
  

UŽ TO MÁME ZDÁRNĚ ZA SEBOU 

 

Vítězem Doudlebského plenéru 2015 se 

jednoznačně stal jeho prezident  

Pavel 5 
Všechno stihl, nikdo se mu neztratil, nikdo při akci nezemřel, nebyl 

okraden, nikdo se nestal  obětí sebevražedného atentátníka. Šířil 

dobrou náladu a pokud byl zdeptán  okolnostmi, poměry a požadavky 

účastníků, dával to najevo jen velmi decentně. 

(Dokonce u toho ani nekouřil.)                                                             

Sláva mu! 

Program akce byl následující: 

1. Sjeli jsme se z Česka i Slovenska 

2. Zdravení, líbání, objímání a lichocení dobrých zjevů, vizáží a tělesných schránek nebralo konce 

3. Pokecali  jsme  

4. Pojedli jsme, popili, se zámeckým panstvem i damstvem jakož i s konšelstvem městyse a s direktorem 

základní univerzity  jsme podebatovali. 

5. Občas jsme spali (většinou každý sám, ačkoliv....). 

6. Obrázky a jiné mazanice na akci namalované i z domovů importované jsme v parku i na zámecké galerii oku 

veřejnosti vystavili. Ti  úspěšní dokonce i něco střelili uměnílačnému publiku. 

Vyšlo dne:  26. 7. 2015 



7. Věnovali jsme vzpomínku létům minulým a kolegům nepřítomným. 

8. Vyměnili jsme si diagnózy (jen verbálně) a taktně přešli skutečnost, že nás při tom nikdo neposlouchá. 

9. Namátkově jsme se rozloučili a odjeli k rodinným krbům či jiným topidlům. 

   

Pan Jiří Kaplan, primátor městyse    

  

   

Na večerní besedě  s vrchností zámeckou i městskou,  konané v kulturním centru „Vorlí hnízdo“,  Chorche a 

Hony předváděli názorně svá duševní 

hnutí. 

  

Po několikaleté pauze mezi nás opět 

zavítal Zdeněk Willy Vrba, vzkvétající na 

těle i duchu. 

 

 

 

 

Zámecký pán Petr Dujka 

  a prezident plenéru Pavel Pětitioký 



   

Kromě umělců (zde Willy a Iris) se akce zúčastnil i jistý neumělec z blízkého okolí. 

  

Vzhledem k setrvalé oblevě a z ní plynoucích veder se jevilo účelným malovat někde ve stínu budov. 

Nejpříjemněji však bylo přes den i večer v zámecké kavárně. 

 

Ti pánové zahánějí důsledky 

panujících veder pomocí piva, 

parohy s nimi (s těmi pány)  

nikterak nesouvisejí. 

 

 

 



 

Zámecký pán se obrátil na Ildi Cs. s odborným dotazem. S autoritou zámeckého pána za zády pak Ildi provedla 

analogové měření IQ přítomných účastníků a výsledky obratem sdělila zadavateli. Přesná zjištěná čísla se 

redakci nepodařilo z důvodu jejich utajování zjistit, ale soudě 

podle oduševnělého výrazu namátkou vybrané měřené osoby, 

jistě se jednalo o IQ možná až  dvojciferné. 

 

 

 

  

Debaty veselé i vážné jsou asi nejvyhledávanějším bodem programu každého setkání naší komunity. 

Potřeboval bych od Vás, 

abyste mi něco zjistila ... 



 

   

                                                     Noční tlach na zámeckém nádvoří. 

Vernisáž a výstava obrazů v zámeckém parku: 

  

Prezident Pavel P. s přídavnými hlasivkami představuje ty umělce, 

které se mu podařilo vyhnat ze stinných úkrytů 

 



  

  

Někdo se chlubí obrazy, někdo další ratolestí. Dole: z tvorby Pabla Černoška 

(Většina fotografií tohoto čísla byla vydrancována z kamer pana Luďka Gallera a manž. Vršeckých. Máte-li aké 

nějaké, pošlete je, ukážeme. Skoro určitě bude ještě pokračování...) 

 

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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