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Náš externí špion RW-007 byl v Tachově a mj. tohle nafotil:

Z jižních Čech dorazila pozvánka od Největšího Jihočecha Pepína:


Z doprovodného textového materiálu vyjímáme:

3. ročník mezinárodního veletrhu výtvarného umění Artfest se uskuteční 28. – 29. 11. 2015 v pavilonu Z na
českobudějovickém výstavišti. Slouží k podpoře postižených, začínajících umělců a jejich propojení s profesionály.
Akce má i charitativní podporu. Na Artfestu se bude opět prezentovat více než 100 umělců z České republiky, Evropy
a Japonska.

„Celkově bude na Artfestu zastoupeno mnoho uměleckých
směrů, návštěvníci tedy shlédnou různé druhy a styly umění.
Představí se například francouzská malířka akvarelů Gisele
Seyller, plzeňský Petr Šrédl se svými kresbami, vynikající
rakouský fotograf z Vídně, Manfred Danner nebo sklářský
výtvarník Ladislav Oliva s manželkou Marií zastupující rodinnou
sklářskou dílnu. Jako zvláštní bonus se leto představí i japonská
kaligrafie a ikebana v podání Adriany Craig-Rayjaku z Tokya,
kdy v doprovodném programu bude předvádět i japonský čajový
obřad. Nebude chybět ani expozice nejmladší účastnice Artfestu,

dvanáctileté talentované Barči Sedláčkové, malující své obrázky
pusou“ říká malíř a vedoucí Volného sdružení umělců jižních
Čech Josef Balek.
kontaktní osoba: Josef Balek alias Pepíno
balekobrazy@tiscali.cz
+ 420 606 516 246

Adriana Craig-Rayjaku - Tokyo
Japonsko

Pozvánka na hromadnou návštěvu ke Zdeňku Fialovi
(pšt- potichu, on nás přímo nezval, pašuje vás tam PatlaSejf)
Pro obrazy a pyrografie Zdeňka Fialy jsou příznačné dvě věci. Zaměřuje se spíše na detail a rád používá méně obvyklé
formáty. Kdoví, možná Jára Cimrman se svou kulatou známkou inspiroval se právě zde (nebo naopak?)

Strom

Strom u cesty

Rytíř

Kočka

Fenix

Vlk (hodiny)

Ta mrcha Historie se zase opakuje:
Tak nám mohamedáni předvedli v Paříži nové formy kulturního obohacení. Nepochybuji o tom, že majitelka Evropy
Frau Merkel je z toho na pokraji duševního vyvrcholení (abych nepoužil přímo medicinsko-sexuologický termín pro
totéž) a s ní i zaprodaní tuzemští „kulturtrégři“ a držitelé Jediného-Správného-Názoru jako pan Služební-Pivo (či
Pivní-Sluha alias Dínstbír), kuponově-fondový investor Kocáb, soudružka Šabatová-Uhlová, Karel z Černé Hory a jim
podobní (kamarádku Sun k těm sluníčkářům nepočítejme, to je pouze shoda přezdívek). Asi mnozí z vás zjistili, že
jsem se až dosud důsledně vyhýbal jakémukoliv politickému zabarvení tohoto plátku či neověřitelným hoaxům
konkurenčního boje o pověst toho či onoho výrobku, protože si myslím, že každý máme nějaké preference,
zkušenosti, rodinné tradice a nemá valného smyslu se kvůli tomu rozhádat s jinak dobrými lidmi a umělci. Současná
situace ale není o politice na ose pravicově-levicové, ale o tom, že stejně jako v době řádění henleinovců a Mnichova,
nebo v roce 1968 při agresi Ukrajince Brežněva nás naše politická reprezentace levá, středová i pravá nechává jako
národ napospas agresorům a vetřelcům, a hledí si jen svých korýtek, koryt, odkloňovaných poslaneckých náhrad a
krabic od vína, zatímco islám krůček po krůčku salámovou metodou zatlačuje evropské národy do područí.
Impotence evropských institucí je do nebe volající, o těch našich ani nemluvě. V době, kdy se začíná hrát o přežití,
řeší páni poslanci okrajové blbosti na úrovni MNV jako zákaz kouření, venčení psů, regulaci tzv. hazardu a otevírací
dobu v obchodech, místo aby armáda byla poslána na hranice, u mohamedánů probíhaly povinné registrace, razie a
prohlídky za účelem hledání zbraní (jak je to dávno, co vybuchla uskladněná výbušnina na palestinském
velvyslanectví v Praze, a zbraně byly tamtéž nalezeny?), osoby podezřelé a s islamisty spolupracující či sympatizující
internovány, neidentifikovatelní vetřelci budoucí páté kolony hnáni zpět (ženy a děti bojovaly už v teroristické
organizaci al-Husité v naší dávné minulosti, takže se nad jejich propagandistickým zneužíváním nedojímejme, však i
oni patří mezi obvyklé sebevražedné atentátníky.) O demokracii se v našem státě už stejně nedá mluvit, diktaturu
fašistickou a komunistickou vystřídala diktatura byrokraticko-aktivistická (kdo chtěl postavit kozí chlívek, prodávat
vlastní pečivo, případně pojmenovat osoby, věci a události správným jménem, ví, o čem je řeč), takže se nějakých
omezení už obávat netřeba, neb již skoro není co omezovat, kromě parazitů vnitřních i vnějších, státními institucemi
dosud chráněných. Ble-ble-ble páně Sobotkovy a zaprodaných medií se už opravdu nedají poslouchat.
Radši nedomýšlet, jak nás kulturně obohatí kanibalové z Afriky, o poloopicích ani nemluvě.


Přítel Rosťa „Krteček“ Stančík by byl rád, kdybyste se mu ozvali na stránce http://amaterskagalerie.eu/Stancik . Protože je fandou templářských rytířů, pak ve světle posledních událostí by
jistě mohla na jeho (zatím jediné) stránce vzniknout zajímavá debata.



Došlo do redakce (aneb Ješitův koutek):


Děkuji za skvělé zprávy. Týden už ležím a je mi na nic. Tak bych chtěla být fit a někdy se rozjet za vámi a
poznat Tě osobně i ty druhé. Jestli nedostanu léčbu do té doby, tak jsem rozhodnutá za vámi příjet do
Dřevohostic, není to tak daleko. Poznala jsem hodně skvělých lidí, z internetu. A z virtuálního přátelství mám
skvělé přátele, s kterými se i stýkám. A tak mi chybíte ještě vy z Dřevohostic, víš? Tak mi drž palce, aby mi to
příští rok vyšlo. Měj se moc krásně a zase někdy. Jarka.


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, je jim (píp) po tom, co si
tu píšeme.
Starší čísla Patlafonu i Sejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
Starší čísla PatlaSejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html

