
Před krátkou dobou se mi opět sešla od Vás spousta (tentokrát) velikonočních blahopřání. Jsem 

za ně všem vděčen, ale jakožto křesťan-neznaboh náboženské svátky nikterak zvlášť neprožívám 

a zastávám názor, že lidi se mají mít rádi celý rok a také si to mají dávat najevo třeba i dárky 

(drobnými) uplatněnými ve správný a vhodný čas a dle potřeby. V souladu s tímto si tedy 

dovoluji poslat Vám všem toto 

 

VŠEDNODENNÍ BLAHOPŘÁNÍ: 

 

Při příležitosti vzácných a neopakovatelných všedních dnů 20. – 24. května 2019 přeji Vám všem v první 

řadě pevné zdraví, v řadě druhé, abyste nebyli nemocní, a v řadě třetí, abyste byli prosti všech 

myslitelných neduhů. 

Pokud jste osobami živícími se prací, přeji Vám, aby Vám práce byla koníčkem, žádný šéf Vás 

nešikanoval a nebuzeroval, ba naopak ocenil Vaše nezpochybnitelné kvality. Pokud se živíte svým 

koníčkem, kéž Vám vynáší tolik, co dobře placená práce ve službách EU či alespoň srovnatelně s korýtky 

našich vrcholných volených i nevolených zástupců. 

Pokud jste osobami na zaslouženém odpočinku, přeji Vám, aby Váš důchod nebyl oblíbeným důvodem 

ke všeobecnému zdražování (cudně a nesprávně nazývanému inflace), abyste měli dostatek času na 

všechny své aktivity rázu duševního, tělesně fyzického i společensky tekutého. Máte-li děti a/nebo 

vnoučata, ať Vám přinášejí jen radost – a nemáte-li, buďte rádi, že Vám nikdo z nich neleze zjevně na 

nervy a skrytě do peněženky. 

Vám všem ať se obloukem vyhýbají šmejdi nabízející hrnce, pokrývky, zázračné lampy, rušičky 

negativních energií, levné dodavatele elektřiny a plynu, akcie zlatých dolů v Antarktidě,.... – a když už 

Vás přesto potkají, abyste měli dostatek sil je verbálně či manuálně odpálit.  

 Nezapomeňte své blízké obšťastnit pěkným slovem, drobným dárkem (stačí čokoládka nebo nanuk) 

zjevně z lásky, a protivnou babu nebo dědka ze sousedství jen slušně pozdravte a obloukem obejděte, aby 

Vás tou protivnosti nenakazili. 

A pokud si někdo bude myslet, že jste se zbláznili, buďte tomu rádi, neboť „blázny chrání Bůh“ a to ve 

všech civilizacích a kulturách. Jsem toho dobrým příkladem. 
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http://www.amaterska-galerie.eu/


VŠUDE SE NĚCO DĚJE: 

Galerie k pozvánce přidává tento text: 
 

"Milí přátelé, tak už je to tady. 
Letos pro Vás máme připravené 
příjemné zpestření naší výstavy na 
téma KRUH.  Podařilo se nám získat ke 
spolupráci i několik sklářů, Mistrů ve 
svém oboru. Takže se můžete těšit na 
keramické, kamenné a skleněné 
objekty, obrazy, mozaiky a i skleněné 
šperky. 
K příjemné náladě jistě přispěje i jazz 
v podání pánů Jiřího Šlupky Svěráka a 
Eduarda Kuhna. Já osobně se na ně 
velice těším.  
Těšíme se na vás v Kostelci n. Č. l. 
18.5.2019 ve 14 hodin při vernisáži v 
Galerii J.S. a že spolu na zahradě 
strávíme příjemné odpoledne. 
A ještě mám pro Vás jednu novinku. 
Kruh je také základním tvarem pro 
klobouk a proto jsme se rozhodli 
uspořádat malou přehlídku klobouků. 
Ostatně klobouky k pořádné zahradní 
slavnosti vždycky patří. A tak mám pro 
Vás výzvu. Kdo má doma nějaký 
klobouk nechť ho prosím také přinese 
s sebou. Těším se na příjemné 
odpoledne strávené ve společnosti 
milých lidí, s uměním, dobrou hudbou, 
občerstvením a věřím, že slunečným 
počasím (aby nám nezmokly 
klobouky)." 
 

 
A Jitka Jelínková, akad. mal. ještě 
dodává: 
 
Několik málo svých věcí tam mám na 
výstavě a klobouky na malé přehlídce 
budou také naše. 

 
Krásné dny, 

Jitka. 

 

Na probíhající 

výstavě Saši 

Pavlova  vystavuje 

v roli „křoví“ též 

SUN Hubáčková 

obrazy s koňskou 

tématikou. 

Uprostřed nestojí 

exponát, ale 

autorka obrazů 



ZE SAMÉHO KOREKTNA SMĚŘUJEME DO REKTA 

 

 

Vnitřní vybavení bude každému pohlaví přizpůsobeno, výrobci však zatím vše tají z obav před čínskou 

konkurencí. Ale v Česku se nakonec vždy všechno alespoň částečně vykecá a provalí, a tak se nám 

podařilo některé inovace zjistit. Názvy pohlaví jsou zatím pouze pracovní: 

 

 

  

 

 

          

      Pohlaví XZZ     Pohlaví YYZ 

 

 

 

 

 

Pohlaví ZZY        Pohlaví EU-XY 

MUŽI ŽENY 
LESBY 

TEPLÍ 

KAST-  

RÁTI 

PROJEKT VEŘEJNÉHO ZÁCHODKOVÉHO CENTRA PRO 
VŠECHNA MYSLITELNÁ POHLAVÍ.  

Podle EU bude povinně instalováno u každé hospody a všech obchodních domů. 



Osvědčené výroky neúspěšných pánů politiků a dam političek: 

(Bylo slunečno.)   „Naši voliči bohužel odjeli na chaty a chalupy.“ 

(Pršelo.)   „Naše voliče odradila nepřízeň počasí.“ 

(Počasí bylo tak akorát) „Naši voliči považovali naše vítězství za natolik jisté,   

    že nepovažovali za nutné jít k volbám.“ 

    „S námi prohrála i demokracie!“ 

    „Za výsledek může Novičok s Putinem.“ 

Vysoce korektní pohádka z amerických dějin: 

Milé děti! Kdysi existovala za sedmerými horami a Velkou louží země, která sice neměla jméno, ale byla obývána 

pracovitými, chytrými a vzdělanými lidmi s červenou kůží. Protože své rostoucí bohatství nemohli v rámci 

udržitelného rozvoje zajistit vlastními silami, dovezli si lidi s černou kůží, kteří dosud žili v nějaké ale úplně jiné 

zemi, kde po nich dupali sloni a žrali je lvi.  

A společně si pak postavili velkoměsta, dálnice, železnice, energetickou soustavu, bizoní farmy, vyhloubili zlaté doly 

a těžili ropu, zemní i břidličný plyn. Měli banky, mrakodrapy, továrny, ba i na Měsíc se chystali. 

Leč ouha! Z dalekého východu připlul první nafukovací člun pašeráka Cristofora Columba a přivezl první várku zcela 

nebarevných ilegálních imigrantů. Červení a černí lidé je však uvítali s otevřenou náručí, poskytli jim sociální dávky 

a veškeré zaopatření, ba i značkové oblečení a mobily na kouřové signály. A tak připlouvali další a další, moc jich 

bylo. 

Se zlou se pak červení a černí lidé  potázali. Imigranti červené lidi vyhnali do rezervací, černé lidi na bavlníkové 

plantáže, mrakodrapy a banky obsadili svými lidmi, Černý dům přejmenovali na Bílý dům a usadili do něj Velkého 

Bílého Otce, snědli veškeré bizony a s ukradenými raketami začali sami létat na Měsíc. Vrcholem pak bylo, že 

znesvětili svatyně, spálili chrám Notre Manitou a tím dokonce oteplili planetu. 

Už se zdálo, milé děti, být vše ztraceno! Naštěstí vyrostla nová generace lidí Sluníčkových, která se snaží vše vrátit 

do původních poměrů. A teď hajdy na kutě a zítra místo do školy hurá na demonstraci! 

 

Smutná zpráva:  K četným dotazům sdělujeme, že se nenašel nikdo z Podorlicka, ochotný 

zorganizovat Doudlebský plenér 2019, takže...zkrátka nic.  

 

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 totiž 

(píp) po tom, co si tu píšeme.  

 

http://www.amaterska-galerie.eu
http://hony-safra.eu/Hony/Forum/Glosy/Glosy.html
http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejfRozc.html
mailto:cmuchalek@centrum.cz

