
Pozor !  

DŘEVOHOSICKÉ MALOVÁNÍ 2016 se objevuje na obzoru 

Naši velvyslanci v Dřevohosticích zahájili diplomatická jednání s tamním konšelstvem. I když poslední 

bouchnutí úředním kladívkem ještě nepadlo, jeví se téměř jisté, že budeme mít vyhrazený termín dle 

návrhu primátora městyse 

od neděle  17.7   do neděle  24. 7. 2016. 

Můžete se začít těšit a připravovat (případně varovat rodinné příslušníky 

 a zaměstnavatele). 

 

  

(Tzv. povzdech neomlouvající, snad jen vysvětlující: Šéf-pisálek se povětšinu času nedávno minulého nacházel 

mimo dosah svého počítače a potřebného archivu,  a tudíž zde vznikla velká pauza i v jinak nepravidelné 

periodicitě. Snad už se vše posune zase k normálu  ) 

Zpráva, která udělá radost nejednomu (a možná nejen) Pražákovi – (v rodě mužském i ženském). Do redakce 

přišel následující e-mail: 

 

Vážení umělci malíři,  
 
již nějakou dobu provozujeme cukrárnu ve Vršovicích. V našich prostorách se mj. 
konají i výstavy obrazů od vynikajících dětských umělců - po vážené malíře dospělé. 
V současné době u nás vystavuje paní Helena Šandová. Velmi rádi bychom rozšířili 
portfolio vystavovatelů - umělců. Prostor pro výstavy poskytujeme zdarma. V případě 
Vašeho zájmu se k nám můžete vypravit, nebo shlédnout  fotografie na 
www.retrocukrarna.cz 
 
Jaroslav Roubíček 
 
RETRO CUKRÁRNA 
Moskevská 3 
101 00 Praha 10 - Vršovice 
Tel: 736 616 123 

Vyšlo dne:  22. 9. 2015 



Přišla též pozvánka na další výstavu našeho přítele Vojty Noska. Výstava se koná v Přerově v Městské galerii. 

 

 

Dozvuky Doudlebského plenéru 
 

 Určite skvelý plenér. BLAHOŽELÁM  !!!!!!""" 

 Veľa pekných dní.                               S úctou        Josef Šarman, maľba         

 

 Tak jsem si pěkně početl a zavzpomínal na krásy Doudleb a okolí. Snad se mi 
příští rok podaří se utrhnout a zúčastnit se.  Pěkný den a hodně radosti nejen z 
malování 
                                                      Jirka Strachota 

 
 

Krása, blahopřeji k vydařené akci,  

                                      Jitka Jelínková                                          

 

 

Lidičky, jste senzační. Ať se stále daří! 
                                         Zdraví   J.Šafránek, sympatizant 
 
 
Děkujeme za zaslání čerstvého, ještě tiskárnou vonícího, PatlaSejfu. 

Rychlý sled mnoha výjimečných událostí byl někdy natolik nepostřehnutelný a 

tajuplný, že doplňující komentář je takřka nutný :-) 

                                                   Luděk Galler 

                                                                                                                                   Foto Zdeněk W.V. :   Chorche 

Dík za info, asi tam bylo krásně.            Jarmila Duráková 

 

 

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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