Číslo 1. - možná i poslední

13. ledna 2014

Milé dámy, vážení pánové, vážené dámy, milí pánové, přátelé, přítelkyně a jiní podobní!
Moje vrozená ješitnost mi velí, poinformovat Vás o změnách, k nimž v poslední době došlo ve Vám
známém i pozapomenutém Vetešnictví a jeho přílohách, a proto volím tuto formu.
Pokud jste měli dojem, že jsem se na delší dobu odmlčel, tak tento dojem byl ryzí pravdě
odpovídající, neboť jsem
za prvé – dosti cestoval (což obnášelo nejen přípravu, ale také vlastní prožití cest a hlavně následné
zpracování tisíců fotografií do prezentovatelné podoby - cyklistické Meklenbursko, rekondiční
Mariánské Lázně, poznávací Katalánsko)
za druhé – zjistil, že mnohé soubory na mých košatých stránkách, vytvořené původně primitivně ve
WORDu a EXCELu přestávají z nějakého záhadného důvodu nejen fungovat, ale nedají se ani obnovit.
Tato skutečnost mne donutila přece jenom navzdory vrozené pragmatické lenosti zvládnout základy
HTML na úrovni alespoň primitivní, všechno to překopat a dostat stránky pod plnou kontrolu. Po
rodinné Galerii došlo tedy posléze i na Vetešnictví a jeho přílohy.
*****
V tuto chvíli, ač se to navenek nezdá, na adrese http://jan.safrovi.eu spustíte Vetešnictví, které se
zdánlivé od původního neliší, ale pozor. Uprostřed obrazového pozadí by se Vám měla objevit hořící
petrolejka, nikoliv listující kniha. Pokud tam máte stále listující knihu, spouští Váš počítač z jakýchsi
tajúplných cookies-souborů (?) původní verzi, kterýmžto podvodným způsobem markýruje větší
rychlost. Místo reklamace ťukněte na klávesu F5 nebo na malou ikonku vpravo nahoře na obrazovce
prohlížeče (Aktualizovat) – v IE jsou to 2 šipky tvořící kroužek...
Uvidíte-li tedy petrolejku ve vetešnictví, máte mj. možnost vstoupit do knihovny „Literárních
poklesků“. Zde se opět může projevit problém nutné aktualizace. Nemá-li Vás obraz „knihovny“
vnější modrou plochu, probuďte svůj líný počítač klávesou F5.
Další změny jsou pak ale významné. Každý z těch, kdo je v „Literárních poklescích“ autorsky
zúčastněn, dostal vlastní rozcestník, tedy studovnu-čítárnu-zašívárnu, z níž se pak volbou v „knižním
regálu“ lze dostat k Vašim textům. Ve stejném pořadí, v jakém jsou Vaše texty v regále, se dá po
přečtení přejít dole prostřednictvím „listující knihy“ na text následující (nebo se vrátit zpět do Vaší

studovny). Pokud se Vám Vaše mnou autoritativně přidělená studovna nelíbí, rád Vám ji změním dle
Vašich požadavků. (Omlouvám se za vleklý popis, nemá naznačovat nic o Vaší snížené inteligenci, ale
je obrazem mé dávné a obtížně léčitelné profesně-profesorské deformace).
Varování: Pokud tam vstoupíte do studovny Medvědovy, nelekněte se hrozivého zvířete. 
******

NOVINKY:
1) - Relativně novou přílohou Vetešnictví, která už opouští zkušební fázi, je Pozvánka do lesů, vod a
strání, kde chci dát prostor takové zdánlivě obyčejné krajinářské fotografii. Zatím jsme tam 3 autoři,
ale rád tam umístím i Vaše fotografie odpovídající danému tématu (tedy vody, lesy a stráně ).
Přesto už padl návrh, jestli by se nedala udělat i fotografická příloha městských a vesnických zákoutí –
dala a jistě na to dojde. Záleží také na Vás, co mi nabídnete za fotky – zasílat už je přílohou e-mailu
můžete (klidně radši větší – ale aby prolezly e-mailovou poštou, tj. ideálně tak do 1-3 Mb, já už si to
podle potřeby zmenším či nepatrně redakčně upravím. Fotky z mobilů ale neposílejte, jsou z 99%
nekvalitní – nemyslím námětem, ale opticky).
Tak se tam zatím jukněte na fotky paní Heleny Tauberové (trampky do morku kostí) a Rudolfa
Wunderlicha (z jeho železničního putování Švýcarskem). Nechť jsou Vám inspirací i provokací.

2) – Literární básnickou (a jistě i hudební) lahůdkou, na kterou si udělejte chvíli pohody s kávičkou,
jsou texty písniček „zpívající učitelky“ Elišky Vintrové, které najdete v „Literárních poklescích“.
budete-li mít zájem i o zvukový doprovod nebo akordy, můžete se tam pak přepnout na její stránky (z
notoricky známých důvodů jsem si netroufl jakkoliv se vměšovat do oblasti hudební, ale ty texty mne
vyloženě nadchly). I Vám se budou určitě líbit. SÁMO! (SÁMO! – jestli nerozumíte, najdete tam
odpověď )

