Vyšlo: 1. 7. 2016

Už to máme „za pár“...

DŘEVOHOSTICKÉ MALOVÁNÍ 16. – 23. 7. 2016
Rukověť důvodů a řešení pro ty, kterým je okolím bráněno se zúčastnit:
Děti:

Šéf:

Životní
partner/ka

Poslat k dědečkovi a babičce (návratnost spolehlivě zajištěna)
Vyhnat na pastvu
(po návratu ulovit)
Svěřit Barnevernetu (a máte od nich pokoj trvale)
Vzít sebou
Nasadit prosebně-lítostivý obličej ve stupni č.4 – 5
Pohrozit ruskojazyčnými přáteli
Vytáhnout něco z dobře uschovaných kompromitujících dokumentů
Unést a někde dobře zamknout s dostatkem alkoholu
Namluvit mu, že na něho v Číně čeká dobrý obchod
Vzít ho sebou

Vydat dočasné povolení na milence/milenku stejného či opačného pohlaví
Zavést „tichou domácnost“ kombinovanou s útěkem (tentokrát nikoliv k rodičům či do
hospody)
Poslat na alternativní akci (babinec, pánská jízda, technopárty, cesta kolem světa,...)
Vzít sebou

Špatná zpráva: Zámečtí lokajové a komorníci mají dovolenou, vezměte si sebou vlastní personál nebo se
musíte obsluhovat sami.
Dobrá zpráva: Dožili jsme se toho.

POŘÁD SE NĚCO DĚJE

Vážení a milí,
ráda bych vás pozvala na vernisáž své letošní
letní výstavy v Českém Brodě, kterou pořádám
společně s kreslířem a ilustrátorem Jirkou
Filípkem, v galerii ŠATLAVA (nám. Arnošta z
Pardubic č.p 1, Český Brod) od 17:00 hodin.
Výstava potrvá od 1. 7. - 25. 8. 2016 a je možné
ji navštívit na požádání v infocentru (druhá
budova úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 56 v
přízemí). Vstup volný.
Těším se na viděnou
Anna Vršecká

Bývalá šatlava, nyni Šatlava v Českém Brodě.
Vystavuje se ve vězeňských kobkách,
stojí za návštěvu a vidění.



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 jsou zde:

