
 

Finišují přípravy na 

5. ročník největšího českého Mezinárodního veletrhu výtvarného umění 

Artfest 

Již po páté se letos potkáme na další akci, na kterou se těší jak vystavující, tak i návštěvníci. 

Přípravy pomalu vrcholí a tak můžeme zveřejnit pár informací. Tak jako v minulých letech je 

akce poměrně slušně mezinárodní. Letos se přihlásila zhruba stovka vystavujících z Čech, 

Slovenska, Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska, Běloruska a Japonska. Vystavovat se 

bude ve stejném pavilonu jako loni a to “T1”. Oproti poslednímu ročníku chceme vylepšit 

rozložení prostoru, změníme i catering a vylepšíme a rozšíříme doprovodný program. Zde 

bude opět pár překvapení. Myslíme, že je opět na co se těšit, takže si dobře zapište termín, 

9. – 10.12. 2017 na Výstavišti v Českých Budějovicích. 

Josef Pepíno Balek – hlavní organizátor a prezident ArtFest 
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Ilustrační záběry z ArtFest 2016 (4. ročník) 

(Pozn. PatlaSejf: „ ...a je to jasné. Pepíno Balek na Hrad!“) 

  



Rostou, vážení! ROSTOU!!! 
Nechte se tedy pozvat přítelem Jaroslavem Malým do lesa, inspirujte se, zahoďte myši a klávesnice, 

chopte se košíku (nebo/a štětců) a hurá na ně! Pořád tam nebudou... 

 
Hřib hnědý                                          Bedla vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřib kovář                                                                    Klouzek strakoš         

 

 

Kdo chce vidět více, nechť klikne na Jardovo jméno nebo na některý z obrázků, otevře se mu 

celá galerie. 
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Něco pro čtenáře pisálků: 

 

Vánoce jsou za rohem, šílenství se blíží, ale pro nás dříve narozené je v tom čase asi 

nejlepší zavzpomínat, jak to bylo dříve, v dobách předobchodněřetězcových a 

předelektronických. Eva Dolejší takové vzpomínky sepsala a možná někoho 

budouinspirovat k tomu, aby i svým potokům takovou věc dle své poměti zprostředkoval. I 

o ně bychom tuměli zájem. Malá ukázka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé to půvabné povídání o zašlém čase je na této adrese  

 

************************************************************ 

Chystá se na vás povídání hloupého Honzy o krásné zemi zmarněných příležitostí, která 

nepochopila ani komunismus, ani kapitalismus, a vybojovala si sama proti sobě  právo zůstat 

chudá. 

*******************************************************************  

 

Příběh první. 

       Maminka obstarala krásný vánoční stromek. Jelikož zbývalo do Vánoc ještě pár dní, nechala ho ve chlévě, 

kde jsme v tu dobu měli i prasátko. Nadešel 24. prosinec, já  a můj bratr Vláďa jsme dostali za úkol stromeček 

ozdobit. Vzali jsme ho z chléva, musím napsat, že to nebyl nějaký malý chlívek pro prase, ale velká bývalá 

maštal pro cca 10 koní. Nikoho tedy nenapadlo, že za pár dní tam stromek načichne. Doma, v teplé vyhřáté 

místnosti stromek doslova smrděl.  

      Co teď?  Bylo dopoledne a tak jsme si s Vláďou řekli, že je do večera dost času a že dojdeme do lesa pro 

nový stromek. Vláďa vzal pilku a vyrazili jsme směr les. Již si nepamatuji, kolik  mi bylo let, bratr je o 4 roky 

starší, no určitě jsme úplně malé děti nebyly.  

       Byla taková ta pravá "ladovská" zima, sněhu po kolena, a mrzlo, až praštělo. V lese byly všechny stromky 

zachumlané do sněhu a tak ani nebylo vidět, jak jsou rostlé. Nakonec jsme jeden vybrali. Vláďa ho uřízl a 

vypravili jsme se k domovu. Při hledání stromku, jsme zašli docela daleko do lesa a tak zpáteční cesta nebyla 

jednoduchá. Bořili jsme se do sněhu a stromek se také pěkně pronesl.   

       Domů jsme dorazili v dosti pokročilém odpoledním čase. Ještě, že tam nikdo nebyl. Tatínek byl hostinský a 

na Štědrý den bylo otevřeno. Maminka dělala v JZD v kravíně a kravičky chtějí žrát i v tento sváteční čas. Kde 

byl druhý bratr už nevím. Mysleli jsme si, že když jsme po dost únavné cestě konečně doma, že máme vyhráno. 

Stromek byl však obalený sněhem a co bylo nejhorší, sníh byl na stromku přimrzlý a nešel oklepat.  

       Doma se topilo v kamnech a tak jsme pořádně přiložili a stromek nad kamny rozmrazovali. Všude byla voda 

a nepořádek. Vzpomínám si, na ten strach, že to do večera nestihneme a dostaneme vynadáno, cože jsme to 

vyváděli. Nakonec vše dobře dopadlo, stromeček jsme rozmrazili, krásně nazdobili a čekali až se všichni 

sejdeme. 

        Odměnou nám byla krásná vůně po celém pokoji z čerstvě uříznutého vánočního stromku.  

 

http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/Poklesky/CitarnaEva.html


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

 

Ti, kterým vyhovuje současná byrokratická diktatura, nekonečně se vlekoucí soudy, zadlužování dětí a 
vnuků, prožírání společných peněz lidskoprávními neziskovkami, fotbalisty, olympijskými výbory, 
filmově a divadelně festivalovými prezidenty, motoristy, nepřizpůsobivými, přizpůsobivými, línými, 
vysoce postavenými politiky a jinými parazity, jakož i stav, v němž gauneři mají více práv než lidé 
poctiví a pracovití, tak ti to mají jednoduché, ti mohou klidně zvolit některou ze zavedených 
parlamentních stran. Jedno kterou, pokračování zajistí  všechny, takže agitace není třeba.  

Ale co my ostatní – odpůrci přetváření země na nový protektorát, odpůrci přivandrovalců – líných 
vybudovat si blahobyt ve svých zemích, ochuzovaní výše jmenovanými parazity přisátými na daňový 
penězovod, prohlašovaní různými Drahoši a Sobotky za pitomce, jimž nesmí být dovoleno 
v referendu hlasovat o ničem důležitějším než oprava chodníku v HorníDolní? Ani nám není agitace 
potřeba. Stačí nám zvolit jedno jakou stranu z těch, která „tam“ ještě nebyly. Sice se asi nic moc 
nezmění, ale alespoń rozrušíme zavedené korupční vazby a prebendy současných papalášů 
považované za doživotní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************ 

Ještě technická poznámka: Adresa hony.safrovi.eu je t.č. nedostupná, používejte adresu 

s identickým obsahem http://www.amaterska-galerie.eu 

 

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

Pane soudruhu náměstku, kdo má na starosti tuhle agendu? 

Je tady nějaký Kárl von Šláfenberk, že prý má nedopatřením ve 

znaku uříznutou hlavu muslimského uprchlíka, a chce ji úředně 

vyměnit za hlavu nějakýho  zemana. 

Kam  ho mám poslat? 

... 

Tak do brusele říkáte? Děkuji! Jo, on už to najde... 
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