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Pozdrav vánoční, povánoční, novoroční, ponovoroční....

Kéž jste zachováni při zdraví tělesném a při zdravém selském rozumu.
Ať Vás provází nevíra ve sliby podvodníků, eurohujerů, aktivistů, politiků a podobných gaunerů.
Nechť Vás netrápí povodně ani sucho (v ústech ani na zemi).
Mějtež dostatek tří základních lidských radostí – jídla, spánku a (...na tu třetí musí být dva).
Nehoňte se a najděte si čas na štětec a pero. „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“
Děti občas s láskou seřežte, aby z nich vyrostli slušní lidé.
Ať se Vám daří poznávat cizí kulturu v zahraničí a není Vám multikultně vnucována doma.
Kéž Vám ten Němec Alzheimer nezatemní mozek natolik, že byste zapomněli na svůj původ a tradice.
Mějtež na paměti selskou moudrost „Co otec dostal od děda, je povinen zvelebit a předat synovi a ten zase
dále zvelebeno vnukovi“ . (Připravte se na závist těch, co to nedodržují.)
Tož s chutí do dalšího roku i let následujících!

Pro pisálky a cestovatele:

Chorvatské národní parky 2018
Na fotky z Dalmacie a krátký „film“ s vodopády a
peřejemi se snadno dostanete kliknutím na
vedlejší obrázek vpravo:

Povídání o putování hloupého
Honzy zemí charvátskou...
naleznete kliknutím na jeho
nevzhlednou postavičku vlevo nebo
pod ukázkou:
Co může našince trochu překvapit, jsou
ulice nebo jiná místa pojmenované po
bratrech Cyrilu a Metoději. Tyto dva máme ve zvyku považovat za „naše“, i když víme,
že přišli ze Soluně v Byzantské říši. Navíc nás (alespoň tedy ty, které to ještě dnes
trochu zajímá) trochu zaskočí, že jsou dost populární právě v Chorvatsku, které píše latinkou, zatímco
cyrilici (původně hlaholici) máme spojenou spíše se Srby. Celá věc je ovšem historicky podmíněná.
Cyril a Metoděj přišli na Moravu jako věrozvěsti křesťanství, a hlaholici vytvořili jako písmo, v němž se
evangelium dalo psát a hlásat ve staroslověnštině (první spisovné formě hypotetické praslovanštiny).
Položili tak základ slovanské liturgie v našich zemích, kázalo se ve staroslověnštině, srozumitelné
však všem Slovanům. Ze západu a z Říma byl ovšem značný tlak na používání latinského jazyka, bez
ohledu na to, že mu rozuměli jen kněží. Staroslověnská liturgie se nejdéle udržela jen v Sázavském
klášteře, kde je spojena se jménem sv. Prokopa, který se nedaleko odtud u Kouřimi narodil a u Sázavy
původně poustevničil. Stoupenci Cyrila a Metoděje pak ale byli z českých zemí vytlačení a uchýlili se
na Balkán. Tam vytvořili z hlaholice cyrilici, která se více podobala řeckému písmu a byla vzdělanými
vrstvami obyvatel snáze akceptovatelná. Těžiště jejich působení bylo hlavně v Bulharsku, kde v té
době probíhala christianizace, staroslověnština a cyrilice se pak rozšířily i na Kyjevskou Rus. Chorvaté
se pak rozkolu církve na západní (latinskou) a východní (ortodoxní) přiklonili na stranu latinskou.
Převzali tedy i latinské písmo (prakticky stejně jako u nás), ale úctu ke světcům Cyrilovi a Metodějovi
si zachovali, jako ostatně všechny
křesťanské církve, neboť k jejich
svatořečení došlo ještě před
církevním rozkolem.
.....
Císaře Diokleciána lze v jeho paláci
ve Splitu vidět každý den.
Celé Povídání je zde.

Došlo do redakce:
Pepa Joko Koutný poslal krásný kalendář se svými obrázky – příjemný to průvodce celým rokem.

Matka a dcera, obě jménem Soňa Kosová vyzývají k zimnímu krmení ptáčků – pod dojmem jejich
obrázků na to jistě nikdo nezapomene:

Přicházejí i různá pf, např.:

Autor: Pavel WERNER

FAKE-NEWS: SILVESTROVSKÝ LŽIVÝ SPECIÁL
(ať si každý věří, čemu chce)


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:

