
 

 

Milé dámy, vážení pánové, vážené dámy, milí pánové, přátelé, přítelkyně a jiní podobní! 

Než mě se znechucením smažete, tak alespoň přijměte úvodem můj srdečný pozdrav. 

(Teď to můžete smazat...) 

Sešlo se nám ve vetešnických regálech zase pár zajímavostí, kterým byste měli (mohli) věnovat trochu 
své vzácné pozornosti. 

1) Sbírka autorů v Literárních poklescích se opět zvětšila. S básněmi v jazyce českém i 

slovenském, doprovázenými ovšem obrazy (zatím) dvou autorů se nově objevila paní Janka Vigasová. 
Jedním z malířů je malířka Jarka Šimková, která má ovšem „poklescích“ i vlastní texty a už v čítárně 
J. Vigasové je zastoupena vlastním autoportrétem v o něco málo mladších letech a v lidovém kroji.  

Možná bude stačit i zde ťuknout na odkaz 
http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaSimkovaVigasova.html 

 

2) Ve fotopříloze Z lesů vod a strání přibylo zase pár fotografií od Heleny TAUBEROVÉ (už tam 

má druhý výstavní sál)  - http://safra.ic.cz/  

 

3) Ve fotopříloze Z lesů vod a strání  dále najdete nového autora pana Petra Tobišku. O 

souhlas se zveřejněním jsem ho sice žádal, ale zřejmě z vrozené skromnosti a stydlivosti neřekl „tak“ 
ani „tak“, tak jsem si to vyložil, že „tak“ a na jeho fotky se tam můžete podívat. Třeba se nechá 
přemluvit, aby mne nezabíjel a poslal další. 

4) Ve fotopříloze Z lesů vod a strání to ovšem ještě není vše. Výše zmíněná paní Janka 

Vigasová tam má fotky (první várku, na další se pracuje) ze Slovenska, kde bydlí. Jak vidíte, vetešnictví 
se stává téměř mezinárodní galerií. 

 

15. února 2014 Číslo 3.  - možná i poslední 

http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaSimkovaVigasova.html
http://safra.ic.cz/


5) Protože jste všichni byli (a někteří možná dosud jste) školou povinní, dovolil jsem si ke svým 

blábolům v Literárních poklescích přidat Kantorovy vzpomínky I. a II. (zatím). Doufám, 

že Vás to přenese do mladších let a i Vy zavzpomínáte, jaké to vlastně bylo.... Zkuste se podělit 
s ostatními. 

http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaHony.html 

 

Pátrací relace občasníku SEJF 
 

Ztratil se autor a populární diskutér Jura Š. (jako Šafránek) zvaný Medvěd. Kdo o něm víte, přiveďte 
ho (k rozumu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Všechny výše oslovené zdraví 

šéf-Vetešník Hony, cmuchalek@centrum.cz  
Honyho vetešnictví – http://jan.safrovi.eu 

http://jan.safrovi.eu/Web_Poklesky/CitarnaHony.html
mailto:cmuchalek@centrum.cz
http://jan.safrovi.eu/

