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Všude se něco děje,
ale tohle tu ještě
nebylo:
Tak ať se daří, jak
lektorce, tak jejím
(co?)
žákům, učňům,
patlálkům,
mazálkům,
rembrandtům...
Věříme, že se
pochlubí svými
výtvory.

Vážení úhlavní přátelé!
Před nepříliš dlouhou dobou jste i Vy svými hlasy napomohli k obnově křížku u Bubovic. A protože
existují i takové neziskovky, které neparazitují na státním rozpočtu ve prospěch vlastní kapsy, ale tvoří
je nadšenci, kteří chtějí něčemu reálně pomoci, něco vytvořit nebo něco zachránit z naší společné
minulosti, to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je dát jim hlas v soutěži, pořádané movitými
sponzory. Vřele se za ně přimlouvám.
Hony Čmuchálek alias Herodes
Z bráškova dopisu vyjímám to nejdůležitější:

Dobrý den vážení a milí přátelé a kamarádi,
dovoluji si po čase se na Vás opět obrátit s prosbou o podporu svými případnými
hlasy v dárcovském projektu prodejního řetězce Globus pod záštitou Dárcovského
fóra.
Dostali jsme zprávu, že náš projekt byl vybrán do finále (tří uchazečů) v oblasti
Praha- Zličín ( podle nejbližšího supermarketu Globus).
Tentokrát bychom chtěli obnovit vstupní dveře do kaple sv.Kříže ve Svatém Janě
pod Skalou , kde působí naše Svatojánská společnost - blíže k ní -viz obec
www.svatyjan.cz , společenské organizace.
Hlasování není spojeno s žádným finančním příspěvkem hlasujících. Probíhá od
3.4. do 24.4.2019. Je možné pro zisk co nejvíce hlasů a tím i větší částky na
projekt, hlasovat i opakovaně.
Podmínky a veškeré informace a také samotné hlasování na :
www.globus.cz/lepsisvet.
...
Je to jeden z mnoha našich projektů na obnovu a zachování památek za více než 25 let naší
existence
Děkuji upřímně za pozornost a Vaši případnou podporu.

Petr Špička alias Pedro Čmuchálek
Svatojánská společnost

Přístup k dalším informacím a k hlasovací mašinerii získáte
kliknutím na obrázek kaple nebo na tlačítko:

Nedaří se vám? Nezoufejte, i ti nejvýznamnější občas hořce bilancují:
Nějak jsem to nezvládl. Stvořil jsem
Teplouna a Bukvouna, milujou se fest,
ale neumějí se rozmnožovat. Budu to
muset zkusit znovu, jinak a pořádně.

Genius, genius,.... to je toho!

Ale kdybych byl inkludovaný, čím
vším já mohl být. Třeba ministrem
práce a sociálních věcí!

Picasso (Pablo Ruis) měl různá tvůrčí období – například modré,
růžové, africké, .... . Jiní mají zase období třeba žluté.

Soňa Kosová (nomen omen) má v současnosti období ptačí.

To například náš věhlasný kolega Pavel Černošek, důvěrně zvaný Pablo Břidličník, má průběžně
setrvalé období lesně-cestní. Schválně se zkuste na jeho virtuální galerii dopočítat, kolik lesních cest
tam má přímo pod tím názvem a kolik obrazů se jenom jmenuje jinak:


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 totiž (píp) po tom,
co si tu píšeme.

