
  

                      Naše milá kamarádka Soňa SUN Hubáčková, kterou mnozí na nějaký způsob 

(osobní, malířský, literární, komediální,..) znáte,  ilustrovala knížku loveckých příběhů: 
 

   
                                 S.S.H:  Hlava medvěda   

  
                                                                                 S.S.H: Ve mlýně   
     SSH: Kotě na stromě             
  

 

 

 

 

 

Vyšlo dne:  24.10.2015 

20152015 

(Protože tento náš plátek neprovozuje 

placenou reklamu a výdělečné projekty 

ignoruje, neprozradíme vám, že knížka 

stojí kolem 130 peněz,  zájemci si to 

proto musí zjistit sami.) 

http://www.artsun.estranky.cz/


Náš věhlasný přítel Josef Joko Koutný vás zve na: 

(Tady vidíte, jak je třeba posílat podobné pozvánky včas) 

Jak znám Pepu, ta podobizna na pozvánce určitě není autoportrét. Joko totiž zamlada  

                                                                                                   vypadal takto: 







CO JE NOVÉHO VE ? 

Tak pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak na přání z publika byla otevřena druhá fotopříloha, tato s vysoce 

originální názvem Města, obce a jejich zákoutí. Na vaše milostivé shlédnutí tam čeká  

 

Luděk Galler (nezapře Pražáka) 

 

 

http://www.koutny.com/
http://jan.safrovi.eu/
http://amaterska-galerie.eu/Galler/


Rudolf Wunderlich (nezapře pro změnu cestovatele typu Marco Polo, protože vás zve nejen do Francie, 

ale i do Číny) 

 
 

 
 

 

A kde jste „courali“ vy? A jak to vypadá kolem vás? Protože na „soukromém“ serveru http://amaterska-galerie.eu je 

ještě nějaké volné paměťové místo, račte se pochlubit. Čeká se jen na vaše fotky. Pošlete jich přílohou k e-mailu na 

cmuchalek@centrum.cz tak asi kolem 10 a já už to tam během krátké dočasnosti umístím. 

 

Ale to není ve Vetešnictví vše ... 

 

Už jste viděli pamětníka slzet, smát se a moudře pokyvovat  současně? Pak jsou tu dvě či vlastně tři možnosti: 

1. Jste pamětník-pamětnice: Vezměte si při čtení následujících vzpomínek zrcadlo a při čtení do něj občas nahlédněte 

(do toho zrcadla!) 

2. Nejste pamětník-pamětnice: Ulovte dříve narozené rodiče, prarodiče nebo známé dříve narozené a dejte jim ten 

příspěvek přečíst. 

3. Jste Baba-Jaga-Džamila, Baba-Jaga-Šabatka, Dědo-Jago-Makarenko nebo někdo z jejich nohsledů a podržtašků:  

V tom případě  tento PatlaSejf smažte a už nikdy žádné jeho číslo neotvírejte, pokud se k němu dostanete. 

 

 

http://amaterska-galerie.eu/Wunderlich
http://amaterska-galerie.eu/


Josefina E. totiž napsala překrásné povídání o tom,  

KDYŽ ŠKOLA BYLA JEŠTĚ ŠKOLOU 

(škoda, že jsem to nenapsal já, pod to bych se rád podepsal) 

Namlsávka: 

.... začala jsem vzpomínat, jak to vlastně ve škole tenkrát bylo. Dost kantorů se zapsalo do mých vzpomínek asi až do 

mého exitu. Tak na příklad pár z nich: soudružka učitelka Válková vyučující nás češtinu stylem "Já vám to do těch 

palic natluču, i kdybyste to neměli přežít!". Věřím, že moji spolužáci dodnes umí vyjmenovaná slova, vzbuzeni 

uprostřed noci a úplně ožralí,"bflmpsvz" by vysypali bez zaváhání. Absence jejich znalostí znamenala automaticky z 

diktátu pět, i když vše ostatní bylo bezchybně a krasopisně napsané. Krasopis, ano takový předmět opravdu existoval, 

a soudružka učitelka měla na naše výkony veliké požadavky, co se tohoto předmětu týká. Když prohlásila, že můj 

písemný projev vypadá jako klínové písmo starých Egypťanů, a že si opíšu dvacetkrát "Píseň práce", abych si vypsala 

ruku, uronila jsem slzu. Namítla jsem, že by stačil jeden trest, proč mám psát zrovna "Píseň práce", že navrhuji třeba 

hymnu,že tohle mamička nerozdýchá. Neustoupila a já doma pilně psala, zatímco ostatní skotačili venku. Mamičce 

jsem se bála přiznat, že tuhle blbost píši za trest. Nebylo jinačího východiska, než drze lhát, že to píšu do zpěvu, pro 

kamarády, protože ve zpěvníku není a my ji musíme umět. Mamička, majíc o komunistech nevalné mínění, uvěřila, že 

jsou tak pitomí. Já lhala a umírala strachy, že když kápnu božskou, tak mi navrch přidá opsat Shakespearův "Sen noci 

svatojánské", nebo Karafiátovy "Broučky". Měla obojí moc ráda...        (Na celé povídání si klikněte sem) 

 

 

 A pro ty, kteří si myslí, že se kolem nich nic zajímavého neděje a že vlastně vedou nudný život, bychom měli útěchu. 

Problém je totiž jen v tom, že „kloužete po povrchu všedních dnů“ (to je krásné klišé, co?) Zkuste to jako Helena 

Tauberová ve svých povšimnutí STŘÍPKY Z MÉHO ŽIVOTA. 

 

Namlsávka: 

... Na kolena jsou hřebíčky 

Jednou přijdu k mé milované tetě Hele a koukám, že na stole má lahvičku Alpy, a v ní na dně si tiše reznou 

malé hřebíčky. 

I ptám se tety, co že to má za elixír. A ona mi odpoví: „Ale seděla jsem s jednou paní na náměstí na lavičce a ta mi 

říkala, že když mě trápí bolesti kolen, tak ať si do alpy naložím hřebíčky a tím si pak kolena mažu“.  

         No, paní nějak tetě zapomněla upřesnit, že se nakládají hřebíčky-koření a ne hřebíčky ze železářství. 

Ale tetě prý i tahle „železitá“ Alpa od bolestí pomáhala. Patentovat si ji však nedala.   

(Další naleznete po kliknutí zde) 

 

 

 

Došlo do redakce (aneb Ješitův koutek): 

 

*   Ahoj Hony, máš můj obdiv, jak rychle dokážeš vytvořit další PatlaSejf a naplnit jej spoustou zajímavých informací a 

odkazů...  Helena T. 

                                                              (Poznámka šéf-pisálka: Jsem v tom zcela nevinně, příspěvky dodávají čtenáři) 

 

 

* Zdravím Hony :-) 

         díky za zasílání novinek a inspirací. Jana Ž. 

 

 

 

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://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaJosefinaE.html
http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaJosefinaE.html
http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaTauberova.html
http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaTauberova.html
mailto:cmuchalek@centrum.cz
http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html

