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Všude se něco děje bude dít
aneb

EXPLOZIVNÍ TŘINÁCTKA
To tu ještě nebylo. 13. října bude ve varu celá republika (a k tomu sice ještě někde budou mít druhé
kolo senátních voleb, ale to asi
vzhledem k drahé zbytečnosti té
instituce nikoho nezajímá):

Dámy milující (nejen) klobouky a pánové
milující ty dámy (nejen) v klobouku
mohou vyrazit ruku v ruce (nebo každý
sám s peněženkou v ruce)
do Kutné Hory.
Bude na co koukat a nemusíte všechno
utratit za chlast a cigarety.
Módní klasika i extravagance akad.
malířky Jitky Jelínkové (a spol.) jsou
zárukou (nejen) Vašeho úspěchu.

Neobvyklá pozvánka
přišla z ČeskoLipska.
Nejlépe bude otisknout
průvodní text
Jany Železné:

Vernisáž si naděluji ke své

50.

Zvu své přátele, i jejich přátele.
Prošli jste mým životem, a proto
Vás chci znovu vidět.
Nebudete-li moct, nevadí, jistě
se ještě uvidíme jindy. Proto
nemusíte psát své důvody, proč
nepřijedete.
Mám Vás ráda, zůstaňte
takovými, jaké Vás znám.
Díky, Jana
http://www.e-artcz.websnadno.cz

K tomu nezbývá než dodat:

Ať Tě železné zdraví
provází celou další 50-ku,
úspěch a radost Tě
provází
se
železnou
pravidelností,
a
se
železnou
jistotou
tvrdíme, že tu druhou
padesátkovou vernisáž Ti
už uspořádá Národní
galerie ve všech sálech
Pražského
hradu
a
okolních hostincích. A
hlavně:

ZŮSTAŇ TAKOVOU, JAKOU TĚ ZNÁME!

Do třetice: 13. října 2018 (v 17.00 hod)
Známý umělecký hochštapler a neznámý malíř Hony Š. celé
léto vystavuje své cykly svatých poustevníků a svatých
poutníků na památné faře v Sudslavě. K ukončení výstavy
byl tento křesťanský bezvěrec požádán o závěrečnou
přednášku a besedu k svatým poutníkům i poustevníkům,
jakož i k jejich obrazům. Naštěstí nikdo z okruhu zdejších
přátel netuší, kde Sudslava je, takže není pravděpodobné,
že by trému přednášejícího někdo z nich zvětšoval, jakkoliv
je kdokoliv z nich zván a bouřlivě vítán.

H.Š. – Loučení svatého Rocha

Teď z „jiného soudku“. Předesílám, jsem v tom
nevinně. Citát přímo od autorky Soni Sun H.:
Moje obrazy jsou stejně krásné jako Slunce, taky se
na ně nedá koukat .

Pár nekorektních vět:

*

Už se těším, až bude po volbách. Všechno bude zadarmo, ať zvolíme kohokoliv. Co komunisté nezvládli za

40 let, zvládnou nově zvolení komunální politici za pár týdnů. Frajeři!

*

Fyzikové se už dávno dobrali poznání, že věčný samohyb, stroj konající práci bez dodávání energie, neboli

perpetuum mobile, je nemožný. Naštěstí nová ministryně Velkáčová o fyzice nic netušící objevila perpetuum
mobile finanční. Zvýší platy úředníkům, ti budou platit vyšší daně, takže na tom stát vydělá a může jim tedy
znovu zvýšit platy. Tím pádem budou zase oni platit vyšší daně..... atd., až do nekonečna. Ó, jak geniální!
Frajerka!!!

* Pokud nechápete, co (kdo) je sirotek, hojně omílaný ve
sdělovacích prostředcích – tak aby bylo jasno:
1) příslušník východočeského vojenského uskupení teroristické
organizace al-Husité po smrti Jana Žižky.
2) malé dítě, jemuž zemřeli oba rodiče, o něhož pečují příbuzní,
obec, vrchnost, panovník nebo stát (tradiční ochránci svých
vdov a sirotků)
3) pohádková bytost dětského vzhledu zrozená bez rodičů
v Sýrii, zázrakem v pohádkách běžným vybavená hotovostí
v řádu mnoha set dolarů a tudíž se bez problémů přesunuvší do
řeckého uprchlického tábora a tam bez dokladů dobroserku
Šmejdrovou s nadějí v oku doživotní zaopatření očekávající.

Vážená soupeřko. Vyhraju-li,
bude u nás vše krásně bílé.

Vy xenofóbko! Klidně vás
převálcujeme našimi dělohami.
Za pomoci brusele,
kdykoliv a vesele.

(Zneužitá kouzelná fotografie Josefiny E „Šachové královny“. - www.kouzlofotografie.cz)
Minulý měsíc mi zemřeli oba rodiče. Tak kde
je ta paní Šmejdrová o sirotky pečující,
sanskrtem hovořící?


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:

