
 

Pořád se něco děje 

(jen někteří to tají). 

aneb                       
Pozvánka do 

Kutné Hory 

Protože umělecký 

záběr Jitky Jelínkové 

je širší, než je 

obvyklé, bude na co 

koukat. 

Spojíte-li návštěvu 

výstavy s výletem do 

Kutné Hory, určitě 

nebudete zklamáni. 

Díky spolupůsobení 

národního vyvrhele a 

nositele krabic (od) 

vína Dr. Ratha, 

rozkvetla Kutná Hora 

do zasloužené krásy. 
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30.8.2017 

 

http://hony.safrovi.eu


Nevolební neagitačník 
Náš plátek si nedělá ambice politické, leč někdy je třeba se k politice nějak postavit. Nejlépe 

zády. 

Vzhledem k začínající smršti lží, nepravd, polopravd, čtvrtpravd, minipravd, slibů hloupých a 

v lepším případě dětinských, v horším případě naplňujících dikci paragrafu trestního zákona 

( § 209 Podvod - (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 

něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu 

nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci.  - atd.) 

je třeba výzvy (nikoliv Kroměřížské, ale zdravě selsky rozumové): 

Nevolte voly, ať následně nepropadnete nevoli, a ať vás pak ti voli nepovažují za voly. 

Nevolte tedy žádnou ze stran, která už, byť krátce, byla u kormidelního koryta. 

Všechny, ať v pozici nebo opozici, se společně zasloužily o degeneraci demokracie na 

byrokratickou diktaturu. Dejte raději šanci těm, které žádnou nemají, ať mají také 

šanci se historicky znemožnit. Proč by Vámi naplněné korýtko měli vyžírat pořád ti 

samí?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************** 
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: 

Babičko, máme za úkol 

napsat, jaký je rozdíl mezi 

komunistickým a 

současným režimem... 

Napište to, děti, podle pana Čapka, to se ještě smí. 

Změnil se režim, nezměnili se lidé. Dobří zůstali 

dobrými, špatní špatnými. A že dříve o 

kandidátech rozhodovaly stranické sekretariáty a 

lidi to museli schválit  na 99,99%. A že dneska je to 

naopak stejné,  o volitelných místech rozhodly už  

stranické sekretariáty, a očekává se, že to lidi zase 

u „voleb“ formálně schválí. 

http://hony.safrovi.eu
http://www.amaterska-galerie.eu
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