Vyšlo dne: 13. 7. 2015

UŽ TO MÁME „ZA PÁR ...“
Před krátkou chvílí dorazil do redakce e-mail od prezidenta Doudlebského plenéru 2015:

Ahojte Doudlebští plenéristé!
Možná se k Vám dostala zvěst, že naše akce dostala od zámeckých paní a pánů přívlastek
"DOUDLEBY 2015 jako malované".
Vše je zabezpečeno, tak se nezbývá nic jiného, než se těšit na příští víkend.
Pavel.
Prajem pekný deň.
Have a nice day.
Ing. Pavel Pětioký
+421 905 328 085
pavel@pavand.sk

Hlášení komořanských zloduchů a věštců počasí na 16.- 19.7.2015:

Obleva je tedy jistá. Jen je třeba upozornit „temperáky“ a „akryláky“, že jim barvy mohouschnout už v tubách, a
„olejákům“ hrozí, že se jim barvy budou na svislém plátně pomalu roztékat...

(Ale jak se to v Česku má se spolehlivostí věsteb a proroctví počasí, jistě víme všichni své. Dámy si pro
jistotu mohou přibalit své norkové kožichy, pánové sněžnice).

Akce neunikla pozornosti světových médií a jejich reportéři zaznamenali zvýšený pohyb lidu směrem na
Doudleby:

Jsem na správně cestě.
Už vidím soutok
Divoké a Tiché Orlice...

Za chvíli
jsme tam,
jako když
střelí!

Šéfe, kopni do vrtule, ať
jsme tam včas!

Orlické velehory máme šťastně za
sebou, budeme přistávat...

Tohle je Kostelec
nad Orlicí.
Doudleby jsou o
čtyři kilometry dál.
Do rána jsme tam,
panstvo!

Aby se Rada pro mediální buzeraci nepo..(píp), uvádíme v zájmu vyváženosti i ohlasy negativní:

Co to je ty
„doudleby“, to se
maže na chleba?

...tůdle, na Doudleby mě nenachytáte. Beztak to tam
bude samý běloch, já bych tam byl načerno a nakonec
by mě v Kostelci strčili do uprchlickýho lágru...

Všude se něco děje

Jak vidíte, samá známá (nebo skoro známá) jména. Kdo to tam máte poblíž nebo při cestě, neváhejte a napište
nám své dojmy.

Přítel Dušan ZEMAN (obrazy, doufejme že dočasně, zmizely) si odskočil od štětců a palety a
v rámci aktivního odpočinku se vrhl ještě na pěstování fíků. Na subtropické Moravě se jim
opravdu daří:

Velkopěstitel k tomu dodává: „Odhadovaná

úroda cca 300 zralých fíků (pár kilo to bude) + cca 200

skorozralých vhodných do buchet.“
Myslíme si, že bychom se tam měli pozvat....

Koho zajímá, co znamená zkratka SPQH a jak byl letos ukončen akademický rok 2014-15 na
Ilegální univerzitě Herdule, nechť mrkne na poslední číslo univerzitního Drbodaje. To budete
čubrnět, čeho jsou úctyhodné dámy ve věku 67 – 87 let schopny!


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

