
DŘEVOHOSTICKÉ  MALOVÁNÍ 

NEPRAVIDELNÍK , INFORMAČNÍK  A ZVANÍK  č. 5                 (noc z 19 . na  20. 2. 2012) 

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

 

Vážení přátelé, téměř milovaní! 

 

„Alea iacta est“, neboli „kostky jsou vrženy“, i když se to zatím nezdá,  a proto také ta delší časová 

prodleva, korespondující ovšem s částí názvu našeho „nepravidelníku“. Někteří  škodolibí  jedinci pod 

vlivem omezenosti  své komunikační techniky, neznající ještě diakritiku však náš plátek překřtili na 

„žvaník“  (asi podle přísloví „podle sebe soudím tebe“) . Proti tomu se musíme rázně ohradit, ne že by 

to nebyla také pravda, ale zanikl by pravý význam odvozený od slova „zváti“ (někoho někam), 

v tomto případě na malování do Dřevohostic. 

Připomínám tedy známým i neznámým, že letošní  (toho jména první)  ročník Dřevohostického 

malování se odehraje v termínu 14. -21. 7. 2012.  

Dosavadní název Dřevohostické výtvarné léto odchází do historie  i se svým tvůrcem. který nám však 

napsal (cit.: ) "...Jelikož jste se rozhodli jít již vlastní cestou a také jelikož nebudu účasten, neb budu 

pracovně mimo region bez možnosti uvolnění. Tak přeji  ať se léto vydaří a hojnou účast." – Nám tedy 

nezbývá, než  mu poděkovat za vynikající nápad i obětavost, s níž se věnoval organizaci prvních 

ročníků své akce. 

 

Odhad účasti: 
 

Situace se sice neustále vyvíjí a pochopitelně ne vše je jisté, ale nicméně si dovolím Vás informovat o 

posledním vývoji, abyste zhruba věděli, na koho ze starých (nebo nových) přátel se pravděpodobně 

můžete těšit (nevylučuji, že jsem na někoho zapomněl nebo uvedl nepřesně, neváhejte s reklamací): 

 

Účast ( vč. ubytování) 

víceméně jistá 

Účast (vč. ubytování) alespoň 

zčásti pravděpodobná (odhad) 

Účast dle možnosti u 

„domorodců“ (odhad) 

Soňa H. + pes+Beruška Soňa K.  Petra Z. 

Jája M. Iris Š. Olin Ch. 

Ildi C. Kamil  St. + dcerka Jirka Chorche B. 

Emo Doktor H. Andy B. + pes Petr Č. 

František Evžen K.    

Pablo + bodyguard   

Vierka J.   

Ludmila K. (nová tvář)   

Blanka M. (nová tvář)   

Jarmila D.+manž. (-„-)   

Eva V.   

Hony Š.   

 

Pořadí v tabulce neříká nic o společenském postavení a privilegiích, je čistě náhodné. Věřím, že 

každý z Vás přispěje postupem času ke zpřesnění té tabulky, nebo její úpravě na jiné členění. 

Zatím to má jen provokačně-těšící význam 



Některé (zatím nepříliš přísné) pokyny (či spíše návrhy pokynů) a pravidla: 

 

Každý účastník by si měl připravit drobný dárek v podobě zarámovaného obrázku o velikosti 

zhruba 20 x 20 cm (stačí ve fotorámečku nebo něčem takovém) s dřevohostickým motivem 

nebo motivem z blízkého okolí (např. Hostýna). Ten bychom věnovali vedení městyse 

Dřevohostice k volnému použití jako drobný suvenýr pro jejich oficiální hosty. Ti, kdož už 

v Dřevohosticích byli, jistě mají dostatek vlastních fotografií, další se dají sehnat „výměnou“ 

s přáteli, stáhnout prostřednictvím Googlu. Mezi dominanty obce patří bezesporu zámek, dále 

nádherná radnice, památkové stavení se žudrem, kostel sv. Havla, přilehlá zvonice, obloukový  

most,… (Vzhledem k určení tohoto obrázku opakování motivů není na závadu).  

Kdo se ozve na notoricky známou adresu cmuchalek@centrum.cz, může ode mne dostat také 

pár fotopohledů (mám je shromážděné nejen od sebe, ale ode všech přátel, kteří mi je 

minulosti posílali v rámci „pouční“ výměny fotek). 

Dále je zvykem (který hodláme postavit na pevnější právní základ), aby každý zúčastněný 

malíř věnoval obci k výzdobě zámku, případně dalších veřejných prostor alespoň jeden 

z obrazů v rámci akce namalovaný. Je věcí obce, které obrazy si vybere a ponechá k trvalé 

výzdobě, v každém případě by obrazy měly být součástí vernisáže výstavy, kterou akci vždy 

končíme. 

Každý si do zvláštní kasičky připraví 5-10 Kč (nač, to se včas dozvíte, nechte se trochu 

napínat). 

 

Poznámky k obavám „nových tváří“, které se mi občas donesou v e-mailech:  

 

Zbavte se jakékoliv trémy a obav. Každý kdo mezi nás do Dřevohostic přijel, byl vždy 

přátelsky přijat celou sešlou komunitou. Máte-li pocit, že nic neumíte, odložte ho. Právě proto 

se v Dřevohosticích scházíme, abychom se něco naučili, přiučili, okoukli od kolegů. Všichni 

„staří“ vám potvrdí, že si něco podobného prožili také, přiznají, co všechno v začátcích 

nevěděli a co v Dřevohosticích pochytili. Nestalo se, že by někdo odmítl někomu odpovědět 

na odbornou otázku nebo se tajil se svými znalostmi a zkušenostmi (kdyby to chtěl dělat, pak 

by neměl důvod tam vůbec jezdit). Často a většinou malujeme pohromadě a společně, nad 

každým obrázkem se přátelsky diskutuje (nebo obdivně mlčí ). Kdo má nějakou 

dokumentaci o svých dřívějších pracech, většinou ji přiveze kamarádům ukázat.  

Pár navštívenek s e-mailovými adresami a webovými odkazy na vaše stránky se vám určitě 

také bude hodit. 

Jsme společnost nekuřácká a jen střídmě pijácká (spíše ze zvědavosti, cože to kde v kterém 

kraji pijí). Nikdy se nestalo, že by někdo skončil pod stolem nebo dělal ostudu v podnapilosti. 

Několik kuřáků chodí se svým zlozvykem cudně někam za roh. Politika a národnostní 

šovinismus se nekonají. 

Všichni mají rádi kastelána Jiřího K. (je proč), nezdolného obětavce, jakých je málo. 

V pošmourných dnech nahrazuje sluníčko. 

 

Co dál? 

 

Teoreticky by se během února měli či mohli sejít naši dva místní obětaví velvyslanci s 

vedením městyse, vyměnit si zdvořilostní pozdravy, aby bylo vidět, že se akce opravdu 

chystá, případně se dohodly nějaké věci rázu materiálně-finančního (kastelán J. odhaduje, že 

by se nic extra překvapujícího nemělo odehrát). Hned jak uvidím, co se dohodlo, budete 

informováni. 

Zatím se mějte rádi a těšte se! 

Hony, šéfmluvka, cmuchalek@centrum.cz 

mailto:cmuchalek@centrum.cz

