
Mezi malíři je zřetelně mrtvo, alespoň se skoro nikdo nehlásí. 

Nicméně....  
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Dorazily dvě pozvánky od 

Hany Koblížkové – Šálové. Kdo 

tedy může, zvedá kotvy a  míří 

do Hronova nebo do České 

Skalice. Protože je to nedaleko, 

při vhodném načasování se dají 

stihnout obě akce. Kdo se 

poznal s malířkou třeba na 

Doudlebských plenérech, ví, že 

bude nač koukat. 

http://www.amaterska-galerie.eu/
http://www.obrazyhana.estranky.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co vy, patlálkové, mazálkové a jiní rembrandti? Kam pozvete letos kamarády, známé a příznivce. 

Ozvěte se na notoricky známou adresu cmuchalek@centrum.cz 













Překladač latinky do kurentu:          

 

 

 

Na vstupní stránku Státních oblastních 

archivů byste se mohli také dostat 

klepnutím na toto tlačítko: 

 

FAKE-NEWS (?) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

 

Ty, hele, než tam 

přeskočíme...Jak se pozná ta 

demokracie? 

Jak, kde. V Česku lehce. Každej si tam může dělat co 

chce,  ale musí říkat, že je aktivista nebo menšina. 

Lidská práva mají jen zločinci a ostatní lidi jen 

taková obyčejná opičí. Vysoce postavené gaunery 

odsuzují zásadně in memoriam. Ministři školství řeší  

banánové vyhlášky nebo inkluzi a úpadek školství 

jim nevadí. Určitě se dostaneme do nějaké lepší 

školy. Ministři dopravy řešej´ sněhovou kalamitu, 

ale že se staví 1 km dálnic dva roky, jim je šumafuk. 

Nejlepší je ta Venezuela Velkáčová, ta nám určitě 

přiklepne nějakou dávku. Na dluh je tam všechno a 

dluhy se nemusej´ platit. Nejvíc je tam byrokratů, 

sociologů a politologů. Chybějí tam doktoři, učitelé, 

řidiči, strojvůdci, policajti, řemeslníci, zdravotní 

sestry. Taky se tomu dá říkat bordel, ale to nezní 

tak vznešeně, tak se to nesmí říkat. A rovněž nám 

nesmějí ošklivě říkat opice, ale musejí říkat 

afročlověci. Bydlet budeme zadara na Klinice a 

nikdo nás nesmí vyhodit. 

http://www.amaterska-galerie.eu
http://www.amaterska-galerie.eu
http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Namen_schreiben.htm
mailto:cmuchalek@centrum.cz

