
 

Velikonoční pozdrav 
 

Patla-Sejf přeje u příležitosti svátků Velikonočních 

 

1. křesťanům – aby je připomínka zmrtvýchvstání posílila na těle i duchu a vzali si ze své víry jen to nejlepší a 

nepodléhali lidským špatnostem, tak obvyklým v dnešní době, bohužel a začasté i mezi nimi. 

2.  židům  - aby už odnikud nemuseli utíkat před zlobou těch ostatních, cítili se zde doma, jako ti ostatní, a 

nepodléhali lidským špatnostem, tak obvyklým v dnešní době, bohužel a začasté i mezi nimi. 

3. nevěřícím z tuzemska a přilehlých končin – aby si navzdory svému bezvěrectví uvědomili své křesťanské kořeny 

a víru svých předků, zvyky, památky, kulturu a tradice s ní spojené, a nepodléhali lidským špatnostem tak obvyklým 

v dnešní době a začasté i mezi nimi 

4. muslimům, mohamedánům, islamistům,.... aby si připomenuli, že jejich víra pochází ze stejných kořenů jako ta 

křesťanská či židovská, a nezapomínali, že jsou tu jenom na návštěvě a chovali se podle toho, a u nich doma tam v 

dálce pak, jak jim je libo. Pokud se i oni zbaví lidských špatností, tak obvyklých i mezi nimi, bude to jen ku 

prospěchu našeho spolužití na této planetě. 

                           Všem dohromady pak pevné zdraví, veselou mysl, tvůrčí fantazii a nezdolný optimismus. 













 











 

 

 

(O velikonoční nadílku se postaraly Milka Urbaniková a Helena Šafrová – šlehat je můžete, ale nemusíte  ) 

Vyšlo: 25. 3. 2016 

http://helena.safrovi.eu/
http://jan.safrovi.eu
http://helena.safrovi.eu/


Aprílový pozdrav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  









 

 

Opět se ozval pan Povondra, páně Čapkův archivář a dokumentarista, a posílá reportážní foto: 

 



 

NEZAPOMENOUT! 

DŘEVOHOSTICKÉ MALOVÁNÍ  se  koná 17. – 24. 7. 2016  
Kdo má alzheimera, nechá si to od pečovatelky zapsat do kalendáře a připomínat. Kdo ho nemá, může si to zapsat a 

připomínat sám. 



 

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:  

... ano, paní kancléřko.. 

... jistě, paní kancléřko... 

... už se na něj těšíme ... 

... ne, pan říšský protektor 
může být bez obav,  
všechny parašutisty už 
jsme zlikvidovali. 

Velký mloku, mise na al-Orlíku 

je splněna. Míříme na pomoc 

bratřím na přestavbě v Praze... 

http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html
http://hony.safrovi.eu
mailto:cmuchalek@centrum.cz

