
 

Toto číslo vyšlo :    v pátek 20.7.2012 

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

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

Včera jsme společnými silami zbylých pracovních sil zreinstalovali výstavu obrazů (na veřejné 

výstavě nebylo vše). Bylo třeba přisunout další 4 panely a instalovat obrazy z „depozitáře“. Tím snad 

definitivně zmizel stav vydrancovanosti výstavy, přidělená místnost je přiměřeně zaplněna a schopná 

vítat návštěvníky zámku. Jedinými osobami, které jsou oprávněny s obrazy nakládat je pan kastelán a 

představitelé městyse. Po dohodě s někým z nich není vyloučena záměna staršího obrazu za novější, 

ale ke změně současné provozuschopné podoby už nesmí dojít. Znovu se připomíná původní 

myšlenka, že co se tady v Dřevohosticích při našich setkáních namalovalo (a autor si to neodvezl) také 

tady v Dřevohosticích zůstane (ať už na zámku v galerii, na chodbách, v prostorách radnice nebo 

jiných veřejných prostorách městyse). Případný prodej obrazů bude/je předmětem zvláštní dohody, 

autor známý bude informován. Komu se to nelíbí, ať se ozve hned, nebo ať mlčí navěky (Tento 

zpravodaj nebo nepravidelník DŘEVOHOSTICKÉ MALOVÁNÍ dostávají všichni, kteří zde již  někdy byli a jejichž adresa je 

známa). Není reálně možné „dohánět“  autory obrazů někdy anonymních, někdy bez známého 

kontaktu, a není možné výstavu neustále rozvracet nějakými neorganickými změnami. Pokud ovšem 

zde někdo svůj obraz má, jistě si dopřeje reklamu na svých stránkách, totiž, že jeho obraz/y jsou 

součástí zámecké sbírky. 

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

Každá sranda jednou skončí a nic netrvá věčně. Dřevohostické malování 2012 se chýlí ke konci, 

pracovně vytížení či více vzdálení jedinci už opouštějí zámecký areál. Zadostiučiněním všem, kdo se 

na organizaci podíleli, budiž skutečnost, že odjíždějící tak činí neradi, ale s pocity spokojenosti nad 

vydařeným setkáním. 

Dokonce už od nich obratem dochází pošta, neboť píší hned po návratu domů: 

Nazdar Hony, 

tak Vás všechny zdravím z domova a doufám, že se dobře bavíte i bez nás. 

Ráno jsem se vypařil a určitě jsem se s některými nerozloučil, tak je prosím všechny pozdrav. 

Vierka ať už nekouká na ten notebook!!! 

S některými se potkám ještě na Slovensku a s ostatníma možná za rok  

ZDÁÁRRRR! 

Pavel Černošek 

 

Ahojte všetci milí spolubesedníci, spolunoclažníci, druhovia štetca i dobraj nálady. S ľútosťou Vám 

oznamujeme, že už sme doma a moc nám chýbate. Prosím všetkých, ktorí majú nejaké foto ak by nám 

ho mohli preposlať. Moc som sme nefotili, o to viac sme to s Vami prežívali. Bolo to krásne leto a už 

7. 

 



teraz sa tešíme na to budúce. 

                                                                             Krásny zvyšok pobytu prajú 

Emo a Barborka 

 

Tak za "A" dědek "B" zdraví dědka "A", a za "B" již jsem doma a právě mi přivezli tu opravenou TV. 

Měj se OK a pozdravuj JIrku kastelána, nestihl jsem mu říci sbohem, poznáš ho podle toho, že má na 

zadku ZAVĚŠENÝ patnáctikilový svazek klíčů ! 

Dědek "B"  (František Evžen Kunst) 
(Pozn.redakce:  Dědek „A“ je Hony – písmenkování pochází od společné dřívější fotografie, na níž „Dědek A přepravuje dědka B na 

přívěsném cyklovozíku“) 

 

 

 

Obdrželi jsme také nějaké opožděné zdravice: 

 

Ahoj, 

všechny Vás moc zdravím a omlouvám se , že se hlásím teprve nyní. V naší firmě došlo k velkým 

změnám /odchod kolegy společníka/ Rozešli jsme se v dobrém, ale znamená to pro mne a bráchu 

spoustu nové práce, ale teprve nyní děláme obchod, jaký jsme vždy chtěli. Museli jsme se v krátkém 

čase naučit spoustu nových věcí a mnoho se máme ještě moc učit. Znamená i větší časové vytížení 

hlavně nyní v oblasti dovolených. Volný čas se snažím věnovat své rodině. 

Hony nebo všichni ostatní , pokud budete mít čas, zastavte se u mě v obchodě. Budete vítáni. Nechte 

si mě zavolat od prodavačky nebo budu přímo v obchodě. 

To jen v krátkosti , mějte se moc hezky, ať Vám to pěkně maluje. 

Nosek Vojta 

 

Milí přátelé, 

srdečné pozdravy z prosluněné Karviné, mírnými dešti kropené a zvukovými projevy bouřky deptané. 

Děkujeme za zprostředkování atmosféry Dřevákovského patlání a je nám moc líto ( mě a Izabelce ), že 

nemůžeme absolvovat toto dřevákovské malování s vámi. 

Posíláme hodně pozdravů všem účastníkům malířského sympozia a snad se napříště konečně 

setkáme. 

Výtvarnu zdar a malování obzvláště. 

Kamil "matao" Stergiadis 

 

Závěrem si tedy z tohoto místa a touto formou dovolujeme my, účastníci Dřevohostického 

malování 2012,  poděkovat představitelům městyse Dřevohostice, především panu starostovi 

Stanislavu Skýpalovi a místostarostovi panu Petru Dostálovi, jakož i kastelánovi panu Jiřímu 

Kasperlikovi, za vynikající podmínky, které  nám pro letošní setkání na zámku v Dřevohosticích 

vytvořili. Bylo nám tu hezky a bude-li opět možnost, rádi se sem vrátíme. Přejeme Vám všem 

hodně zdraví, elánu, přejeme Vámi řízenému městysi i zámku zdárný rozkvět, a Vašim občanům jen 

to nejlepší. 

 

To je pro tentokrát všechno, půjde-li vše dobře, zítra dopoledne odjedou poslední účastníci. Až se sejdou 

všechny fotky, určitě vydáme ještě vzpomínkové číslo DM – Drbů a matení . Uspořádání Dřevohostického 

malování 2013 je teď především záležitostí Vašeho ohlasu a hlasu.  


