
  

VŠUDE SE NĚCO DĚJE 

Přišlo do redakce několik zajímavých pozvánek. Račte se tedy podívat, co máte ve svém okolí nejblíže. 

Známý (nevážně řečeno: zdivočelý) organizátor výstav malířů Pepino Balek Vás/nás  zve opět a 

tradičně do jižních Čech, tentokrát  hned dvakrát: 

 

 

 

Vyšlo dne:  28. 4. 2015 



Jste bezúhonní a v šatlavě jste dosud nebyli? Bezúhonnost si zachovejte, ale 

výstavní prostory Šatlava můžete klidně navštívit  (a pokud tam nic „nešlohnete“,  můžete tuto 

šatlavu i svobodně opustit).  Jste tam totiž pozváni: 

 

Příkazy – říká Vám to něco? Buzerace od šéfů to tentokrát nejsou. Je to čilá obec  poblíž 

Olomouce (Olomouc je taková větší vesnice na Moravě, dá se to najít i na mapě). A v Příkazech mají 

hanácký skanzen, kde se páchají různé jarmarky a slavnosti. K tomu nám napsala Kateřina Vočková 

(někteří z Vás ji jistě pamatují z Dřevohostického malování 2012): 

  Místní skanzen je takové naše společenské 

vyžití. Po mé první výstavě přímo při kolaudaci 

nově zrekonstruovaného malého sálu na našem 

místním Záloženském domě (a byla to dost 

dobrá akce, protože jsme pokřtili opravdu 

pořádně a dlouho) mě místní kulturní komise 

oslovila, že bych mohla svými kresbami ověsit 

prázdné bílé stěny. Pré te cimre só takovy 

smotny :-), tak jsem místním udělala radost. 

Velikonoční a vánoční jarmarky je takové malé 

setkávání sousedů a i přespolních. Jsem ráda, 

že se tam letos objevil i náš milovaný Boleslav Vaca. Místní milý pán - rodák, který už napsal pár knížek o 

životě na naší vesnici v době, kdy se narodil. A ten si toho tedy pamatuje. Dvě knížky jsem si na 

velikonočním jarmarku i koupila a nechala si od něj napsat věnování. Těším se na sousedské posezení v 

květnu, kde nám bude vyprávět ve své noblesní a hlavně pravé hanáčtině jak to tu vypadalo před koncem 

války. Knížky napsal také v hanáčtině a jsou plné starých fotek. Takže všechny místní jarmarky, které 

skanzen pořádá, jsou v duchu vesnickém a to je opravdu báječné. 

Takže „hurá do Příkaz!“ – zatím virtuálně na adresy , později třeba i reálně. 

PŘÍKAZY                                            Kateřina Vočková 

http://www.prikazy.cz/index.php?id=67&action=detail&nid=10161&lid=cs&oid=3071912
http://katerinavockova.webnode.cz/


Minule jsme psali o výstavě „Mazálků“ v Ostravě. K tomu nyní píše Ĺudo Ševčík: 

  Moje poďakovanie za krásnu akciu Mazalkov v Ostrave, a to Edovi Riedlovi za poskytnutie 

nádherného priestoru pre výstavu. 
Jarke Durákovej , bez ktorej by sa táto výstava asi ani neuskutočnila, alebo by aspoň nemala takýto 
skvelý priebeh, za jej obetavú prácu a starostlivosť z prípravou a organizáciou výstavy. A ešte sa chcem 
poďakovať celému týmu ostravských organizátorov. 
Ďakujem 
                                                                                                                            Ľudo 

 

 

 

A máme tu VÝZNAMNÝ SVÁTEK NAŠICH ŽEN, jehož věhlasu 

nedosahuje ani MDŹ, ani Svátek matek. S gratulacemi přispěchaly i významné osobnosti našeho 

společenského, kulturního a politického života: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holky, ať z toho vašeho 

čarování vzejdou 

kouzelná díla výtvarná a 

literární. 

Ze své vůle a z moci 

svého úřadu vyhlašuji 

úplnou amnestii pro 

všechny čarodějnice, 

čtoucí tento PatlaSejf. 

Upálíme vás až příště. DÁMY, 

NEZLOBTE SE! 
(Dělá vám to vrásky 

a prodražuje 

šminky) 

Neexistuje 

problém, který by 

žena nedokázala 

vymyslet. Řešení 

však nechte na 

mně, mám větší 

hlavu. 

Šéfe, už jsem tu. 

Kam mám složit to 

dřevo na grilování 

bab? 



SLOVO PREZIDENTA  

DOUDLEBSKÉHO PLENÉRU 2015  

    Ahojte, srdečně zdravím Vás, všechny mé přátele.  
  

Dobří lidé, kteří jste doposud na Doudleby nezanevřeli, račte čísti dále!  
Pokud některý jedinec (nebo organizovaná skupina) je mým obtěžovámím již otráven, doporučuji 
použít tlačítko DELETE, nebo ještě lépe příkaz FORMAT C: :-) 
  

Jak jsem Vám před velikonoci slíbil, mám pro Vás pár upřesňujících údajů ohledně plenéru 
DOUDLEBY 2015. 
  

Oficiální plakát již visí na některých internetových stránkách, zanedlouho (v první polovině 
června) bude viset v tištěné podobě i na všech sloupech (nikoli sloupích, jak jména hloupých) 
v okolí Doudleb a na dalších vybraných místech EU. 
  

Opakuji (se) tedy, že výtvarné dění v Doudlebách se letos bude konat v červenci, a to od 16.7 
do 19.7.2015. 
Od čtvrtka 16.7. se očekává příjezd plenéristů. Co se týče ubytování, po rozhovoru s p. 
starostou a ředitelem školy (naštěstí stále stejné Vám známé tváře), je pořád ve hře i "zelená" 
ubytovna (školka tady o prázdninách nebude fungovat), platí však i přislíb prostorů ve škole, 
kde jsou i sprchy a WC a tělocvična může být k dispozici jako ateliér. 
Celé to všechno závisí od počtu ubytovaných. 
Proto Vás velmi pěkně prosím nejpozději do konce května 2015 nahlásit Vaše nároky na 
ubytování, najmě ohledně počtu požadovaných postelí, abychom se mohli rozhodnout, které 
prostory pro Vaše uvítání připravíme. 
Kdo by toužil po naprostém soukromí, je možnost bydlet např. ve Vamberku (2km), kde jsou 
penziony. 
  

Jak jsem se již zmínil, s osazenstvem Doudlebského zámku jsme se rozhodli zkusit spojit 
vernisáž s farmářskými trhy. Důvod je prostý - tehdy přichází z zámku velký počet lidí.  
Svá díla bychom prezentovali hlavně v neděli dopoledne, bude nám k tomu hrát i kapela z 
Horního Jelení, kterou zámečtí páni a dámy již v rámci své kampaně dohodli. 
  

Předpokládám, že v neděli (19.7.) v odpoledních hodinách nastane 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 a PROGRAM:    16. až 19. července 2014 

 čtvrtek 16.7. - príjezd do Doudleb - kdykoliv v průběhu dne  

 pátek - malování (ev. příjezd opozdilců - doufám, že tito budou v 
zanedbatelné menšině)  

 sobota - malování, od 18:00 společná večeře (za účasti 
přátel ze zámku a městyse) a společné posezení v některém 
útulném zařízení v Doudlebách, črtá se i možnost noční 
prohlídky zámku (tak úspěšné v první ročník plenéru)  

 neděle 19.7. dopoledne - prezentace děl v areálu zámku (bude-li 
pěkně - na nádvoří a na ploše před zámkem, bude-li špatné 
počasí - v prostorech bývalé sýpky)  

 neděle 19.7. odpoledne - balení, loučení, odjezd do svých 
domovů 

Budu připravovat i tradiční leporelo, tak Vás prosím o foto nějakého svého dílka a případnou 
aktualizaci osobních údajů. Tyto údaje prosím zaslat nejpozději též do konce května. V 
opačném případě se vystavujete nebezpečí, že uveřejním Vámi neoblíbené dílko, resp. osobní 
portrét (přičemž si plně uvědomuji, že moje riziko ohledně případné Vaší kritiky, neřku-li přímo 
napadení, je mnohonásobně větší!) 
 
 



Na konec jsem si nechal to nejdůležitější - PENÍZE. 
Ubytování pro účastníky plenéru v Doudlebách tradičně poskytuje městys - bezplatně.  
Taktéž bezplatně budou na zámku zapůjčeny stojany na vystavované obrazy v průběhu 
plenéru. 
V případě Vašeho zájmu o vystavování svých děl v GALERII SÝPKA po celou dobu návštěvní 
sezóny zámku (až do konce října), byl p. Dujkou stanoven poplatek: 

 pro neplenéristy:   2000 Kč za ka každých 10 m
2
 vystavovací 

plochy  

 pro plenéristy:        1500 Kč za ka každých 10 m
2
 vystavovací 

plochy (nad rámec "bílých" panelů, které jsou nám již několik let 
k dispozici)  

Účastnický poplatek, kterým se poskládáme na přímé náklady za tisk reklamních materiálů 

a na společnou večeři (včetně střídmého pití) jsem vypočítal na 800,- Kč (30 EUR) za každou 

osobu výtvarně činnou a na akci prezentovanou. Nadměrné množství a nadstardartní kvalitu 
najmě tekuté ingredience (např. ústřice, kaviár nebo šampaňské z potopeného Titanicu a pod.) 
tento poplatek nezaručuje. 
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 první poloviny června (júna) Vám pošlem na připomínkování prezentační materiál 
a další informace.  
Každá věcná připomínka z Vaší strany je vítaná, případné otázky nezůstanou bez odpovědě. 
  
Takže ještě jednou Vás zdravím a těším se do Doudleb.  
  

Prajem pekný deň. 
Have a nice day. 
  

Ing. Pavel Pětioký 
+421 905 328085 
pavel@pavand.sk 

 

 

K tomu je třeba dodat, že účast na Doudlebském 

plenéru je pro každého účastníka povznášející. 

Lze to snadno dokumentovat i následující 

fotografií, na níž je názorně vidět, jak se dva 

z protagonistů minulé akce (2013) vznášejí 

samou radostí, že na zámku v Doudlebách vůbec 

mohou být. 

Přijeďte se tedy 

i Vy povznášet! 

 

 

 

 

mailto:pavel@pavand.sk


Při prohlížení webových stránek našich přátel lze narazit i 

na kouzelné povídání pánů Luboshe Valenty a Petra 

Hanische, které si rozhodně nenechte ujít. Zda je malá 

namlsávka: 

 

Jak vzniká můj olej, neboli jak maluji já ... 

  Na počátku všeho je sběr materiálu                dále nezbytné velké nadšení (ne, drogy neberu,  

  (vlastní fotky, skici i hmotné kusy),                 takhle fakt vypadám, když se raduji)     

    

 a čisté, našepsované plátno.                 Po desítkách skic, škrtání, mazáním přemýšlení  

(a samo štětce, média a paleta,             a pár skleničkách červeného příjde na řadu náčrt. 

ušmudlané tričko, dobré světlo,              Vidíte ho? Ne? To je náčrt, ne kresba. 

sklenka vína, příjemná hudba, fůra           Ale věřte, je to tam! :-)  

času, nedostatku spánku atd.) 

...atd... 

Celé to najdete, když kliknete na odkaz  

                                                       L. Valenta & P. Hanisch 

 

  

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.  

Starší čísla Patlafonu i Sejfu  jsou na:     http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html  

Starší čísla PatlaSejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html 

   

http://www.lubosh-obrazy.cz/akce
mailto:cmuchalek@centrum.cz
http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html

