
 



 

Pan Povondra, vrátný ve výslužbě, archivář pan Čapka a dnes oba, dle tvrzení „kavárny“ , fašisti a xenofobové, se 

opět nachomýtl k zajímavému dia...(pardon) monologu:









 

Přišel vcelku milý e-mail:¨ 

Dobrý den, děkuji  za Patlasejf, pobavil jako vždy, ale byl moc krátký. Zdravím - A.S.  

 
(Nutný dovětek šéf-pisálka: Zda bude PatlaSejf dlouhý nebo krátký nezáleží až tolik na mně, ale především 

na vás všech, tedy alespoň na těch alespoň trochu gramotných a alespoň trochu tvořících. Pište, malujte, 

posílejte, riskujte ..... a nestyďte se za  sebe a neschovávejte se za „maminčinu sukni“! 

Vyšlo: 9. 2. 2016 

Žádný strach!  Naši daňoví poplatníci jsou troubové a 

tupá hovada, ani nemuknou.  Byt 5 + 1 

s óbrovskou vanou ti zařídím levou zadní. 

Mám to vyzkoušeno se svým bytem. 

http://jan.safrovi.eu






Sláva! Mládí tvoří! 
Postup obrazu 

 

DÍVKA S PERLOU 

najdete zde. 

Soňa Kosová se ráda pochlubí. 

 

A co Vy? Nelenošíte? 

 

 

 





 

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:  

Pozvánka na poněkud neobvyklou výstavu 

přišla od kamarádky Jitky Jelínkové, 

akademické malířky. 

Dámy z blízkého i vzdáleného okolí jistě 

s návštěvou Kutné Hory nezaváhají 

navzdory tomu, že pánové budou pevně 

držet peněženky v hrsti a chutě dam na 

uzdě (nebo v rámci emancipace naopak). 

 

To je příkladný hoch!  

Přišel e-mail. Zdeněk Willy v civilu 

přezdívaný Vrba píše: 

Ahoj Hony, 
nevím, zda jsem Ti už potvrdil svoji účast v 
Dřevohosticích, tak tedy činím nyní : 
Hlásím se, že přijedu v neděli 17.07.2016 a 
zůstanu do středy 20.07.2016. 
                                    Těším se na setkání. 
Foto z r. 2007: 

 

http://hony.safrovi.eu
http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
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