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O DĚTECH A ZVÍŘATECH
Podzim se chýlí ke konci a tak uzrál čas ke
sklizni dalších novinek, které na své pouti
vesmírem potkaly naši Želvu. Zdaleka
nejzásadnější novinkou je, že se nám
narodil Honzíček! Je to čirá nádhera, avšak
budeme se krotit a jako zákonní zástupci
dbalí Honzíčkových osobnostních práv,
nebudeme
prozatím
zveřejňovat
jeho
podobizny a osobní příhody z ranného
dětství, dokud nedosáhne potřebné rozumové
a volní vyspělosti tak, aby k tomu mohl udělit
svůj informovaný souhlas. V tuto chvíli pouze
prozradíme, že je zdravý a moc krásný! Podle
našeho názoru ovšem podobné restrikce již
není třeba vztahovat na podobizny a příhody
našeho kocoura. Podle nového občanského
zákoníku
zvíře
sice
již
není
z
občanskoprávního hlediska pouhá pasivní
"věc" a jde naopak o "smysly nadaného
živého tvora" (§ 494), avšak předpokládáme,
že náš kocour v budoucnu již nedosáhne
rozumové a volní vyspělosti potřebné k
udělení informovaného souhlasu (byť k tomu
nemá daleko), a proto jsme si dovolili jeho
souhlas předpokládat a jeho fotografie ze
soukromí zveřejnit.

Na našich stránkách v sekci "knihovna" si můžete, kromě jiných roztodivností, přečíst a
prohlédnout povídání z naší letošní několikadenní srpnové cesty do Norska na koncert
Neila Younga & Crazy Horse. Najdete tam recenzi koncertu, výletnické tipy a triky,
filosofické úvahy, detektivní otázky a hlavně spoustu krásných fotek.

http://honzaplsek.cz/zelva/knihovna/zelva-norsko-2014.pdf

"SNÍH ZAČAL TÁT" - První nahrávka Honzy Plška z roku 1992 online
Po 22 letech se dočkala remasteru a zveřejnění moje úplně první nahrávka z roku 1992,
kdy mi bylo 14 let, a kterou mi pomohli nahrát na kazetu kamarádi Petr Rychtecký a Martin
Drahanský. Tehdy mi to přišlo neposlouchatelné, ale dnes jsem byl mile, resp. nemile
překvapen, neboť jsem se od té doby nezlepšil o tolik, o kolik jsem myslel.

http://honzaplsek.cz/pisnickar/archiv/00p.html

VERNISÁŽ + KONCERT pondělí 8.12.2014, Café Práh, Galerie Vaňkovka, Brno
Velkou událostí v životě Želvy bude bezpochyby vernisáž a koncert v Café Práh
http://www.cafeprah.cz. Doufáme, že zvládneme vystoupit společně já i Míša. Chceme
hlavně představit Želvu a Míšiny fotoobrazy, které budou vystaveny v kavárně od 1. 12. do
18. 12. 2014. Pozvali jsme jako hosta i našeho kamaráda, který nás seznámil, písničkáře
Zdeňka Větrovce http://www.zdenekvetrovec.cz. Vstup zdarma.

https://www.facebook.com/events/333696123480702/?ref=5

Kocour se postupně vyrovnává se ztrátou
pozice největšího mazlíka.

ŽELVA A TAJEMSTVÍ STARÝCH RUKOPISŮ
Želva pro výstavní účely graficky zpracovala staré zápisy kronikáře Arnošta Coufala z
obecní kroniky Svatý Kříž, Suchá. Výstava proběhla 1.a 2. listopadu 2014 ve Svatém kříži
u příležitosti 100. výročí prvního zápisu do kroniky a 100. výročí vypuknutí první světové
války. Jako malou ukázku si můžete přečíst zápis z roku 1914. http://www.svatykriz.cz

Kocour jako podložka pod myš.

Kocour jako stavební dozor.
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