Vyšlo dne: 15. 6. 2015

Nejnovější informace od prezidenta Doudlebského plenéru právě dorazily:
Ahojte Doudlebští plenéristé, kteří jste mi ještě nedali košem*) ani koštětem*) a zachováváte k
mé osobě jistou trpělivost.
*) nehodící se škrtněte
Dovoluji si Vám tímto oznámiti, že právě dnes, po zapracování Vašich připomínek a nedbaje na
možné následky mé neuvážené iniciativy, jsem dal tisknout leporelo k této, určitě
letos nejdůležitější akci kulturního dění (nejen) ve sluneční soustavě.
Ubytování: Na základě dnešního rozhovoru s p. starostou a p. ředitelem školy zvítězila všem
notorikům*) notoricky*) známá "zelená" ubytovna, jelikož počet zájemců o složení svého těla a
jeho příslušenství vyhovuje kapacitě daného prostoru.
*) nehodící se škrtněte
Též si mírně dovoluji upravit PROGRAM (společná večeře se přesouvá na pátek):





čtvrtek 16.7. - príjezd do Doudleb - kdykoliv v průběhu dne, ubytování (klíče vyzvednu
již ve středu).
pátek - malování (ev. příjezd opozdilců - doufám, že tito budou v zanedbatelné
menšině),
pátek - od 18:00 je dohodnuta společná večeře s přáteli ze zámku a městyse v salonku
restaurace U Vorlů (na křižovatce k nádraží),
sobota - dopoledne volný program - malování, odpoledne a podvečer - příprava rámů k
instalaci na nedělní program, večer případně společné posezení - asi v zámecké kavárně,
budou-li zámecké sklepy dostatečně zásobeny i naší
zásluhou (poslední bude mít povinnost zhasnout).
 neděle 19.7. dopoledne - prezentace děl v areálu zámku (bude-li pěkně - na nádvoří a na ploše před
zámkem, bude-li špatné počasí - v prostorech bývalé sýpky)
 neděle 19.7. odpoledne - balení, loučení, odjezd do svých domovů

Ostatní platí beze změn. Do Doudleb se těším a všechny Vás srdečně zdravím
Pavel.
P.S.: Šíření této informace jest přísně povoleno, účast případných dalších přátel (v živé i
tekuté formě) vítáno.
Prajem pekný deň.
Have a nice day.
Ing. Pavel Pětioký
+421 905 328 085
pavel@pavand.sk

A co na to významné osobnosti
světové politiky?
Do žádných Doudleb nejedu. Od jednoho tamního
hraběte Bubna-Litic jsem dostal u Lipska tak na pr..,
la pardón, na zadel tak, že se mi doteď blbě sedí.

Snad to stihnu....

Jeví se mi, že budu muset zvednout tělo ....


PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování přátel malířů,
patlálků, spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese
cmuchalek@centrum.cz , hlášky obzvláště pikantní jsou vítány a budou zveřejněny.
Vychází pravidelně nepravidelně, bez souhlasu státních byrokratů.
Starší čísla Patlafonu i Sejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
Starší čísla PatlaSejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html

