
DŘEVOHOSTICKÉ  MALOVÁNÍ 
NEPRAVIDELNÍK č. 1 

 

 

Vážení přátelé! 

 

Abych nepsal každému víceméně totéž, touto přílohou shrnuji podstatné věci, které mi byly od 

některých z Vás poslány v minulých cca 2  týdnech, a s nimiž byste měli být seznámeni, abychom byli 

naladěni na stejnou vlnu: 

 

Přítel  Jirka kastelán Kasperlik: 

 
Ahoj Hony, zdravím z městyse. Zapnu stroj a koukám, že už plánujete letní tvoření. Věc se má tak: Prostory které 

v létě využíváte jsou v současnosti asi tak poloviční a tvoří vlastně předsíň našeho Dřeváčku. Hned po Vašem 

odjezdu jsme tělocvičnu přepažili zděnou příčkou a postupně tam přestěhovali mateřské centrum. On je tam tím 

pádem docela velký provoz dětí a mamin a řekl bych, že se jim nebude moc zamlouvat, když jim to tam na týden 

zavřem. Pořád dumám o možnosti zřízení té vaší základny přímo v 1. patře zámku. Pravda muselo by se to 

nekrýt z nějakou naší akcí. Ovšem jinak v tom vidím jen samé výhody: Kuchyně, slušné wc, více místa, 

kulturnější prostředí a hlavně mnohem více soukromí ( tedy na spaní asi soukromí ne). Pokud by se vám to tam 

pozdávalo ( ale chce to prvně vidět a probrat na místě) a pokud by na to kývlo naše vedení tak bych řek, že se ta 

akce i posune zase kousek, někam trochu dál. No chce to ještě trošku promyslet. 

Mám nové telefonní číslo: 725 735 856. No a Hony k vůli Tobě kouknu občas do stroje. Těšim se ahoj. 

 

(Tomu jsem odpověděl: 

Sláva, já jsem se bál, že jsi na nás zanevřel, a Ty se zatím nedíváš do stroje. Já si myslím, že v 

naznačeném způsobu možného ubytování ohledu z naší strany žádný problém nebude. Nejezdíme tam 

kvůli soukromí při spaní, tak myslím, že spát v nějakém zámeckém prostoru by dokonce mohla být jistá 

zajímavost, kterou mnohý znás ocení ("spali jsme na zámku"). Já to sdělím organizačnímu "výboru", Ty 

za nás oroduj u vrchnosti a já se tam pokusím vyslat ještě Oldu Chválu, který po odpadnutí Chmelaře k 

nám zase našel cestu, a slíbil, že závažnější věci dojde na zámek a k vrchnosti vyjednat osobně, aby to 

všechno nestálo na nějakém "já ho viděl na návsi a říkal jsem to". 

Měj se rád, já Tě mám také rád a těším se na další spolupráci.  

Hony 

 

PS.: Na mobil Ti budu posílat SMS upozornění na e-maily, jinak sám beru jen SMS a hovory vůbec 

nezvedám. A jestli tohle čteš, tak se také můžeš podívat na http://hony.safrovi.eu/forum do sekce 

Skandální foto, na část týkající se týkající se léta 2011 v Dřevohosticích. Bav se dobře! :-D .) 

 

 

Krásné písmo poslal přítel Olin Chvála: 

 

Ahoj můj kamaráde, 

tak po dlouhé době jsme se opět dostal k tomu, abych Ti napsal a proreferoval co se kde stalo a co jsem udělal - 

v rámci toho co jsem slíbil. 

V úterý jsme konečně předal srubovou stavbu na kroměžíšku - v rámci krize jsem musel dělat na montáži sám a 

zaučit novou partu na stavbu srubu! Tak že, to bylo hodně náročné a trochu jsem vypadnul z netového tempa - 

nesledoval jsem poštu protože denně jsem padnul do postele totálně strhaný z tahání trámů a ráno brzo vstával a 

odjížděl na stavbu. Mimochodem jsem po operaci očí, ani nevím zda jsem ti to už psal a není to dobré kamaráde 

.. mám dvojí vidění, ostrost je , ale koukám totálně jako by na tři obrazy v jednom když se koukám na svět kolem 

sebe..... 

 

1 Kontaktoval jsem opět po létech Peťu Zlou - což jak chápeš a Tvá krásná duše jistě poznala, pro mě nebyl zase 

takový problém jíí napsat sms a poprosit o pomoc ! 

Nejistota byla spíše v tom, jak na to bude "tygřík" reagovat, ale její reakce byla přímo skvělá.. !!! Zaslouží si 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fhony.safrovi.eu%2Fforum


velikou pochvalu a poděkování!! 

Povtrdila , že ráda bude členkou organizačního týmu pro Výtvarné léto 2012!! Parádní informace a tygřík již 

probrala se starostou ,že 100% ročník 2012 bude organizačně bez Tonyho!! 

Prosím Hony, mohl by jsi jí posílat také zprávy a informace ohledně dalších postupů. 

 

2 - Včera jsem měl jednání se zastupitelem města Přerova - J. Čermák, ohledně Výtvarného léta - zatím to přijal s 

nadšením a příští týden máme další sezení a pracovní oběd.- uvidíme jaký bude výsledek , ale předpokládám , že 

se nějak dostaneme aspoň k reklamě - inzerci v novinách a podobně. 

 

3 - minulý týden jsem byl v Olomouci v agentuře TREND , nebo jak se to jmenuje - mimichodem jsou tam hezká 

děvčeta , a probíral jsme možnosti ohledně nějakého článku , případně vkladová inzerce. 

 

 

Hony kamaráde . mám na Tebe prosby a pomoc: 

 

A - potřebuji dát do pořádku harmonogram termínů přípravy a sjednotit to s Tebou a Pablem, tygříkem , možná to 

zní jako blbost , ale dobré by bylo, kdyby jsme všichni věděli, že do X tého prosince musíme mít projednáno s 

obcí termíny a ubytování a podpora a ceny , obědy 

B - potřebuji dát aspoň orientačně dohromady náplň Výtvarného léta - poznámka máme skoro všechno v okolí 

zmalované a chtělo by to objevit něco nového a podobně .. mám domluveno - cca 6km od Dřevohostic ty koně 

vyjížďku .., ale až si to spolu probereme 

 

Nezlob se ,ale já skutečně potřebuji sem tam postrčit... 

 

Těším se na Tvojí odpověď.Omlouvám se za strohost , ale mám papírování a psaní až nad hlavu teď . 

Olin 

 

(Na to jsem mu ještě kvůli nějakým zmatkům na mé straně neodpověděl, ale tímto to právě napravuji.) 

 

****** 

 

Takže to teď přeposílám  

Pablovi, 

 Olinovi,  

Petře Tygříkovi  

Jirkovi kastelánovi. 

 

Petře Tygříkovi děkuji moc, na dálku ji líbám, hladím a hluboce se klaním. Pánům  vyjadřuji svou 

hlubokou úctu a vážnost. 

 

Co mě se týče:  

Stran ubytování se složím třeba ve stanu, jinak asi platí, to co jsem psal Jirkovi.  Z mravnostního 

hlediska nevidím rozdíl mezi ubytování v „tělocvičně“ nebo v „rytířském sále“ . 

Stran programu si myslím, že až tak zase moc to v okolí „promalováno“ nemáme – pořád je tam 

spousta přírodních pohledů a výjevů, ve vsích spousta kapliček a kostelíčků a Přerov by se také ještě 

dal využít. K tomu udělat veřejné malování a veřejnou výstavu  nejen v Přerově, ale přímo na náměstí 

v Dřevohosticích by mohlo být také jistým zpestřením, posledně to na hradbách bývalý prezident 

pohnojil s nulovou propagací. Myslím, že máme co nabídnout a alespoň něco by se prodat mohlo -  

vždyť se prodá i na zámku v Doudlebách a to je záběr podstatně menší. Něco podobného by se 

možná dalo udělat i v Bystřici pod Hostýnem, tam přichází i spousta turistů zdaleka a možná bychom 

některé zaujali. 

Termín myslím platí, tj. 14.-21.7.2012 – tady stačí, když na nás bude obec-městys při tvorbě plánu 

myslet. Namalování několika obrázků jako suvenýry pro vedení městyse k volnému použití ještě 



zpropaguji ve WAFoNu. Pak Vás případně pořádám (ale myslím že zásobu mám od Vás již z minulosti, 

všechno archivuji) o nějaké tématické fotky z Dřevohostic, rovněž zveřejním, aby si každý mohl 

vybrat. myslím si,že by v tomto případě docela vyhovoval fomátek 20x20 až 25x25 (plus minus) jako 

to bylo v mezinárodní akci Malovaný rovník, které se jistě někteří z Vás zúčastnili. 

Inventury se od Chmelaře už nedoškáme, nicméně mám alespoň nafoceno, co tam je a nejpozději 

během Vánoc (to mě žena vždycky uzemní  v blízkosti obýváku) bych z toho udělal fotoinventuru a 

obrátil se na autory, aby se ke svým právům k obrazům nějak vyjádřili, velký problém v tom ale 

nečekám, myslím, že většina bude souhlasit, aby díla zůstala ve vlastnictví nebo v trvalé zápůjčce na 

zámku nebo na radnici. 

Stravování bych  nijak zvlášť neřešil, já myslím, že jít na oběd na střídačku pod v+ěž u radnice, zajet 

do Bystřice, na statek nebo do Žerotína v Přerově ten problém při cenách na Moravě panujících řeší 

dostatečně. Pokud někdo sežene nějakého místního sponzora, jistě budeme rádi a vděčni, ale 

nevidím to jako věc podstatnou a pokud nás obec za dosud platných podmínek ubytuje, tak pak už by 

neměl být problémem ani nějaký vstupní poplatek na společnou konzumaci něčeho k ohni -200-500 

Kč, nemám v tom ohledu žádný pevný názor, ani zábrany – prostě se přizpůsobím). 

Nechci Vás úkolovat, informace máte, nezbývá, než aby místní nějak zkontaktovali (nejlépe osobně) 

místostarostu pana Dostála nebo starostu pana Skýpalu a ujistili je, že s akcí počítáme – věřím, že se 

jejich postoj k nám nezměnil a jsou  nám i nadále nakloněni. – Bude-li to uznáno za vhodné, napíšu(-

eme) jim v tom smyslu i písemnou žádost nebo informaci. 

 

 

Informujte se vzájemně o svých stanoviscích , nebo mě to napište, já to zase všem přepošlu, ať jsme 

na stejné vlně. Těším se na Vás na všechny, jste nedílnou součástí mého života materiálního i 

duševního. 

 

Hony Šafra,  20.11.2011 

 

P.S:  Zamyslete se také nad názvem akce, to v záhlaví je jen takové inspirační pošťouchnutí. 

 


