
 

 

Na zimní „notu“ 
Trochu jsem zase prošmejdil Vaše stránky a podíval se, jak se stavíte k zimnímu období a jestli to 

všechno nenecháváte na Josefu Ladovi. Nevedli jste si ale nejhůř, leckteré Vaše dílo stojí za zhlédnutí 

a připomenutí. Kliknete-li na obrázek, otevřou se Vám stránky autorovy (pokud jsou dostupné). 

 

Pavel Černošek: Zimní bříza                                                 Petr Černoch: Zimní Hostýn 

Vyšlo:  koncem roku 2016 

http://jan.safrovi.eu
http://www.olejomalba.unas.cz/
http://www.cernoch.estranky.cz/


Denis Brnoliak                                                                                        Soňa Sun Hubáčková 

 

         Josef Joko Koutný                                                 Josef Joko Koutný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Petr Černoch                                                  Petr Juráň 

 

http://artdenis.sk/
http://www.artsun.estranky.cz/
http://www.koutny.com/
http://www.koutny.com/
http://www.cernoch.estranky.cz/
http://juran-portrety.webnode.cz/


Vážení přátelé! 

Děkuji touto cestou všem, kterým nestačím odpovídat na jejich milá slova, chodí mi toho poměrně hodně. 

Navíc se teď ještě objevují nejrůznější přání vánoční i novoroční. 

Rád bych Vám rovněž popřál ledacos (jako v minulosti), ale mrzí mne, že Vám to mohu jenom popřát, ale 

nemám vliv na to, aby se to splnilo. Proto jsem si dovolil letos požádat o splnění těch mých přání ve Váš 

prospěch vyšší autoritu. V případě, že to nedopadne, mám alespoň alibi, že jsem udělal, co bylo v mých 

nedostatečných silách. 

 

 

 

                                 Modlitba křesťana-ateisty k Bohu zástupů:  
 

Dobrotivý Bože, Ty víš, 

že v Tebe nevěřím, a 

proto Tě také s ničím 

neobtěžuji. Mám vše, 

co potřebuji, co 

nemám, to nepotře-

buji nebo jsem si 

nezasloužil. Protože 

však spolu dlouhá léta 

vcelku dobře vychá-

zíme, snášíme se, 

nepřekážíme si a neubližujeme, ba dokonce si možná v našich nestejných 

možnostech i pomáháme, dovolil bych si přece jenom se na Tebe obrátit, nikoliv 

však v záležitosti své (to bych si nedovolil), ale tak nějak obecněji, když už máme na 

krku zase konec jednoho roku a začátek dalšího v tom nekonečném rychlém běhu 

Tvé věčné přítomnosti. Nevím, jestli mou modlitbu nezablokuje nebeská 

byrokracie, ale je tu i naděje, že byrokrati jsou u nebeského hraničního přechodu 

odkazováni do zcela jiných končin.  

 

Prosím tedy, abys ve své nezpochybnitelné všemohoucnosti 

- vzhledem k tomu, že konání zázraků v oblasti zdraví a léčení je v Tvé božské 

přirozenosti a kompetenci, udržel ve zdraví všechny moje přátele, známé i 

kolemjdoucí (zdůvodněné výjimky ponechávám na Tvé vůli) 

- dopřál každému dítěti hodnou maminku a hodného tatínka, nenechával je na 

pospas státním úředníkům 

- každé mamince a každému tatínkovi nadělil hodné děti, a když už ta nadělení 

musí být z podstaty věci zlobivá, aby to rodiče snášeli trpělivě a nepoužívali 

k výchově nic horšího jiného než proutek a vařečku, a nic rozmazlujícího více než 

úsměv a pohlazení 

 

 

 



- přidal důchodcům čas, tak alespoň 2 hodiny denně, aby ho měli dost na všechny 

svoje aktivity tvůrčí, pěstitelské, chovatelské, dědečkovsko-babičkovské. Kdyby to 

mělo narušit Tvůj zákon zachování času, tak ty hodiny klidně uber byrokratům a 

jinému takovému obtížnému hmyzu, neboť ho stejně jen promarňují blbostmi 

a buzeracemi 

- ulevil nemocným v jejich soužení a nenechal je spoléhat jen na chamtivé lékaře, 

kteří pacientům vyhrožují odchodem svým a smrtí jejich (ale opatruj lékaře a 

sestřičky pacienty milované) 

- nedopustil, aby kuřákům dehet zcela zničil plíce, i když si to zaslouží, a omilostnil 

je za to, že nenažranému státu odvádějí nemalý peníz na rozkrádání a rozhazování 

- také nedopustil, aby lidem, kteří se rádi napijí, alkohol zničil játra, a hlavně ne 

těm, kteří jsou přitom jinak veselí, šíří dobrou náladu, nikomu neubližují a doma 

nenechávají děti hladovět 

- nadělil hejtmanům pořádné kasičky, aby nemuseli nosit výpalné a úplatky 

v krabicích od vína. Když jim k tomu přidáš počítačku bankovek, bude to úplně 

ideální 

- zahanbil českou justici promazáním Tvých Božích mlýnů, aby při jistotě své 

činnosti mlely rychleji než zmatená a nekonečně vleklá soudní mašinerie 

- neseslal blesk a jiná Boží dopuštění na lidi, kteří se řádně starají o svá obydlí a 

nevybydlují je jako (no však jsi vševědoucí, tak víš kdo) ke škodě všech ostatních 

- seslal Ducha svatého, aby lidem ducha prostého vysvětlil, že „dluh je špatný druh“ 

(jak dobře věděly naše babičky), a aby je tedy základům ekonomie nemusel učit 

exekutor 

- chovatelům stád skotu i bravu, včel, kurů, pejsků, koček a jiných Božích stvoření 

požehnal v jejich konání a rozmnožil jejich chovance 

- pomohl s nevypočitatelným počasím pěstitelům obilí, brambor, cukrovky, řepky, 

zeleniny i ovoce, aby jejich stálým nepřítelem nebylo jaro, léto, podzim a zima 

- zařídil, aby sníh, mráz a led se odehrávaly v končinách od Vrchlabí výše pro 

potěchu milovníků zimních radovánek, vypustil z kalendáře listopad, prosinec, 

leden a únor, a odpadlé měsíce nahradily březenec, dubenec, květenec a srpenec 

- zbavil únavy a dodal elánu všem, kdož pečují o kostelíčky, křížky, sakrální památky 

a veškerá dědictví světská i duchovní, materiální i duševní, která nám tu zanechali 

předkové, abychom je zvelebené mohli předat potomkům 

- ať malířům a pisálkům předčasně nevysychají barvy v tubách a inkoust 

v kalamářích (v kartridžích a v jiné technice), ba ani mozek, aby jim tvůrčí fantazie 

neomezeně sloužila 

 

 

 

 

 



- a když už jsou lidé smrtelní, tak těm dobrým, pracovitým a spravedlivým neposílej 

povolávací rozkaz zbytečně brzo a dopřej jim tady pár let navíc, vždyť co pro Tebe, 

Pána věčnosti, znamená pár let, a oni zde zatím mohou vykonat ledacos dobrého, 

užitečného a radostného. Pochopitelně, jak naložíš s politiky, vrahy, zloději, 

zrádnými knězi prostému lidu do xenofobů nadávajícími, lidsko-právními aktivisty a 

jinými příslušníky „páté kolony islámské“, ombudsmankou, lidmi nepřejícími, 

závistivými a s jinými gaunery a parazity, to nechť rozhodneš sám dle svého úradku, 

neboť, jak Tvé Písmo praví, Tvá je pomsta. 

 

Za sebe bych měl jen takovou maličkost, vyřiď tam na Výsostech mým rodičům, 

příbuzným a předkům pozdrav i mé přesvědčení, že se tam v duchu dobrých tradic 

rodu starají o dobrou náladu. A pokud zaslechneš, že andělíčkové použijí tu a tam 

neslušné slovo, tak je netrestej, za to může moje nesmírně hodná tetička A., která 

nás bavila vyprávěním všemožných příhod a historek, a protože je občas takto 

vyšperkovala, poslouchali jsme ji jako děti téměř nábožně. Myslím, že hulváti z nás 

nevyrostli a z andělíčků nakonec také ne. Budeš-li ji hledat, podívej se, kde je 

největší houf andělíčků, s jistotou ji najdeš mezi nimi. A určitě jim tam z andělského 

kůru zpívají další dvě tetičky, aby nevyšly z pozemského cviku. 

Děkuji Ti za pozornou trpělivost a už Tě nebudu zdržovat od péče o ovečky Tvého 

stáda. A jestli je něco, co si navzdory své všemohoucnosti nemůžeš dopřát, kéž se Ti 

to splní a udělá Ti to radost. 

                                    

                                     S poděkováním předem a veškerou náležitou úctou  

 

                                                                Hony,  takový dost divný křesťan 

 

 

 

 

 

 

Vojta Nosek                                                                         Vojta Nosek 

http://galerie-nosek.webnode.cz/
http://galerie-nosek.webnode.cz/


 

Soňa Sun Hubáčková                                         Jaroslava Šimková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Vršecká                                                                                  Renata Wilflingová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastimil Vaněk                                                        Dušan Zeman 

http://www.vria.cz/
https://rencaw.wordpress.com/
http://www.artsun.estranky.cz/
http://www.obrazy-simkova.cz/
http://vlastimilvanek.kvalitne.cz/obrazy.php
http://dusanzeman.websnadno.cz/


Silvestrovské nekorektno – nic pro „sluníčkáře“: 
BABIČČINA ŠKOLA 

Odposlechnuto v realitě, na pastvinách, ve stájích i jinde (neověřeno z nezávislých zdrojů): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Býval to jeden z nás. Tak se 

nediv, že nám teď lidi říkají 

„hovada“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální zpráva ze světa multikultury:  Muslimský tenorista zpívá hybridní lidové písničky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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

