
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme tu první pozvánku letošního roku na výstavu 

konanou tentokrát v blízkém zahraničí, pro pamětníky 

ovšem kdysi v tuzemsku. Kdo máte možnost, chuť a 

příležitost, tak se vypravte do Bratislavy zkouknout 

obrazy přítele Jiřího Strachoty. 

Na plenéru Doudleby 2013 se prezentoval takto: 

http://jan.safrovi.eu




Už  jste si udělali antisklerotický uzlík, který ani Alzheimer 

nerozváže, abyste nezapomněli, že 

 

DŘEVOHOSTICKÉ MALOVÁNÍ 2016 
 

čeká na Vaši účast (včetně malířských potřeb vlastních, vypůjčených i ukradených) ve 

dnech   

od neděle  17.7   do neděle  24. 7. 2016. (nebo tak nějak). 

Jak se vylžete, vymluvíte, omluvíte či vymlžíte z dosahu působnosti Vašeho zaměstnavatele, 

manžela/ky, druha/družky, bachaře, kurátora, ošetřujícího lékaře či hrobníka se ponechává na Vaší 

fantazii. Vaše účast na této akci je prioritním zájmem umělecké budoucnosti našich zemí. 

 

 

 

Josefina E. navštívila Malé Javorské jezero 

na německé straně Šumavy. Fotografie jsou 

k vidění na jejích stránkách.  ZDE.  

Opravdu stojí za podívání a určitě poslouží  

pro inspiraci nejen fotografům, ale i 

malířům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár poznámek k redakční poště: 

K předsilvestrovskému číslu se sešla spousta ohlasů, z nichž jsem vyrozuměl, že „sluníčkáři“  už by se už vešli tak do 

jednoho železničního vagonu (například dobytčího), žádný se totiž neozval,  a  všichni ostatní bez ohledu na osobní 

politické preference chápou to, že národ český i slovenský jsou na pokraji existenčního ohrožení, pokud se islámští 

vetřelci dostanou i k nám. Slováci mají alespoň v čele vlády chlapa, který umí pojmenovat věci pravým jménem a na 

obranu Slovenska se zaseknout i vůči majitelce Evropy. V Česku máme v čele vlády kašpárka, který posílá do Berlína 

emisara, aby mu zjistil, co smí říkat. V tom hlavním jsme tedy asi zajedno a můžeme se tedy věnovat dále našim 

zájmům bez ohledu na signál ČT – jak známo,  pravda začíná tam, kde signál ČT končí (stejně jako tomu bylo 

v r.1989).  



 

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, je jim (píp) po tom, co si tu 

píšeme.  

Starší čísla jsou zde:  

http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html
http://hony.safrovi.eu
http://www.kouzlofotografie.cz/fotogalerie/k7840-kleiner-arbersee
mailto:cmuchalek@centrum.cz

