
Stalo se: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2019 
18. 6. 2019 

 

12/2019 
20. 12. 2019 

 

V Hradci Králové se uskutečnila zajímavá 

přednáška zámeckého pána  

Petra Dujky, 

nemalé části naší komunity známého jako 

hostitele Doudlebských plenérů. Akce volně 

navazovala na televizní seriál Modrá  krev,  

kde ho mohl též  zbytek naší party vidět i 

s jeho matkou,  zesnulou hraběnkou 

Eleonorou Dujkovou roz. Bubna-Litic. Té 

také byla věnována část přednášky, protože 

její život bylo jedno velké drama a současně 

obraz naší nedávné minulosti. 

Akce se setkala s nečekaně velkým ohlasem, 

do sálu Balbínka musely být přinášeny další 

a další židle, posluchači přijeli až z Českých 

Budějovic, takže byla obava, že přednášející 

nebude mít kde stát. 

Nezbývá než z tohoto místa vyslovit 

politování, že se nikdo z umělců Podorlicka 

neujal dalších ročníků Doudlebských 

plenérů. 

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


Opět se zdá, že je poměrně mrtvo, psi chcípli. Nicméně přijměte pozvání paní Josefiny na 

její stránky KOUZLO FOTOGRAFIE, kde věnujte laskavou pozornost nejen fotografiím, 

ale projevte i čtenářskou gramotnost nad jejími literárními črtami tamtéž. Úvodní 

pochoutkou budiž její slova: 

 

Občas se odehrají věci, které by člověk nejraději nevpustil do života. Někdy 
se ten příběh zamotá a je těžký, ještě těžší je, jej rozmotat. Každý se s tím, 
co ho v životě potká, musí nějak poprat sám. I když má kolem sebe milující 
lidi, i když má nabídnutou pomoc, tak nebo tak je to jen on sám, kdo celou 
tu tíhu ponese.  
Každý se vyrovnává jinak… a někdy stačí jen dotek, jemné mávnutí 
motýlích křídel. Jemný stisk závěrky fotoaparátu… i tak se dá vyjádřit mlčky 
pocit, odhalení života, stačí na chvíli odhodit slupku nasazeného úsměvu, 
pohody. Odhodit vše a nechat se až na kůži obejmout pocitem, kdy 
zažíváme pomalu a po krůčkách pocity volnosti, křehkosti a sami sebe. 
Jsme tu, abychom byli. Jsme tu pro sebe a pro ty, které jsme si vybrali na 
cestu životem. Sbíráme sílu a vykročíme do života, překonávat překážky, 
ale teď… ještě na chvilku… jsme tu, nazí, zranitelní, křehcí a 
uvědomujeme si vše. 

 Motto: 
 „I něco tak malého jako 
třepetání motýlích křídel, 
může v konečném důsledku 
vyvolat tajfun třeba i někde 
na druhé polovině světa“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kouzlofotografie.cz


Protože se nic neděje na frontě umělecké, můžeme věnovat pozornost různým fake-news a 

podobným nešvarům. Pohledněte prosím například na foto z letošní soutěže Miss World 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidíte tu hrůzu, ten koncentrát všemožných forem diskriminace?  A naše demo-strany, Paternoster 

Halalík, Otazník-Moravec  a letenští demonstranti k tomu mlčí. Sledujte, prosím: 

1) Je to genderově naprosto nevyvážené. Mezi finalistkami není ani jeden muž, ba ani nikdo 

z ostatních pohlaví!!!!   A soudružka Maláčová s genderiánkou Marksovou se tváří, že je to v pořádku. 

2) Naprostá diskriminace blondýnek. Organizátoři zřejmě propagují falešnou tezi, že blondýnky jsou 

ducha mdlého a této soutěže tedy zcela nehodné. A Führerin EU Voršila k tomu mlčí, ač sama je 

blondýna (byť  možná právě ona uvedla organizátory v omyl). 

3) Pak tu máme diskriminaci kvůli věku. Vidíte tam snad někoho zasloužilého jako třeba naši Babu-

Jagu-Ochranářku? 

4) Náboženská diskriminace je přímo do očí řvoucí. Kde je nějaká cudně zahalená muslimka? Místo ní 

je tam jakási ženština, necudně vystrkující nohu z vysokého rozparku, zřejmě aby si naklonila porotce. 

Že se trochu nestydí!  

5) Kde jsou zástupkyně pracujících? Toto jsou samé tzv. „modelky“, nikde není vidět žádná 

traktoristka, soustružnice, toaletářka nebo řidička kamionu, o jeřábnicích  ani nemluvě. Ty jsou 

zřejmě dobré jenom k tomu, aby na tyhle fifleny vydělávaly.  A ČSSD, kdysi strana lidí práce, k tomu 

nevznese ani jednu připomínku. Toť přímo zrada, ale voliči jí to spočítají! 

6) Ty šaty, to je šílená uhlíková stopa, ekologický atentát a klimatická vražda. Samé umělé vlákno a  

jedovaté barvy. Takhle mrzce hřešit na to, že slečna Greta zatím všechny pokárat nestihne, protože 

právě staví do latě nebo ke zdi světové politiky! Hrůza.  Ale na fifleny taky dojde! 

7) Kde jsou největší nositelé lidských práv? Kriminálníci/-ice . Vidíte tam někoho v trestaneckém 

mundůru? A lidsko-právní (ne)ziskovky mlčí a v tichosti prožírají tučné dotace. 

Jak vidíte, situace přímo volá po nějakých sankcích a demisích. Ale s našimi pokryteckými stranami 

boj proti všemožným diskriminacím nevyhrajeme. Bohužel! 

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



Někteří rodičové jsou prostě příšerní a ještě se tím chlubí na internetu. Kde je Barnevernet, zabavující 

hodným dětem zlé rodiče? No posuďte sami: 

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

RADA PRO RODIČE, JEJICHŽ DĚTI NALETĚLY EKOAKTIVISTŮM 
(Přišlo po necenzurovaném a dosud bohužel neregulovaném internetu) 

 
Naše dcera se právě vrátila z té bláznivé páteční záškolácké ekoakce. 
 
A hodně naštvaná, jelikož jsme ji tentokráte - už v zájmu ochrany klimatu - nevyzvedli a nechali ji 
trmácet se domů skoro hodinu vlakem a autobusem. 
 
U poněkud suchého, ale zaručeně veganského sójového koláče (jen pro ni, my, staří a neekologičtí 
zabedněnci jsme měli klasické vepřo-knedlo-zelo) došlo k velkému překvapení. Sdělili jsme jí totiž, že 
od zítra bude jezdit do školy autobusem. Autobus sice jezdí jednou za hodinu a ona tak bude ve škole 
hodinu dopředu - ale za dobrý pocit, že šetří planetu, když nebudeme zbytečně jezdit autem, jí to 
přece stojí!   

 
Když jsme navrhli místo autobusu kolo, odmítla. Je to prý u nás hornaté se spoustou stoupání a kromě 
toho prý bude brzo zima. Snad jen prý, že by k Vánocům dostala elektrické kolo? Na můj otcovský 
údiv:  “Vánoce? Ty jsou přece naprosto neekologické! Všechna ta barevná světla a CO2, který vzniká 
při hoření svíček...”,   se dostavil první pre-pubertální protest, který se až moc podobal trucování z 
období 2. až 3. roku jejího života. 
 

„A jak jako elektrické kolo? Copak naše dcerunka ještě neviděla, jak dopadá krajina v místech, kde se 
ze země získává ta vzácná hornina potřebná pro akumulátory“?  

Teď sedí u sebe nahoře v pokoji při 8°C. Naše ekologické svědomí nám totiž ode dneška už 
nedovoluje více v jejím pokoji zbytečně topit. (Pravděpodobně si tam alespoň prsty zahřívá ťukáním 
SMS o svých “nenáviděných rodičích”, které posílá svým kamarádkám přes iPhone.) 
 
A tak jsme jí oznámili, že jí mobil úderem 19. hodiny sebereme. Je totiž nezodpovědné plýtvat 
elektrickým proudem pro nějaké konverzace a zadruhé… ta  těžba lithia a její ekologické důsledky  . 
 
Jejím protestům proti tomuto vyvlastnění jsme s klidným hlasem oponovali, že iPhone buď obratem 
darujeme hladovějícím dětem v Africe, nebo prodáme a výtěžek dáme na ochranu deštných pralesů v 
Jižní Americe. 
 
Nicméně pořádně veselo teprve bude od pondělka:  
To vyměníme její krásné oblečení za jutu, vlnu a oděvy z lněné tkaniny. Její Nike boty s plastovou 
podrážkou budou důsledně nahrazeny přírodními holandskými dřeváky. 
 
Pokud se pak stále ještě bude vztekat, má dvě možnosti: 
 
1) konečně pochopit, jakým ekofašistům bez mozku naletěla... 
2) ...nebo konečně pochopit, jakým ekofašistům bez mozku naletěla! 
 
Děkujeme, Gréto!  Inspirovala jsi nás v otázkách výchovy tak, jak to doposud nikdo nedokázal! 
 
Maminka a já jsme právě volali nahoru na dcerku: “Sjedeme si do Mekáče. Ty 
máš v ledničce veganský řepný mls!” :-) 
 
Doufáme, že než se k večeru vrátíme, ten hysterický řev už ustane.  

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

Tak to vidíte, tu hrůzu, černé na bílém. Hnus! 



DEZINFORMACE ŠTVAVÝCH VYSÍ....., pardon, AGENTUR. 

Nastal nevyšší čas, aby byla nastolena přísná regulace všech forem internetu (nezaměňovat prosím 

s totalitní cenzurou, podoba je opravdu  čistě náhodná).  

To, co si dovoluje dezinformační agentura PUTIN-CHINA-PRESS, už nelze přecházet mlčením a je 

nutné se v zájmu Jediné-Opravdové-Pravdy-Vítězící-Nad-Lží ohradit a uvádět vše na správnou a 

korektní míru. Díky Vaší bdělosti jste objevili a zaslali nám následující materiály: 

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

A) Přestože všichni velmi dobře víme, že pan V. H. byl morální autoritou, člověk bezmezně věrný své 

první manželce, abstinent a nekuřák, kterému by bylo proti srsti a přirozenosti krýt jakoukoliv levárnu 

o otcovraždě nemluvě, výše zmíněná dezinformační agentura posílá po internetu následující knihu, 

která budí dojem, že máte-li vlivnou matinku a vysoce postaveného známého, můžete v Česku klidně 

zavraždit vlastního otce. Takový nesmysl! Copak by to česká justice dopustila? No posuďte sami (oba 

odkazy vedou ke stejnému materiálu, byť v jiném úložišti): 

         

 

Pevně věříme, že se takovým hnusem nedáte ovlivnit. 

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

B) Zmíněná agentura Putin-China-Press se všemožně snaží vyvolat v Česku a v zemích V4 proti-

muslimské nálady. Neštítí se žádné zákeřné dezinformace. 

Toto bylo vydáváno za dopadení  zlodějek (zjevně 

muslimských) v německém LIDLu:  

Ve skutečnosti se jedná o potravinovou sbírku v českých řetězcích ve prospěch 40 syrských sirotků 

z Pákistána, Afghánistána a Šojdrstána.   

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

C) Jakákoliv pomluva směřovaná na naše evropské pány přátele je štváčům dobrá. Klidně si zparodují 

evropskou hymnu, kterou každý dobře zná a nenechá se tedy nachytat na takový laciný trik: 

 

Věříme, že se urazíte za takové podceňování vašeho 

proevropského smýšlení a inteligence..  

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

D)  K dezinformacím jsou zneužíváni i cizí státníci a politici  z málo známých států (např. Brazílie, 

nacházející se snad kdesi v Africe, nebo Izrael), a formou titulků jsou jim vkládána do úst slova, která 

by nikdy nevyslovili: 

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

http://k213.files.wordpress.com/2010/05/kniha.pdf
http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/otcovrazda.pdf
http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/KulturniObohaceni.mp4
http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/Bruselska_internacionala..mp4
http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/Bolsonaro.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=1DXBL5SrURY


E)  Za účelem ovlivnění voleb v České republice chrlí zmíněná agentura směsi pravd, polopravd a 

pololží, které mají za cíl znemožnit evropsky uvědomělé politiky. Například zprávu z českého tisku: 

Česká republika je odhodlána bojovat proti diskriminaci představitelů LGBT. Ve čtvrtek 24. 10. 2019 

to prohlásil český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na mezinárodní konferenci v Praze o 

situaci osob s netradiční sexuální orientací, 

doprovází následující video a falešný  zavádějící text: Poslední naděje na růst preferencí ČSSD: 

 

 

**** 

Stejným způsobem se štvavá agentura snaží zmenšit šance politiků ze Strany námořních lupičů, o 

nichž je známo, že tvoří pevnou baštu evropského smýšlení (neukazujte malým dětem, prosím): 

Primátor 

Houba 
(snímek vlevo) 

 

 

 

Admirál Strany námořních lupičů Všebertoš 

Že se jedná o falešný dojem, vytvořený za pomoci podřadných herců a podplaceného komparsu, je 

každému soudnému člověku jasné. Žádný politik nemůže být přece tak tupý, aby si myslel, že při 

prokázání pravdivosti obrázků a videa by mohl dosáhnout vrcholných ústavních funkcí. Naštěstí je tu 

náš plátek, který toto hanebné spiknutí odhaluje jako dezinformaci. 

 

http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/Pruvod LGBT.mp4


F)  Aby znejistila obyčejné občany a voliče v České 

republice, kteří vědí, že Čína je chudá, přelidněná a 

zaostalá země, útočí na ně štvavá agentura rafinovanou 

pročínskou propagandou, která se snaží znevážit 

význam lidských práv. Za tím účelem byla oživena památka knížete Potěmkina. Na to ovšem vzdělaný 

český občan nemůže naletět. 

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

G)  Agentura má dokonce tu drzost, že si dovoluje radit 

české justici, známé svojí spravedlností a rychlostí 

v rozhodování, kterak řešit některé kausy, a  doporučuje 

nám metody, které jsou v civilizovaném světě už 

vědomě a záměrně odmítnuty.  Přece si nenecháme zlikvidovat podstatnou část naší administrativní 

a hospodářské elity. 

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

H)  Bohužel, stále se ještě najdou zrádci a renegáti, kteří se za mrzký rubl a ještě mržtější jüan 

propůjčí k nabourávání nerozborné jednoty sluníčkářů, pražské a bratislavské kavárny a všeho 

pracujícího (i nepracujícího) českého a slovenského lidu. Hanba jim, do propasti dějin s nimi! Na nás si 

žádní okamuři a chauni nepřijdou! 

No pasaran!!!!   (To pamětníci znají, nepamětníci nepochopí.) 

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

Ale dosti již našeho donkichotského boje s 

dezinformacemi a lhaním. Zakončíme čímsi 

zhola pravdivým, a dáme tak zapravdu slečně 

Grétě, přitom určitě příšerně namíchneme 

seniora V.K. Nemusíme ani sahat k obrázkům 

tajících ledovců, protože důkazy jsou patrné i 

v našich česko&slovenských končinách: 

Děkujeme za Vaši korespondenční spolupráci! 

Společně zvítězíme!!!!! 

 

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
http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/CinaNemaDemokracii.ppsx
http://amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejf2019-12-Soubory/V_CINE_nepotrebovali_nic_privatizovat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N9H5zxuSyCE


 

 

Princezny a Popelky už je mají. 

Tyto tři oříšky jsou pro Tebe: 


