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Vážený pane premiére,

dovolte mi nejprve pogratulovat Vám  k  úspěšnému vedení České republiky jako   
předsedajícího státu Evropské unie. 

Píši Vám jménem skupiny vsetínských výtvarníků, kteří se zabývají tvorbou plastik  pro 
lidi se zrakovým postižením a u příležitosti zvolení Baracka Obamy do čela Spojených 
států amerických jsme vytvořili sérii obrazů nazvanou Obama in the White house (viz 
přiložené foto). Jedná se o ručně vyrobené dílo z kvalitní bílé kůže, jehož hlavními 
motivy jsou Barack Obama a Bílý dům. Možná jste tuto informaci zaregistroval v 
hromadných sdělovacích prostředcích, které tuto skutečnost nedávno prezentovaly. 

U příležitosti příjezdu prezidenta Obamy do Prahy ve dnech 4. až 5. dubna 2009 jsme 
vytvořili ještě jednu podobnou sérii s názvem Obama in the Prague (viz přiložené foto), 
v níž dominuje kromě osoby amerického prezidenta také devět nejvýznamnějších 
památek naší metropole. A protože tento počin začala podporovat větší veřejnost 
včetně té mediální, rádi bychom toto dílo Baracku Obamovi  předali.

Proto bychom Vás chtěli požádat o zařazení tohoto díla mezi protokolární dary, které 
převezme americký prezident v České republice. Pokud to nebude možné, rádi bychom 
mu toto dílo předali neformálně.  Věřím, že by se v jeho programu dala najít k tomuto 
vhodná příležitost. Uvědomuji si, že to zní docela sebejistě a odvážně, ale my Valaši už 
jsme takoví ?.

V příloze Vám zasíláme fotografie obou děl včetně jejich technického popisu. Pokud 
byste měl pochybnost o umělecké kvalitě námi zhotovených plastik, pak vězte, že 
budou od 3. dubna vystaveny  v prostorách Střední školy, základní školy a mateřské 
školy pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2,  od 14. května do 21. června také 
na vsetínském zámku a připravujeme též výstavu v Praze. 

S přáním dobrého zdraví a v úctě

Petr Tomaštík
Jednatel Občanského sdružení Kadlub
www.kadlub.net
petrtomastik@kadlub.net
mobil: +420 777 000 122

Na vědomí: 
Jiří Čunek, senátor 


