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Kry se hnuly (obrazně, ve skutečnosti v blízkém okolí žádné nebyly) 

a podařilo se nám dopídit různých závažných informací.  

 

Ze Slovenska přišla pozvánka: 

 

Vážený priatelia, 
dúfam, že väčšina z Vás doteraz (snáď v dobrom) spomína na plenér v Kotešovej, kde sme strávili 
predĺžený víkend v lete 2012.  
Gusto Beláček medzi tým stihol dokončiť kaplnku (ktorú si pamätáte rozostavanú) a upratať dvor 
od stavebného materiálu.  
Takže: „Kotešovský plenér 2014“ plánujeme na  druhý augustový víkend a týmto Vás do 
Kotešovej srdečne pozývame.  
Termín a program:  7.8. – 10.8.2014 
·         Príchod účastníkov - štvrtok 7.8. v popoludňajších hodinách, resp. piatok dopoludnia. 
·         Piatok – maľovanie / fotenie v krajinne alebo priamo v areáli kúrie.  
·         Sobota – maľovanie / fotenie, príprava výstavy, o cca 17:00 vernisáž v areáli kúrie 
·         Nedeľa 10.8. dopoludnia – balenie, rozlúčka, odjazd domov. 
 
Informácia pre tých, ktorí neboli na plenéru v roku 2012: 
Obec Kotešová sa nachádza na severe Slovenska, medzi mestami Žilina a Bytča.  
Príjazd z Bratislavy po D1 po odbočku Bytča, potom cca 10 km po ceste II.triedy do Kotešovej.  
Z ČR je najlepšie cestovať cez hraničný priechod Makov do Bytče a odtiaľ je to do Kotešovej už 
kúsok. 
Ubytovanie priamo v podkroví kaštiela p. Beláčka alebo v apartmáne v podkroví vedľa novej 
kaplnky - 2-3-4 lôžkové izby, každá izba má vlastné hygienické zariadenie (WC, sprcha), kuchynka 
je spoločná. 
Ubytovanie sa platí 12 EUR/od./noc. 
Oproti kaštiela je obchod a krčma, reštaurácia (pizzeria, koliba) cca 20 minút pešo. 
  

Tešíme sa na Vás! 

 

Další informace: Ing. Pavel Pětioký 

+421 905 328 085 

pavel@pavand.sk 
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Další pozvánka se týká výstavy kamarádek: 

 
Vystavovat tam bude i Soňa Kosová na plakátě neuvedená. 

 

 

 

 

Bienále  

Dřevohostické malování 

 

Po jednání našich velvyslanců Petry Tygříka Zlé a táty-mámy této akce Olina Chvály s představiteli 

městyse a na základě zákulisních intrik bylo dohodnuto, že letošní akce se uskuteční v termínu  

 

   12.- 20. 7. 2014. 
Jak již název napovídá, akce proběhne na zámku v Dřevohosticích u Přerova. Dlouholetí a dřívější 

účastníci (a účastníci, kteří už  na svém pozadí mají vytetováno  inventární číslo :-D ) již vědí, kde to je. 

Novým zájemcům pochopitelně vše vysvětlíme. Na tradičních podmínkách se zřejmě nic měnit nebude 

– tj. společně ubytování na turistické úrovni pro max. 20 lidí ve vhodném zámeckém sále víceméně 

bezplatně. Očekává se, že část umělecké produkce zůstane v zámecké galerii nebo v prostorách 

městyse. Pravděpodobně budeme požádáni o rekonstrukci, restauraci, obnovení či vytvoření kopií 

některých uměleckých děl.  

V tomto smyslu tedy připravujeme jistou „filosofii akce“ – počítejte každopádně s návratem 

k plenérovému malování navíc kombinovanému s figurálními náměty moravských legend, pohádek či 

náměty sakrálního charakteru. Bližší  informace budou brzy následovat, jinak lze stále komunikovat na 

notoricky známé  adrese cmuchalek@centrum.cz  

  

mailto:cmuchalek@centrum.cz
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Další zprávy, fámy, drby a necenzurované polopravdy: 
 

Ohledně stránek WORLDARTS: - běží pouze setrvačností. Jsou zahlceny nějakými nesmysly v diskusi i 

v komentářích, a spoustou „malířů“ s počtem 0 (nula) obrazů. Po kontaktování webmajstra jsem 

zjistil, že už na stránky nemá čas a s jejich údržbou nepočítá z důvodu jiných osobních aktivit. Pokouší 

se je prodat nebo je zruší  zcela.  

Tato situace není zcela překvapivá, proto již před delším časem jsem otevřel galerii GAMA na svých 

stránkách http://hony.safrovi.eu/forum  – v této galerii jsou ale pouze odkazy na stránky malířů. 

Máte-li tedy svoje stránky nebo výstavu v jiné funkční galerii, sdělte mi adresu a rád Vám vytvořím 

tlačítko v galerii GAMA. Má to oboustranné výhody v tom, že já neztrácím kontakt s Vaší tvorbou, Vy 

se staráte o své stránky, a prostřednictvím galerie GAMA a také Patlafonu se zvýší publicita vašich 

stránek. Ve Foru NARUBY je stále prostor na diskusi a recenze. Trvanlivost Fora NARUBY je omezena 

pouze délkou mého života minus léta mé stařecké demence. Obsahová bohatost ovšem závisí též na 

Vaší aktivitě/pasivitě. 

 

 

 

Od posledního vydání PATLAFONU se WORLDARTS objevily přírůstky: 

 

 Radek Kislinger                        Martina Ottová 

 

 Rumen Gospodinov        Gendráč Pavel 

 

Rád je vítám v naší komunitě, ale popřát jim tradičně, aby se jim mezi námi líbilo si, vzhledem k výše 

uvedenému textu zatím netroufám, byla by to jen prázdná zdvořilostní fráze. Protože však prezentují 

díla vcelku zajímavá, byl bych rád, kdyby je umístili ještě někde jinde na netu a sdělili mi adresu, na níž 

se k jejich obrazům dostanou návštěvníci z galerie GAMA Fora NARUBY. 

 

 

Došlo: ...jsme dostali genialni napad a na Facebooku jsme ozivili starou legendu AO. Stranky jsme 

nazvali „Aomemories“ a strkame tam vsechny fotky ze srazu, taky uz je tam kousek almanachu, nahledu 

na starou AO... Lubosh Valenta. -         www.facebook.com/galerieao 

http://hony.safrovi.eu/forum
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fgalerieao
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Šéf-pisálek Hony 

 

Foto, lákající k účasti na výše uvedených plenérových akcích: 
 

KOTEŠOVÁ 

   
 

DŘEVOHOSTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 
Zdravím, pokud jste ještě nedostali E-mail s nabídkou mé nové knihy "Málo známí umělci z Moravy a okolí", tak si 

ji můžete u mne objednat. Kniha je v digitální podobě na CD a je možno z ní tisknout jakoukoliv stránku, nebo stať, 

případně i celou kniho v PDF. Kniha je plnobarevná má 422 stránek A4. 

.  

Osobní odběr je možný po dohodě, cena je  300,- Kč 

Při zaslání poštou je připočítáno poštovné a balné cca 90,- Kč. 
František Evžen Kunst 

E-mail: kunstevzen@seznam.cz 

 

 

 

PATLAFON – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování malířské komunity. 

Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese cmuchalek@centrum.cz, obzvláště pikantní hlášky 

jsou vítány.  Vychází pravidelně nepravidelně, bez souhlasu státních byrokratů.  

Starší čísla Patlafonu jsou na:     http://jan.safrovi.eu/PatlafonRozcPatlafon.htm 

mailto:kunstevzen@seznam.cz
mailto:cmuchalek@centrum.cz
http://jan.safrovi.eu/PatlafonRozcPatlafon.htm

