
 

Toto číslo vyšlo :    v pondělí 16.7.2012 

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

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

 

 PO VČEREJŠÍ UZÁVĚRCE:  

1)  Nejdříve přivezl táta-máma Olin se svou přítelkyní tajemně vypadající velký černý hrnec. Dali ho na 

vařič a začali míchat……jů…. Za chvíli voněl gulášem celý zámek, Bílá paní Skrbenská (někdejší 

majitelka zámku) se slintajíc hrabala ze záhrobí, psi vyli na míle kolem a turisté na Přerovsku zvedali 

frňáky, z kteréže z místních hospod se ta božská vůně line.  

  

  

 

2) Potom se Olin ujal své tradiční role, začal přípitkem a pak rozezpíval celý náš Vladislavský sál. Kde 

se vzala, tu se vzala i druhá kytara v rukách Emo Doktora, takže nakonec do zpěvu, kroku a skoku 

vyhrával česko-slovenský orchestr. (Fotky na další straně snad nepotřebují přílišný komentář)  

3. 

 



  

   

Olin dělá všechno s citem.                                                                            Česko-slovenské hudební těleso 

   

SUN-Začátek: „To je dobré pití…“                                        SUN-Konec: „Bože, jak hluboko jsem klesla“ 

            

                       Pablova bodyguarda nic nevzrušuje   



  

Kolový taneček ve Vladislavském sále 

Dlužno dodat, že ve 23 hodin už se zámek ponořil do tmy a ticha, tedy až na hlasité projevy spícího 

ŠŽ-Honyho.  

 

DNEŠEK tj. pondělí:  

3) Pomlouvání účastníků:      

„Sodoma a Gomora“  aneb „Láska jako trám“?: 

Tihle dva nezletilci Beruška K. (5) a Honzík Kastelánek (3) v sobě našli 

hříšné zalíbení. Nehnou se od sebe na krok a neustále cosi podnikají, 

dokonce i malují (údajně byli spolu též na zmrzlině). Když jsou večer 

svými zákonnými zástupci od sebe hrubým násilím odtrhováni za 

účelem uložení ke spánku, oba bulí, že chtějí spát spolu (!). 

 

 

4) V akci 

  

Emo Doktor a Pablo Břidličník na tradičním malířském postu – v altánu 

 



Maluje se ale i na zámecké chodbě: 

 

  

Pablo                                                                               Soňa K. 

     

Blanka M.                                          Ildi Cs.                                              Lidunka K.        

 

5) Napsali nám: 

*  Ahoj a mnoho pozdravů všem! Domácí úkoly moc povedené a počasí není důležité, když je tak skvělé zázemí. 

Včera jsem také maloval, spíše dodělával obrázky z plenéru. Tak jsem na Vás myslel , chyběla u toho ta družná 

atmoška a rumíček lékařský. Tak ať se daří a dejte i nějaká nově vzniklá dílka. Čauky Pepa       (Koutný) 

 

*  Taktéž zasílám všem zúčastněným zdravici . Ať Vám to maluje ! J.                 (Lenka Kubartová) 

 

Meteorologická hláška: Polojasno, slunce štípe, ale vane studený vítr. 



6) Z domácích úkolů: 

  

Iris                                                                        František Evžen 

   

Ildi                                     Chorche 

 

 7) Personální změny:  

Naše řady opustila Iris Šč.       -       Naše řady rozhojnila Katka V.                     

8) Úřední věstník:  

Byla podepsána smlouva o pronájmu kusu zámku pro naši akci. Součástí plnění za malíře je kromě 

částky 70 Kč (už odevzdáno) též přebarvení bílé čepičky na obraze arcibiskupa Skrbenského (církevní 

závada, vytknutá obci samotným otcem arcibiskupem Graubnerem) na správný odstín červeně (ŠŽ-

Hony promptně provedl) a restaurace těžce poškozeného památkově nechráněného mariánského 

obrazu z poutní cesty. (ŠŽ- Hony si to už nafotil a obraz mu bude příležitostně doručen do HK, 

k opravě či přemalování.)  

Uzávěrka: 20.OO hod. 

Za všechny chyby, omyly, překlepy, pravdy a nepravdy, odpovídá výhradně šéf-žvanil Hony, pokud to ovšem nesvede na někoho jiného.  


