
Úvodník (aneb nutná redakční poznámka): 

Ač se to nezdá při všeobecném nadávání na poměry a zkázu mravů a lidství, jsem obklopen ve 

virtuálním prostoru neskutečně velkým množstvím lidí, kteří se chovají k mé maličkosti mile, vstřícně, 

chápavě. A já jsem proti té mase dobrých lidí sám a při dobré vůli nestačím na jejich milá slova vždy 

včas a adekvátně reagovat, vždycky je někdo nespravedlivě upozaděn, ale snad se mi to nakonec 

podaří alespoň trochu napravit, abych v jejich očích nevypadal jako hulvát a křupan. Tak teď sám 

nevím, jestli se chlubím, nebo si stěžuji, nebo se omlouvám – možná ode všeho trochu, ale pravdou 

je, že jsem tomu množství dobrých lidí rozesetých po celé republice i zčásti v zahraničí rád, a jen lituji, 

že je nemám všechny tady někde poblíž sebe, abych je mohl častěji vidět z očí do očí a ke slovům 

přidat gesto, mimiku a úsměv. 

Záplava Vašich přání pak opět posílila moji samolibou drzost, s níž občas vydávám tento 

„klebetník“, a doufám, že ti, kterým už leze na nervy, mne požádají, abych jejich adresu 

smazal z mého „patlasejfího“ adresáře. Ti, kdož tak neučiní, budou bohužel ještě nějaký čas 

obtěžováni touto „ poštou“. 

Protože si myslím, že všechna relevantní vzájemná přání již byla vyslovena, je asi na čase 

přejít k obvyklému běhu věcí a jen si tu vánoční náladu (byla-li příjemná) ponechat i do 

průběhu nadcházejícího roku se snahou, aby nebyl horší, než ten předchozí. 

Z redakční pošty namátkou vybráno pro ilustraci: 

 Dík, jako vždy super !!!!   S.K. 

 Ctihodný a milý Hony, 
   vinšuji pohodové Vánoce  
a zdraví a štěstí nejen do  
roku 2018, ale pokud možno  
in saecula  saeculorum :-). 
    A totéž všem Tvým milým  
a blízkým :-). 
                                Mgr. Plivník :-) 

 

8/2017 
5.10.2017 

 

1/2018 
1.1.2018 

 

 Moc děkuji, pěkně jsem se pobavil, je to výborné, kam 

na to chodíš? V lese to jistě neroste. I když ti závidím, 

tak přece jen přeji ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE I 

NOVÝ ROK A DO MALOVÁNÍ ZASE SKOK! 

"B" !!!! 

 Ďakujem za celoročné info. Prajem pokojné a šťastné 

vianočné sviatky.                    E.M. 

http://www.amaterska-galerie.eu/


Srdečně Vás Hony zdravím, ještě jsem nestačila poděkovat za předchozí PatlaSejf a už je tu další. Moc 

děkuji tedy za obě čísla, taky děkuji za nadhled a optimismus, který rozdáváte. Rovněž tak za apelaci 

na selský rozum:-) , kteréhož jaksi v populací ubývá. :-) 

Přeji Vám a celé Vaší rodině hezké Vánoce, klid v duši a pohodu a lásku v domě.  

Mějte se hezky a do nového roku hodně zdraví a štěstí, další a další nápady a velký kopec kreativity. 

Těším se, že budu mít někdy příležitost Vás osobně pozdravit ...             S pozdravem  M. V. 

 

 Šťastný nový rok 2018 !  Veľa pozdravov  Vám  pane, aj  pani manželke , v roku 2018 hodne  tvorivej  
fantázie  a plného zdravia  prajem,  s úctou,  T.  R.  

 

 

Někteří z Vás přidali i obrázek(-ky), nevidím důvod, proč bych se z něj (z nich) měl těšit sám: 

 Eva Mišuthová: Svatá rodina                                 Marie Veselská: První snih na Staré Moravě  

K tomu dodám, že pro Marušku Veselskou už je na stránkách amaterska-galerie.eu 

připravena souhrnná galerie, byť zatím jen v zákulisí, dokud to autorka neposvětí, aby tam 

nebyly chyby. 

************************************************ 

Také jste měli rádi plyšáky? Petra „Tygřík“ Zlá je umí zhotovit. Koukněte: 

 

 

 

 

 

http://hony-safra.eu/Hony/GAMA/StrankyProCizi/ZlaPetra.html


Něco z pera pisálka (dámy) – možná  jako druhý Úvodník: 

ZAMYŠLENÍ Stáni Ego KOLOUCHOVÉ 

Můj přítel Hony mi navrtal červíka do hlavy, že jsem už  dlouho nic nenapsala.. 

Napsala, jen on o tom neví. Napsala jsem toho spoustu, ale vlastně jen samé takové  momentální 

náladovky (všimněte si, jak jsem decentní, že nepíši  „naprosté  pitominky“)  pro všední den. Je to 

zvláštní, ale mám dny, kdy přemýšlím ve verších. Fakt! No dobře, teda spíš v rýmovačkách, ať to 

nevypadá moc nabubřele. Třeba písnu  kolegyni zveršovanou odpověď na mejl jen tak, aby měla  

hezký den. Taky se vám to někdy děje? Jsem přesvědčena, že ano. Zapřemýšlejte, prosím, přeci 

nejsem cvok sama… 

Ale co napsat vám, když každý den je tak nějak pořád stejný?  

Zkusíme rýmovačku všedního dne v obecné rovině… Dobře, tak nějakou šílenou  blbost..  třeba 

zrovna  ve čtvrtek mě napadlo : 

„Hurá, máme oblevu,  zajdem k Lidlu pro slevu. 

A ten, kdo si přivstane, snad se na něj dostane“ 

nebo   

„Babiš vládu formuje, větší důchod slibuje, 

když se mu to nepovede, půjdem rovnou do …“ 

či  

„Na Nový rok o slepičí  krok, 

kdo to nestih na Silvestra 

ožrat se jak moje sestra, 

může si dát grog…“ 

 

Taky jsem si říkala, že bych mohla začít rapovat. To umí dneska skoro každý mladý blbec, ale starý 

blbec…(?)  To by mi fakt šlo. Nedávno jsem byla na masáží u kamarádky Míly a jak jsem se tam nudila 

s hlavou v té díře masážního stolu, tak mě napadlo: 

Mílo, Mílo, podívej se, jak je venku bílo, 

vypadá to, jakoby tam  zrovna nasněžilo 

a tobě je jistě milo,  že je venku hezky bílo. 

Jak by se Ti asi žilo, kdyby nebylo tak bílo, 

místo toho venku lilo, to by se ti blbě žilo … 

s deštníkem na hlavou, bloumala bys dálavou 

s pěkně blbou náladou, takhle s plnou parádou, 

prací jako zábavou, hezky pěkně v teplíčku 

děláš masáž tělíčku 

a přemítáš si, co by bylo, 

kdyby nám dnes nesněžilo 

a nebylo venku bílo… 

 (ještě mě napadlo trochu rockovější pokračování, ale to sem psát sorry jako nebudu, to si každý 

může doplnit dle vlastní fantazie, abyste nebyli jen ti pasivní zakrňující konzumenti, vážení  přátelé 

zlatí). 

A ten, kdo vymyslí  nejvtipnější, dostane odměnu….  



Musím se tady přiznat, že hodně tvůrčí jsem v noci, to se mi zdají veršované sny a já se je snažím 

opravovat či vylepšovat. Pak mám velké obavy, jestli spím nebo bdím, jestli jsem blázen nebo jen 

„prostý“ umělec,  nebo že by se probudilo  umělecké střevo? Ale něco ve mně skutečně je, protože to 

střevo se fakt občas probouzí a to pak múza fičí, že jí pomalu ani nestačím… Prostě skromnost 

stranou, bývá to dobrý, sama sobě si pak v podvědomí říkám, že by z toho mohl být krásný námět 

třeba i na film, že bych mohla klidně zbohatnout, kdyby se mi chtělo….  

Ale ráno? No, rána po probuzení by se měla zrušit. Oči mám zalepený, celý ještě zešikmený, náladu 

blbou. Tak co na to vypsat referendum?  Stejně tak, aby zima byla od Trutnova výš…To druhé není 

z mojí hlavy, ale když mě nikdo u vykrádání cizích projektů nechytí, tak co… Dotace jsem na to stejně 

žádné nedostala, tak nebudu muset aspoň nic vracet. 

A když mě zavřou, nevadí, on mi někdo poradí, 

požádám si o milost, prodám svoji nevinnost . 

Na „é padesát pět“ koupí si ji germoš hned… 

A mojí přátelé?  

Ti se mají šťastně a vesele,  

o svátcích si hodují,  

na Nový rok slibuji,  

jak by se to dělat mělo,  

kdyby se jen trochu chtělo…  

Zdravá mysl, půlka zdraví, zůstat mladý, stále hravý,  

pište, pište  lidičky, říkanky i písničky ,  

co vám přijde na mysl, i když je to nesmysl….  

 

*********************************************** 

 

Tak, to bychom měli takový pěkný rozjezd pro pisálkovskou aktivitu do dalšího roku, 

zakončený výzvou téměř plamennou. Tu si vezměte k srdci i s perem nebo klávesnicí. A aby 

vám inspirace nevadla a viděli jste, že život tropí veselosti, stačí jej umět pozorovat či vnímat, 

bude přídavek. Když se nám Stáňa Ego tak rozjela, tak ji zneužijme ještě jednou – je to 

opravdu ze života: 

************************************************ 

Jak šel Luboš kupovat pastičku na myš… 

 

Večer jsem seděla v kuchyni u stolu a v tom jen tak periferně vidím, že po zemi něco hodně malého 

černého přeběhlo směrem ke kuchyňské lince. Bylo to ale tak rychlé, že jsem znejistěla, jestli jen 

nejsem už unavená… Další den totéž a stejnou cestou! 

„Přeci nejsem blázen,“ pomyslela jsem si a trochu znejistěla, zda nemám vidění. Že by to mohla být 

myš, to jsem zavrhla, kde by se v bytě ve čtvrtém patře vzala, proboha, myš? Ovšem na brouka se mi 

to zdálo zase trochu velké, na myš malé… fakt divné.  

K lince jsem se pro jistotu podívat nešla, protože kdyby to fakt náhodou ta myška byla, tak to bych asi 

nepřežila. Luboš už ležel, šla jsem do ložnice a říkám mu. „Máme v kuchyni myš, honem se pojď 

podívat.“ Jeho komentář snad ani psát nebudu, doteď se mě ptá, jestli nemám zase myšky…  

Ráno jsem ale v koupelně na pračce našla něco, co vypadalo jako myší trus. Rodinný přírodovědec to 

šel prozkoumat s lupou v ruce, už tak jistý nebyl, a když jsem odsunula mikrovlnku, bylo zcela 

evidentní, že jsem myšky neměla a že máme nežádoucího nájemníka.  



Co dál, jak tu malou potvoru chytíme? Za linku se ničím nedostaneme. Bylo rozhodnuto, musíme na 

ni nastražit pastičku. 

Další dilema bylo, kde se dneska dá taková obyčejná věc, jako je pastička na myši, koupit? 

V supermarketech, které máme všude kolem, je asi mít nebudou. 

Naštěstí nedaleko od nás máme normální drogerii s vedoucím, který vám na požádání sežene cokoliv 

(nebo vám to aspoň slíbí). 

A tak jsem tam Luboše vyštvala. Pastičku vedoucí sice neměl, nabízel mu nějaké otrávené granule, 

což můj muž rozumně zavrhl, těžko bychom někde lovili chcíplou myšku, a navíc k nám chodí malé 

vnučky, takže to by teda nešlo. Pan vedoucí slíbil, že odpoledne pastička bude… Luboš vyšel ven a říká 

si, mrknu se tady vedle k Vietnamcům, tam mají všechno možné, třeba budou mít i lapače myší. 

Mladý prodavač na něj koukal jako puk, když se ho zeptal, zda mají pastičky na myši. Naprosto 

nerozuměl, co to po něm chce. Luboš uznal, že pro cizince asi pastička na myš je opravdu složitá 

záležitost, tak se mu snažil vysvětlit názorně: 

„Velká kočka, mňau...“ a rukama se snažil znázornit hroznou kočku, co číhá na myš. Když to 

zopakoval, tak se zdálo, že „kočka“ byla pochopena, a šel dál: 

„Malinká myš, šedá...“ a opět se snažil ukázat tu malost proti kočce… a naznačoval, že ta kočka chce 

tu myš chytit a tak vlastně funguje ta pastička. Aha, „mys“ prohlásil mladý prodavač a poklepal si na 

hlavu, to už vím… A zmizel mezi regály. 

Luboš si otřel čelo radostí, že se mu přeci jen podařilo vysvětlit, co  požaduje, že má vyhráno a 

odnese si domů pastičku. Radost z toho měl zřejmě i náš vietnamský prodavač, že dokázal pochopit 

složitost českého jazyka.  

Za chvíli se zpoza regálů vynořil a v ruce vítězoslavně nesl Lubošovi gumového kocourka a radostně 

ukazoval, jak při stisku píská jako myška… 

********************************************************* 

Aktualita z babiččiny moudrosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novoroční nekorektní Kremlem (mizerně) financovaný dezinformačník: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nový překladový a výkladový slovník 
V současné době dochází opětně ke zmatení jazyků jak na stavbě babylonské věže. Nejenže 
některé národy byly potrestány zcela nesrozumitelnými jazyky (jmenovat například 
Hotentóty by asi nebylo zcela spravedlivé, nejsou v tom sami ), ale i národy (zdánlivě) 
civilizované si vymyslely tzv. korektničtinu, která jediná se smí používat ve veřejnoprávním 
prostoru a tisku hlavního proudu. Obyčejní xenofobové a pomýlení nevzdělanci jsou pak 
zmateni a nevědí o čem je řeč. Proto se pokusme některé výrazy převést do řeči lidu 
obecného (tak jako kdysi vznikaly kacířské bible, tištěné nikoliv latinsky, aby slovo Boží bylo 
nevzdělanému lidu zpřístupněno) 

Korektničtina Mluva lidu obecného Význam - upřesnění 
Psychicky narušený jedinec Terorista Zpravidla muslim  

Uprchlík, migrant,... Vetřelec Utíká před islámem, aby ho 
dále šířil 

Nepřizpůsobivý Parazit Většinou politik, byrokrat, 
bílý nemakačenko, 
 často cikán, Rom  

AfroAmeričan, AfroNěmec... Černoch, negr (angl., z latiny 
niger) 

Černá Hora = Montenegro: 
obyvatelé Montenegři 

Semknout se Nechat se bez odporu zabít Populární slovo německo-
francouzského vládnoucího 

velkopanstva 

Xenofob, rasista,... Řadoví pracující občané, 
vydělávající i na živobytí 
majitelům pravdy a lásky 

Ti, kteří chtějí naši zemi 
zděděnou po předcích 

předat zvelebenou dalším 
našim generacím 

Samoživitelka Dříve výhradně vdova, často 
pod ochranou panovníka, 

vrchnosti nebo církve 

Nyní též matka dětí cizího 
muže, dožadující se často 

dávek z kapes ostatních lidí 

Těhotný člověk Budoucí maminka, těhulka  

Zimní svátky Vánoce  

Morální autorita Opilec a cizoložník Pravda, i ten ovšem může 
někdy sehrát kladnou 

epizodu v dějinách 

Multikulturní obohacení Hromadná znásilnění, policie 
se samopaly v ulicích, 

vypalování synagog, no-go 
zóny, zákaz vycházení žen, ...  

Složitý jev, který má mnoho 
podob, často provázený 

povykem „nenecháme se 
zastrašit“ 

Už je vám to jasné? 

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

http://www.amaterska-galerie.eu
http://www.amaterska-galerie.eu
mailto:cmuchalek@centrum.cz

