincenc z Goghu, je na akutní s operaci s uchem. Nečekáme ani
Rembrandta VodŘíjna– má doma malíře pokojů, bude uklízet. Honzu Vermeera pro změnu
zmalovala milenka tak, že nemůže mezi lidi (ředidlo nepomáhá, jsou to prý hematomy).

Trocha historie nikoho nezabije (r. 2009):

DOBRÁ VĚC
SE PODAŘILA
Před dobou relativně
nedávnou jste byli požádáni
o zcela dobrovolný
příspěvek na zachování a
obnovení křížku u Bubovic
(poblíž Karlštejna či Sv. Jana
pod Skalou).
Potřebná částka se skutečně
sešla a obnovený křížek už
stojí na místě. Na fotografii
zaslané bráškou Pedrem
Čmuchálkem je ještě
s dočasně provizorním
křížkem litinovým.
Kdo přispěl zde (nebo jinde
na jiný či něco podobného),
může se radovat. Podařilo
se zase zachovat kousek
národního dědictví

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

Tečka (?) za minulým „drobně-sakrálním
speciálem“:

Kamil Jochym:
Kostel v Ostravě Porubě

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:

Dezinformační příloha (místopřísežně se prohlašuje, že za tím nestojí Putin)
********************************************************
IDEÁLNÍ KANDIDÁT NA PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Je přísně nadstranický
2. Není z Prahy ani z Brna, ba ani
z Chánova, ze Stodolní nebo z Afriky.
3. Nikomu nic neslibuje a proto
všechno splní.
4. Každého trpělivě vyslechne.
5. Je k němu volný přístup, o audience
netřeba žádat.
6. Neuděluje milosti ani amnestie.
7. Nebere úplatky.
8. Neprozrazuje státní tajemství (např.
kdo je svině) nebo veřejná tajemství
(např. kdo má charisma láhve od
okurek).
9. Nebrání nedaleké Panně Marii
Svatohostýnské vypráskat vetřelce
mohamedány (všelijakým zrádným
kněžím Hulíkům natruc).
10. Jak legendy potvrzují, naděluje z rohu hojnosti (viz též obr.), takže neožebračuje
daňové poplatníky, a přesto rozdává z ničeho všechno (ideální levičák).
11. Nevymýšlí byrokratické buzerace a nechává každého žít a podnikat (ideální pravičák).
12. Nezakazuje kouření, pití najmě nápojů tradičních, erotické radovánky, jídla národní ani
jídla zdravá.
13. Nekandiduje za „Kroměřížskou výzvu“.

Na to vše pamatujte. V přímé volbě prezidenta nechť váš hlas dostane RADEGAST !!!!

