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Nelekejte se, trochu jsme v rámci dloutrvající nenápadné virózy neznámého původu změnili z dlouhé chvíle
hlavičku tohoto dezinformačníku. Potěšující zprávou budiž, že jsme nezdražili, naopak zlevnili o 95 %, takže Vy
z Vás, kteří ještě pamatujete, že jste museli umět na ZDŠ počítat s %, jistě rychle zjistíte novou cenu.
Stejně tak došlo k totálnímu překopání stránek http://hony.safrovi.eu , které jsou nyní též dostupny z adresy
http://www.amaterska-galerie.eu.

Z propasti času bylo vytaženo několik zajímavých rozhovorů, které neztratily svou platnost, ba nabyly
hodnoty historické. Totéž platí pro některé recenze z dob WorldArts a Radia Naruby. Pokud dotčené
osoby usoudí, že něco by mělo být aktualizováno (změnil se počet dětí, došlo k výměně kdysi milované osoby za
nový model či změnil-li dotyčný světový názor,...),
stačí se ozvat na notoricky známou adresu
cmuchalek@centrum.cz . Vytvoříme přílepek (termín známý to z parlamentní praxe) a přilepíme ho
na správné místo (praxe v parlamentu neznámá, tam klidně lepí přílepek o ochraně zemské osy proti korozi k zákonu o
elektronickém zdanění prostituce, např.) Protože někteří z Vás mají odkaz na recenzi umístěný na svých
stránkách, dovoluji si je poprosit, aby ho přesměrovali na novou adresu. Probíhá totiž změna
hostingu, a v horizontu několika týdnů nebudou dostupné stránky, umístěné na asterix.mediaweb,
všechno se překopírovalo na hosting wedos.com. Více Vám k tomu neřeknu, jsem počítačový blb.
Pár pozvánek k novinkám:
Emiráty – cestopisné povídání už bylo avizováno.
Eva Dolejší k tomu ještě přidala pár fotek

Bruncvík po španělsku
(otextované fotky z cest)

A je to tady! Nejenom, že pan prezident znovu kandiduje (ať už si o tom myslíme, co
chceme), ale (!!!)

opět zní malířská polnice.
(Asi nejen) do redakce dorazilo toto písmo:
Ahojte přátelé, srdečně Vás všechny zdravím!
Ačkoliv od našeho minulého plenéru v Doudlebách uplynula již řada dní, týdnů, měsíců - dá se
říci i let, dosud jsem na tento kraj nezanevřel.
Jak jste se mohli dočíst na doudlebsko-zámeckém webu, v neděli 16.července 2017 v seznamu
akcí pod společným jmenovatelem "trhy" svítí jak svatojánský brouček poznámka: PLENÉR !!!
Skromně jsem si domyslel a doufám, že se až tak příliš nemýlím, že zámečtí páni a dámy s
touto výtvarnou akcí počítají, neřku-li se na ni dokonce TĚŠÍ !!!
Inu, táži se Vás, milí přátelé výtvarníci a jim podobní - přetrvává i u Vás zájem o další (již páté jubilejní) dění tohoto druhu v Doudlebách ????
Pokud ano, račte čísti dále, pokud se najdou jedinci opačného názoru, račte prominout mé
obtěžování.
Takže suma-sumárum, výtvarné dění v Doudlebách se letos chce konat v červenci, v termínu
od 13.7. do 16.7.2017.
Předpokládám, že od čtvrtka 13.7. nastane příjezd plenéristů. Ubytování po rozhovoru s p.
starostou je zabezpečeno klasicky, t.j. v "zelené" ubytovně - za cenu skutečně "lidovou", t.j.
tradičně 0,000000 Kč včetně DPH a novězavedené EET.
Pro ty, kteří by snad zatoužili po větším soukromí, je v okolí Doudleb několik penzionů.
Proto Vás velmi pěkně prosím, nejpozději do konce března (marca) 2017 nahlásit Váš (akceptuji
i předběžný) zájem o tuto akci.
P.S. Mimořádně si budu vážit co největší zájem místní (Doudlebsko - Vamberecké) komunity.
Po 2-3-denním malování, případně výletování po okolí, prokládaném společnými posezeními
(zámecké prostředí nevyjímaje) v neděli (16.7.) naše akce vyvrcholí vystavením (a doufám i
úspěšným rozprodejem děl) v areálu zámku.
Potom nastane balení, loučení a odjezd do našich domovů.
Budu rád, když v tutéž dobu u většiny jedinců nastane i těšení na další společnou akci.
Takže opakuji: TERMÍN: 13. až 16. července 2017
Budu připravovat i tradiční leporelo, tak Vás prosím o foto nějakého svého neokoukaného dílka
a případnou aktualizaci osobních údajů.
Účastnický poplatek, kterým se poskládáme na přímé náklady za tisk reklamních materiálů a na
společnou večeři (včetně střídmého pití) je tak jak v minulých letech 800,- Kč (30 EUR) za
každou osobu výtvarně činnou a na akci prezentovanou.
Co sa týče nevýtvarníků - rodinných příslušníků - pouze příspěvek na společnou
večeři. Případný další dobrovolný příspěvek v jakékoliv formě (najmě tekuté) bude vítaný a
výtvarnou ani nevýtvarnou obcou určitě nebude odmítnut.
V průběhu měsíců duben / květen ( apríl / máj) Vám pošlu další informace. Každá věcná
připomínka z Vaší strany je vítaná, případné otázky nezůstanou bez odpovědě.
Těm z Vás, kteří projeví zájem se naší akce zůčastnit a doposud v Doudlebách nebyli a možná ani netuší,
kde Doudleby (nad Orlicí) leží, rád odpovím na každý dotaz ohledně této akce.

Takže ještě jednou Vás zdravím a těším se zase po dvou letech do Doudleb na plenér.
Prajem pekný deň.
Have a nice day.
Ing. Pavel Pětioký
+421 905 328085
pavel@pavand.sk

Výzva k malířům:
Z důvodů, které jsou víceméně zřejmé, chystám speciální vydání s námětem „drobné sakrální
památky Česka-(i)-Slovenska“ (věřím, že tam mám správný počet pomlček). Něco jsem si ilegálně stáhl z Vašich
stránek nebo mám již dlouho uloženo v mém archivu (taktéž z Vašich výstaviček na AO nebo WA),
nicméně bych ocenil, kdybyste mi z Vaší tvorby poslali e-mailem cokoliv, co zobrazuje malé kostelíky,
kapličky, boží muka, křížky u cest apod. – (katedrály v tomto případě nejsou žádoucí). Kéž to
stihneme dříve než se tu začnou „kvótně“ roztahovat různé multi-kulti gorily a machometáni, máme
dost vlastních vandalů.
*********
Moudré hlasy od moudrých lidí – (přilétly z kyberprostoru)

DEZINFORMAČNÍ DODATEK,
NESCHVÁLENÝ MINISTERSTVEM PRAVDY A LÁSKY

Hlasy z historie, které anály nestihly zaznamenat:

Hlasy z pekla i z babiččiny školy:

**********************************************************************************
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:

