
  

 

VŠUDE SE NĚCO DĚJE 

Tentokrát přišly (skoro včas) pozvánky z Náchoda. Jméno Hany Koblížkové-Šálové není „plenér-

Doudlebákům“  neznámé: 

 

 

Kdo to má blízko či ho bludné kořeny povedou 

kolem, nechť neopomene vstoupit. 

 

 

 

 

Vyšlo dne:  2. 6. 2015 



Ahojte Doudlebští plenéristé. 

 Posílám Vám návrh na "plenéristické leporelo", kterého podobu jsem 

sestavil podle svého nejlepšího vědomí i svědomí, i když u některých 

jedinců jsem byl nucen ponechat díla. resp. podobizny z dřívějších let, 

novějších nemaje. 

Prosím Vás tedy o věcnou kritiku, kontrolu Vašich kontaktních údajů - v 

případě pana Martince prosím o adresu, pokud ji chce zveřejnit - a případně 

o zaslání obrázku svého díla nebo portrétu, které byste na leporelu viděli 

raději,a to nejpozději do pondělí 8.6.2015 !!!!! - ve čtvrtek 11.6. chci leporelo 

zadat do tisku !!!!!!! 

 Taktéž prosím ostatních, kteří to dosud neučinili, o nahlásení nároků na 

ubytování - abychom se zástupci městyse a školy uměli vše zabezpečit. 

 Srdečně Vás zdravím         Pavel. 

 Prajem pekný deň. 

Have a nice day.      Ing. Pavel Pětioký 

+421 905 328 085 

pavel@pavand.sk 

 

SLOVO PREZIDENTA  

DOUDLEBSKÉHO PLENÉRU 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční poznámka „pro Ú.B.“ (Kdo nezná zkratku Ú.B., ten je Ú.B., a je to určeno právě pro něj): 

Kdo na plenéru v Doudlebách ještě nebyl a má chuť se zúčastnit, přečte si PatlaSejf č. 5 a PatlaSejf č.6,  na 

adresu páně plenérově-prezidentovu pošle hlášku o své vůli se zúčastnit, a hlavně bleskem mu pošle svoji 

nejkrásnější fotku z libovolného životního období (nejlépe posledního, nikoliv však z kremace) a obrázek 

nějakého ukázkového díla, které dosud ani nemusí viset v Louvru. Další podrobnosti se už vykorespondují 

dodatečně. Návrh zmíněného leporela je v další příloze k tomuto plátku, (pokud jste ho již dostali přímo od 

prezidenta akce, budete ho mít dvakrát). 

  

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 
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