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Uff, to jsem se lekl! Já myslel,
že sem přijel Břidličník, Joko
nebo Willy, ale on je to jen
mazal Hony, žádná
konkurence...








Hony,
moc mne neokukuj,

Francek to nemá rád ....

MÁLAGA – PŘED RODNÝM DOMEM PABLA P.:
To je dost, že ses konečně přijel
podívat, Hony. Ten tvůj nápad, že ty
dodáš mazanici a já to podepíšu, je fakt
skvělý. Konta na Kajmanech nám
praskají ve švech.

Tamtéž o kus dál,
Hans Christian Andersen

Hony, už tě čekám. Tady ve Španělech se spolu
parádně rozšoupneme. Ten tvůj pohádkový námět, že
„v dobře vedeném státě mohou mít všichni alespoň
trochu nadprůměrný plat“, jsem drobátko
vyšperkoval a, představ si, socani tu blbost koupili jako
volební program za milion eur!



POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Pozvánka do Velkého Poříčí
(leží mezi Hronovem a Náchodem)
Autorka - malířka, kterou již mnozí z vás poznali ze
společných plenérových akcím zde bude vystavovat
poněkud neobvyklé tvůrčí projevy.
Neobvyklost spočívá v opačném pořadí - nejprve je obraz
a poté jeho foto, ale jinou osobitou technikou, což tvoří
zajímavé možnosti pohledu. Fotografování autorce
umožňuje uchopení okamžiku, jenž jí očaroval a její
vnímavost je téměř bezbřehá (Ta vnímavost je u ní
obvyklá – aby nedošlo k omylu).

Výzva k malířům a pisálkům (aneb Báječný kšeft)
Přátelé, odhoďte štětce a pera a dejte se na politiku. Nemusíte mít žádné obavy, natož trému.
Pro úspěch stačí několik jednoduchých kroků:
1. potlačte svou přirozenou inteligenci a tvořivost
2. zapomeňte, že byste na něco měli vlastní názor
3. naučte se nějakou jednoduchou všeobsažnou frázi a o několika málo(!) slovech. Třeba něco
takového, jako předvádí model na našem obrázku (podobnost modela s jakoukoliv žijící osobou
je čistě náhodná a jedná se jen o ilustrační záležitost)
Co říkáte migrační krizi?

Jak budete řešit soužití
s nepřizpůsobivými?

Jaký máte názor na lidská
práva v Urundi-Burundi?

Jak jste se podílel na
privatizaci ÓKÁDÉ?

Jaký je váš poměr k Tchajwanu?

Proč zvyšujete zadlužení
státu?

O tom budeme
jednat s našimi
partnery

Máte konkubínu?

4. Jděte do toho!
5. Kdybyste se někdy přece jenom dostali do úzkých, zeptejte se na správnou odpověď v Berlíně.



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:

