
  

                                         Máme tady podzim. Josefina E. nám (vám)  k tomu poslala   několik fotografií, 

které možná budou někoho inspirovat ať už k malování, fotografování nebo jenom zdravotní procházce do 
podzimního lesa: 

  

  
 

K dalším fotkám se proklikáte, začnete-li tady:  Josefina E. 

Vyšlo dne:  18.10.2015 

20152015 

http://www.kouzlofotografie.cz/fotografie
http://www.kouzlofotografie.cz/fotografie




K.B.: Anička na koni 
 

R.K.S.: U plátna 

Ta vzájemná inspirace totiž funguje v často 

neuvěřitelných souvislostech. Jedna nepatrná zmínka 

v minule prezentované literární práci  

Hony: Voda je život 

vyprovokovala Helenu Tauberovou (vystavující ve 

Vetešnictví v sekci Z lesů, vod a strání) k zaslání 

snímku 

 „Hrneček se nemyje ve studánce“. 

 No řekněte, není kouzelný? 

 

 

 

 V Honyho Vetešnictví byla na opakované 

žádosti ze strany několika přátel otevřena sekce 

Města, obce a jejich zákoutí. 

Zatím tam vystavuje Luděk Galler, ale brzy jistě i 

vašim přičiněním přibudou další. A nemusí to 

pochopitelně být jenom velkoměsta,  ale i třeba 

sídliště homelesů (záleží jen na tom, jak funguje 

Vaše fotografické oko a vnímání) 



Na seznamu odkazů na virtuální galerie přátel malířů  GAMA přibyla nově dvě tlačítka (několik 

nefunkčních byl postaveno mimo službu a odstraněno): 

Karolína Borecká                                                          Rosťa „Krteček“ Stančík 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaHony-Soubory/Hony12.html
http://www.amaterska-galerie.eu/Fotopriloha/
http://jan.safrovi.eu/
http://www.amaterska-galerie.eu/Fotopriloha/
http://jan.safrovi.eu/
http://www.amaterska-galerie.eu/FotoprilohaMesta/
http://hony.safrovi.eu/forum/gama/galerieodkazu.htm
http://www.internationalartgallery.org/cs/karolina-art
http://www.amaterska-galerie.eu/Stancik


A teď ještě pár pozvánek : 

RETROCUKRÁRNA:  

 

 

Z vernisáže: 



Náš letitý přítel  

ĹUDO ŠEVČÍK zve do Českých Budějovic 

na ArtFest 2015 / 28.11.-29.11.2015 

 
 

 

Vaše lichotivé ohlasy (nelichotivé nedorazily): 

* Moc děkuji za zásilku, takové příjemné čtení, to je čím dál větší vzácnost :). Já jsem se po delší době "přifařila" k 

Jihočechům, Pepíno zpunktoval výstavu na zámku v Kladně. Bylo to moc hezké, krásné prostory, perfektní vernisáž s 

pohoštěním. Zkrátka akce v Kladně se dá hodnotit jen velice kladně :).      Hana Velická 

* Zdravím Hony, ďakujem za informácie. Patlasejf je úžasný a je dobre sa dozvedieť čo je nové v "brandži" :) ...  Ľudo  

* Ahoj Hony, gratuluji ke krásnému umístění v literární soutěži. Jak Tvůj příspěvek a tak i příspěvek Evy Dolejší jsou 

moc pěkné. Přímo mi mluví z duše a otevírají zaprášené truhly mých vzpomínek ....    Helena T. 

* Ďakujem za   ďaľší vetešník - Patla sejf, čítam, čítam ... všetko čítam , aj na stránku občas  zájdem ... dúfam, že ne-

patrím k tým, čo majú poštu, stránku   a  podobne  v  neporiadku . Snažím sa všetko udržiavať  v  chodu,  ale nejako 
nestíham ... a to som už dochodkyňa. Ďakujem za každý odkaz, vždy ma poteší, prajem  krásny  deň  Táňa  R. 

  

 

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   

mailto:cmuchalek@centrum.cz
http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html

