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Toto číslo vyšlo :    v pátek 13.7.2012 

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

 

Vážní přátelé! 

Až dosud jste dostávali nepravidelník Dřevohostické malování 1-10. Nyní Vás díky laskavosti 

vrcholných představitelů městyse Dřevohostice a pana kastelána můžeme zásobovat informacemi a 

drby přímo z průběhu naší společné akce, neb máme k dispozici  „tiskové centrum“. 

Toto číslo je pokusné a tedy též samolibně-ješitné. 

Šéf-žvanil dorazil dnes po dvoudenním cyklistickém putování z Hradce paní Králové do Dřevohostic 

(dle přesných měření vlády USA to je 201 km, z čehož 1 km je odskok do hlubokého lesa u Litovle, kde 

ve stanu nocoval.)  V noci svítily hvězdičky a světlušky. Rozdíl v tom není velký, hvězdičky svítí 

převážně nahoře a světlušky zase dole. Mezi Olomoucí a Přerovem mu mrholilo a pršelo, ale to Vás 

asi nezajímá, protože to nemělo žádný černokronikový výsledek. 

Na zámku zrovna pan starosta, pan místostarosta, pan kastelán a nějaké osoby postavení blíže 

neurčitého zrovna stěhovaly dělo. Šéf-žvanil měl obavy, zda se nechystá tuhá obrana zámku před 

nájezdem „barevných“ (rozumí se lidu od barev upatlaného), ale prý nikoliv, střílet se bude někde 

jinde (obecní vojenské tajemství, buď někde na pouti nebo v Afghánistánu). 

Následně tedy byla učiněna první instruktáž panem kastelánem, kterakže to tu letos bude chodit 

(opět luxusněji), ba dostavila se svatá dvojice místních dobrodinců akce DM máma-táta Olin a Petra 

Tygřík Zlá, za jejichž pomoci byla provedena redislokace  tiskového centra a upelešení šéf-žvanila 

tamtéž. 

Nápor umělecké fronty se odhadem očekává zítra, tj. v sobotu po 10. hodině, kdy by měl dorazit 

hlavní peloton z území celého někdejšího ČeskoSlovenska.  V 18 hod bude oficiální odstartování akce, 

v 19 hod se očekává ochotnické divadelní představení na zámecké scéně vč. doprovodného 

programu, a taktéž bratření a sestření účastníků DM 2012. (Byla zaslechnuta nějaká řeč o šampusu, 

ale to je asi omyl, jsme na Moravě, zde se pijí jiné moky). 

Toť pro tuto chvíli vše, neb pisateli těchto řádků tečou nervy z notebookové klávesnice, na kterou 

nejsou jeho plebejské prsty zvyklé. Pěkně se vyhajejte, hlavně Vy, kteří sem míříte, kdoví, kdy se Vám 

to zase podaří. 


