
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

 

Certifikovaný je můj BAZAR, 
nevede ho žádný lazar. 
Levně koupím, draze prodám, 
drobné zpátky marně hledám. 
V EU nenajdete lepší bazar. 
 
Certifikovaný je můj BAZAR, 
nevede ho žádný lazar. 
Prodávám jen vzpomínky, 
pro dědouše i bábinky. 
Ve světě nenajdete lepší bazar. 
 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

 

Každý člověk štěstí potřebuje, 
kynšperská firma KLIKA vám ho zprostředkuje. 

Životních klik nabízíme nepřeberně 
a bez DPH, Andrejovi neplatíme berně. 

Firma KLIKA už se na trhu dlouho pohybuje. 
 

Máme kliky standardní i jedinečné, 
Vyhovíme bankéři i těhotné slečně. 

Kliky domácí i z dovozu, 
pošleme na dobírku i naložíme do vozu. 

Ceny mírné, nízké až neskutečně. 
 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

 

Nenecháme žádnou dámu jít jen tak okolo, 
poradíme, pobavíme, jsme agentura GIGOLO. 
Ve Varech jsme 100% jednička, 
šéfuje nám Ládík Pivnička.  
Seznámíme vás, jsem agentura GIGOLO. 
 
Dámy s námi je to paráda, 
bude vám patřit kolonáda. 
Dodáme i mužný doprovod, 
co každé dámě přijde vhod. 
GIGOLO fakt hustá hitparáda. 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 
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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI GÉVÉČKA 
 

ěsíc uběhl jako voda, dokonce jsme 
přeskočili z roku 2015 do toho nejno-
vějšího z nových, ano už se píše rok 

2016 a vy právě otevíráte letošní první číslo 
námi všemi společně vytvářeného měsíčníku.  
Dříve, než si dovolím vás upozornit na některé 
z jeho článků, chtěl bych se s vámi podělit o 
některé myšlenky a informace z té mailové vá-
noční laviny, kterou na mne, evidentně s do-
brými úmysly, svrhli moji přátelé a kamarádi. 
Jako celoživotní skeptický optimista nemohu ji-
nak, než začít slovem, kterému porozumí pře-
devším prasata. Ne ta skutečná, všichni přece 
víte, že původní „prduch“ je dnes nahrazen 
mnohem více cool výrazem pracující senior, 
zkráceně „prase“. Je tady takových několik, ne-
ní třeba jmenovat, že Miloši. To slovo je „see-
nager“. Že nevíte, o co kráčí? Přeci o senior 
teenagera. Byl bych velmi rád, kdyby GV při-
spíval k tomu, aby se co nejvíce z nás cítilo ja-
ko sínejdžři. Protože takový sínejdžr má, byť se 
šedesátiletým zpožděním, všechno, co si přál 
jako teenager. Počítejte se mnou: nemusíme 
chodit do školy ani do práce, dostáváme od 
státu příspěvek (důchod), většinou máme svůj 
vlastní PC, nemáme zákaz vycházení, máme 
řidičák a vlastní auto, máme občanku, která 
nám umožňuje vstup do barů a hospod, lidi, se 
kterými se stýkáme se nebojí otěhotnění. A ne-
máme akné. A navíc jsme si abonovali GV.  
Život je skvělý. 
Z jiného mailu několik prověřených rad: Mít je-
den domov, který důvěrně známe a kde jsme 
spokojeni. Uvědomit si svoji nedůležitost. Neše-
třit, již nebude příležitost úspor využít a potomci 
to rozhází. Starat se o přiměřené zdraví. Mít 
přátele pozitivně laděné, tam kde se jen naříká 
a nadává, tam nechoďte. Nic nemusíte. Ve 
společnosti mluvte přiměřenou intenzitou, příliš 
hlasitá mluva odpuzuje. Mějte svůj majetek, 
byt, peníze, žijte za své, říkat si o peníze je po-
nižující. Nepředstírejte mládí a chuť na sex, 

když nejsou. Nenechte si 
mluvit do života, ať si mla-
dí nechají své rady pro 
sebe. Mladým do ničeho 
nemluvte, poraďte jenom 
pokud se zeptají a odpo-
vězte pokud možno to, co 
chtějí slyšet. A hlavně si 
připusťme, že jsme sami 

v minulosti udělali spoustu chyb. Ale teď již 
k obsahu dnešního čísla.  
Když jsme otevírali list „Blahopřejeme“, tak nás, 
plné optimismu, ani nenapadlo, že bude zapo-
třebí list, na kterém vzpomeneme těch, co už je 
nikdy neuvidíme. Milan Karafiát nám se sobě 
vlastní poetikou připomene Ríšu Heichla a také 
Věru Zemanovou. 
Budeme dost cestovat. Na Silvestra do Las Ve-
gas vás pozve Olinovo kvarteto. S Milošem od-
maturujete ve Stodě a Standa vás vezme, jak 
jinak než vlakem, do Berlína. Bazárek řeší jako 
vždy problémy opravdu kardinální – tentokrát 
nejen výšku, ale i váhu sínejdžrů. Glosování 
jsem musel z důvodů opravdu objektivních tro-
chu ošidit, ale zase jsem objevil nového autora, 
více v rubrice Nezapomenutelný žák. Pavel ne-
jen že opět tohle číslo vyvedl k estetické do-
konalosti, ale ještě vám přivede v první letošní 
Historii krásnou a chytrou Johanku a dá vám 
šanci nechat se zvěčnit na pamětní mramo-
rovou desku, což je v situaci, kdy většinou 
pomýšlíme na desku náhrobní, jednoznačně 
pozitivní pozvánka, kterou doufám všichni přij-
meme.  
Anketa, od které jsem si dost sliboval, nic moc, 
nebo se vám zdá 30% odpovídajících jako ús-
pěch? Ani CV se zrovna nesypou. I proto se 
v Konečníku nechávám inspirovat EU – na líný 
lid musí být přísnost. Za pozitivní považuji 
nápad se „zasloužilci, se kterým přišel ve svém 
januárovém  Hlášení školního rozhlasu božský 
Janus, ovšem jen tehdy, pokud noví abonenti 
nebudou chtít žít na sociálních dávkách, jako 
většina těch již registrovaných. 
Do nového roku vám, plný optimismu a dobré 
nálady, chci jenom připomenout, že nikdy není 
tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. 

(KčS)
 

M 
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AAMMEERRIICCKKÝÝ  TTRRIIPPTTYYCCHH  
OOlliinnoovvaa  kkvvaarrtteettaa  

 
oučen redakčním kolegou dokumentaristou PpR, že vše je třeba si řádně ověřit a uvádět zdro-
je takového ověření, sahám hned poté, co jsem napsal titulek po svém oblíbeném Klimešovi, 

abych si ověřil, že všechna i a y v titulku jsou tam, kde mají být. (Klimeš: Slovník cizích slov, SPN 
Praha 1981, str. 747, pravý sloupec, triptych je hned za mnohem používanějším slovem tripl). 
A zde je vysvětlení věcné – trojdílný umělecký výtvor (uvědomuji si, že titulek je jasnou hyperbolou, 
ale tak už to v médiích chodí – přehánějí a nadsazují, aby šly na odbyt), kde zpravidla střední část 
je zdůrazněna významem i formátem. Nabídneme vám tři pohledy z Ameriky. První část obstará 
ukázkou Olinovy přípravy potomka na potřebu sportovních znalostí pro reálný život, nejmladší 
členka kvarteta Šarlota. Střední, nejdůležitější část, zajistil Olin – precizními fakty doložená repor-
táž o kvalitní fotodokumentaci nemluvě. Třetí a poslední pak ukazuje, že reálné „totéž“ může jiný 
člen - Klára -  jinak velice soudržného Olinova kvarteta, vidět přeci jen tak trochu ... 

(KčS) 
 
Šarlotin sportovní střípek   
 

lin, my mu totiž se sestrou jinak neří-
káme, mě vzal na fotbal i na hokej… 
Abych neztratila šanci stát se v bu-

doucnu fanouškem národních sportů, vzal mě 
na ukázku jednou na fotbal a jednou na hokej.  
Můj první zhlédnutý fotbalový zápas tak bylo 
derby Real versus Atlético a první navštívený 
fotbalový stadión Bernabeú v Madridu. 
Logicky tedy nemohl být hokej zastoupený ni-
čím jiným než NHL, zápasem Anaheim Ducks 
versus Vancouver Cannucks v Honda Center 
v Anaheimu poblíž Los Angeles. 
Tak jsem se sportovně vzdělala a mohla vy-
chutnat atmosféru NHL, která je něčím mezi 
představením Prodané nevěsty v Národním di-
vadle a návštěvou multiplexového kina… V ce-

ně vstupenky máte přirozeně hot dog a colu 
nebo pivo, oboje v plastovém kelímku s brč-
kem. Takže kolem vás všichni dospělí chlapi 
žužlají brčka… Navíc se před vás nastěhuje 
dvacetičlenná hispánská rodina, zahrnující ba-
bičky, dědečky, rodiče, tetičky, strýčky a spou-
stu dětí, včetně kojených miminek… A všechno 
to skanduje a vlní se a žužlá ta brčka a drobí 
hotdogy a pokecává se hořčicí a kečupem… 
Dlouho se vám zdá, že účast bude komorní 
a najednou nemáte v dohledu žádné volné mí-
sto. 
Exteriér haly, ve které jsme fandili, vidíte na 
obrázku níže a jak vypadá uvnitř se můžete po-
dívat na fotografii na další stránce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

O 
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Z tohohle babylonu 17 tisíc diváků se můžete jít uklidnit do raritního skleněného kostela neboli 
Křišťálové katedrály, možná jste tam bohu blíž, když na vás vidí skrz střechu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * 
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Silvestr v Las Vegas  aneb popis podle Olina 
 

á jsem pro své vyprávění vybral 31. pro-
sinec 2014. Plán na tento den byl velmi 
jednoduchý: ráno ve Flagstaffu (Arizona) 

brzy vstát a vyrazit směr Las Vegas (Nevada). 
Měl to být vlastně ten nejkratší přesun z celého 
našeho výletu - nějakých 250 mil - tedy tři a půl 
hodiny pohodové jízdy! Jediné, co jsme měli 

v plánu cestou - zastavit se před Las Vegas 
u Hoover Dam - té slavné přehrady na řece Co-
lorado, která poskytuje Vegas jak životadárnou 
vodu, tak nezbytnou elektrickou energii - a je to 
navíc parádní ukázka stavitelství - technická ra-
rita! Naši plánovanou trasu vidíte vyznačenu na 
mapě modře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk míní - pánbůh mění 

ak to říkávala moje babička a taky se tak 
stalo! Ráno jsme si opravdu značně přivstali 

a i když den před tím bylo mrazivo - po ránu a 
večer kolem 5 F  (-15°C) - svítilo  celý  den  slu- 

níčko a bylo opravdu krásně! O to větší překva-
pení nás čekalo, když jsme vystrčili nos z poko-
je a šli na snídani - během noci napadlo asi 10 
cm čerstvého prašanu! Předpověď se nemýlila: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

J 

T

Grand Canyon, South Rim – Jižní římsa, 30. 12. 2014
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Osudná čtyřicítka 

ěli jsme sice auto do nepohody – ale bo-
hužel ne všichni kolem byli na zimu připra-

veni – každopádně jsme směle vyrazili na silni-
ci číslo 40 a to se nám ten den stalo osudným. 
Asi 40 mil za Flagstaffem (po 1 hodině jízdy) 
náhle provoz zastavil. Nenechali jsme se tím ni-
jak otrávit – času jsme měli dost! Dokonce jsme 
si předchozí den koupili asi 5 balíčků sušeného  

 

 

masa Jerky, vodu a naštěstí jsem neporušil zá-
sadu nevyjíždět na cestu jinak než s plnou ná-
drží (Klárka s čokoládou zašitou pod kůží bři-
cha)! Když po cca 3 hod. stání na místě šli proti 
nám nějací lidé s papírem v ruce a Klárka za-
vtipkovala, že večer bude zábavný program, že 
už obchází auta a sepisují, co kdo umí – připa-
dalo nám to vtipné. Po dalších 2 hod. už ne... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMS o situaci z Čech 

evěděli jsme, co se děje, tak jsme si sms-
kovali do Čech s Klárčiným přítelem, který 

nám na internetu zjistil, že před námi je nehoda 
kamionu a že to nelze nijak objet! Byli jsme la-
peni v pasti! Ve 14:30 se to pohnulo – sledoval 
jsem dění na dálku dalekohledem - asi 2 km 
před námi tak 20 lidí odtlačilo zpříčený kamion 
a uvolnilo jeden jízdní pruh. Dali jsme se do po-
hybu!  Hurááááá! 

 
Ovšem naše radost měla krátké trvání - 15:09 a 
už jsme zase stáli... A netrvalo dlouho a začalo 
se stmívat... Trčeli jsme tam až do 20:30. Asi 
5 mil před námi bylo zúžení a tam se vzpříčil 
další kamion, který museli odtáhnout jeřábem, 
který se tam nemohl dostat! Bylo nám už jasné, 
že Silvestr ve Vegas stihneme asi jen tak tak! 
Nebyli jsme ještě ani v polovině cesty - museli 
jsme zastavit aspoň na kafe... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...a pak pokračovat „rychle“ dál (pořád byl všu-
de sníh, silnice neupravené a asi tak 2/3 aut 
mělo letní pneu a 9/10 řidičů nulové zkušenosti 
s jízdou na sněhu). Tolik nehod - dokonce v pří-
mém přenosu přímo před námi - kdy já jsem jel 
tak 30 mil/h (cca 50 km/h) - auto o hmotnosti 
tak 3 t, 4x4 a oni mne předjížděli se sedanem s 
náhonem na zadní nápravu, aby pak po něja-

kých 500 m vjeli do hlubšího sněhu - dostali 
smyk a vyjeli z dálnice na travnatý okraj - asi 
moc dobře věděli, proč tam nebyla žádná svo-
didla a tihle zoufalci se prostě jen zastavili a če-
kali na odtahovky - které samozřejmě nestíha-
ly! Jak jsme se blížili k Nevadě - sníh pomalu 
ustupoval a teplota trochu stoupala, až zmizel 
sníh úplně! 

M

N 

Náš Chevy Tahoe 
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V Las Vegas před půlnocí 

ak jsme se blížili Nevadě - sníh pomalu ustu-
poval a teplota trochu stoupala, až sníh zmi-

zel úplně!  
V Las Vegas ve 23:00 a na pokoj jsme se do-
stali ve 23:30 - padli jsme únavou do postelí 
a zkoukli Silvestr v telce - bylo to tam velkolepé! 
A ještě malý dodatek - ráno jsme vyrazili do mě-
sta a tam nebylo nikde ani smítko a to jsme na 
vlastní oči viděli ty miliardy konfet, co tam v noci 
lítaly! 
Jo, jo - Vegas nás mile překvapilo - ale o tom až 
někdy příště! 
 
 

 

 Silvestr v Las Vegas  aneb popis podle Kláry 
 
31. 12. 2014 - bílé překvapení

čera jsme přespali ve Flagstaffu. Je tu 
zima jako předtím v Grand Canyonu, ale 
naštěstí sucho. Blízko hotelu byl i menší 

obchodní dům, kde jsme si koupili nějakou vo-
du a pochutiny, já jen čokolády, protože už třetí 
den trpím střevní potíží, včera kolem poledne 
po obědě, který se skládal ze suchých špaget, 
jsem už myslela, že umírám, ale v tunelu jsem 
ještě nebyla, z toho usuzuji, že to ještě není vá-
žné. Ráno jsme ovšem vstali a s myšlenkou, že 
v bačkůrkách přeběhneme na snídani jsme se 
ale velmi podivili, když nás venku čekalo bílé 
překvapení. Přes noc dost nasněžilo asi třicet 
čísel a pomalu jsme hledali naše auto. Po sní-
dani jsme nanosili věci do auta a jen během 
nošení jsme měli pět čísel v kufru, poněvadž 
neustále sněžilo. Vyrazili jsme na cestu. Ještě 
jsme přejeli kousek Route 66, ale cedulka ve 

vánici už byla těžko čitelná. Dnešní trasa byla 
asi jedna z nejkratších, měli jsme v plánu za-
stavit se  i  u takové  té obrovské  přehrady,  ov- 

šem po pár kilometrech pomalé jízdy ve sněhu 
se naše kola úplně zastavila, před námi jsme 
viděli obrovského hada ze stojících aut, který 
se stáčel podél silnice daleko před námi. 

Smrček může nahradit WC,  
letní gumy ale zimní ne 

První hodina byla celkem veselá, díky včerejší-
mu nákupu jsme měli celkem dost vody i po-
chutin a hráli jsme různé slovní hry. Druhá ho-
dina přinesla potřebu jít na záchod, ovšem o 
záchodu se nedalo hovořit, ani v blízkosti ne-
stál žádný obytný přívěs, nezbylo tedy než jít 
vyšlapanou cestičkou ke stromu a věřte, že roz-
hodně jsme tam nebyli první. Když jsem k již 
zmíněnému stromku šla potřetí, napadlo mě 
podívat se na  hodinky  a  zjistila jsem, že už na  
stejném místě stojíme čtyři hodiny. Začala jsem 
mít solidní hlad, ale vzhledem ke svým potížím 
jsem si zatím nechala zajít chuť, představa, že 
budu muset běžet ke stromku kvůli jiné potřebě 

J
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mě velmi odradila. Asi po šesti hodinách se had 
pohnul. Popojeli jsme pár mil a cestou jsme 
viděli viníky zácpy. Místní byli sněhem nejspíš 
zaskočeni a nedošlo jim, že jejich letní gumy se 
nebudou chovat úplně stejně jako v létě. Nena-
padlo je ani omezit rychlost jízdy a tak brzy 
skončili ve smyku, bohužel se to podařilo i ně-
kolika kamiónům, tudíž se cesta zablokovala 
několika návěsy těchto velkých aut.  

Po chvíli radosti ze sice pomalého přesunu 
nám opět klesly koutky, další kolona. Našli jsme 
si nový stromek a se sestrou postavili několik 
sněhuláků, jednoho i na kapotě našeho vozu. 
Po další hodině stání se začalo stmívat a ně-
kolik lidí se vydalo pěšky na průzkum podél 
stojících aut. Když šli zpátky, tak mě napadlo, 
že asi sepisují, kdo v koloně co umí, abychom 
sestavili silvestrovský program. Ostatní v autě 
se ještě smáli, protože jsme byli přesvědčení, 
že se brzy rozjedeme a silvestrovskou noc strá-
víme ve Vegas, jak bylo plánováno, o přehradě 
už nešlo ani hovořit.  

Konec dobrý, všechno dobré 
Po dalších třech hodinách už nám do smíchu 
nebylo. Zásoby pochutin - převážně sušeného 
masa Jerky - byly ty tam, moje dvě čokolády 

byly pořád v kapse, ale snězte si je, když ne-
víte, kolik hodin tam ještě budete. Každopádně 
jedna řada padla a když ostatní začali naříkat, 
že mají hlad, dala jsem zbytek do placu. Padla 

tma a z hada se stal vánoční řetěz z brzdových 
světel. Naštěstí náš tatínek žádný den nevyjíž-
děl bez plné nádrže a naše pronajaté auto mělo 
nádrž jako čtyři naše vlastní auta v Praze. Po 
asi dvanácti hodinách stání jsme skrze komuni-
kační spojku v České republice zjistili, že už na 
místo najíždějí jeřáby a odtahovky a situace by 
se měla brzy zlepšit. To se opravdu za další ho-
dinu stalo a my jsme jeli!  
Do Vegas jsme dorazili chvíli před půlnocí, chuť 
jít někam do centra silvestrovského dění u niko-
ho z nás nenastoupila, a tak jsme lehli na hote-
lovém pokoji a sledovali tu zábavu v televizi. 
Výhled jsme měli perfektní! Ráno jsme vyrazili 
na novoroční snídani, já jsem si troufla už i na 
ovesnou kaši s banánem. Po snídani jsme pře-
jeli do centra Las Vegas a k mému velkému 
údivu jsme neviděli ani jeden papírek či zbytek 
rachejtlí. Dokonce jsme si přečetli, že byl zákaz 
vynášení skla do ulic v celém městě! Zajeli 
jsme se vyfotit i k legendární ceduli a když jsme 
se vyfotili, tak se tam utvořila pěkná fronta ze 
dvou autobusů. A chcete vědět, o čem se mi 
v noci zdálo? O čokoládě! A jedna mi ještě po-
řád zbyla v kapse! 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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BBAAZZAARR  OOPPOOTTŘŘEEBBEENNÝÝCCHH  
VVZZPPOOMMÍÍNNEEKK  
SSttaannddyy  JJeeddlliiččkkyy  

  
 
HOSPODY, hospůdky, lásky naše a také rum 
 

proč vlastně? Co nás žene k návštěvám 
těchto bohulibých zařízení? Snad je to 
nějaký prehistorický gen z dob, kdy se-

ďe v útulné jeskyni kol ohně se každý z nás 

mohl před ostatními ukázat v nejlepším světle, 
podtrhnout své hrdinské činy z lovu a zapůsobit 
i na ženy sedící opodál. Kolektiv zde utužovala 
i možnost společně si zamručet. Od té doby, co 
jsme se individualizovali (nežijeme v tlupách) 
nám tohle podvědomě chybí. Proto vyhledává-
me větší, útulně vytopené prostory, buď spolu 
s kamarády, nebo si je tam více či méně úspěš-
ně hledáme. Tam pak můžeme vyzdvihnout jis-
té kvality své osobnosti veřejně, bez posměchu 
okolí, zbavujeme se komplexů a unikáme té do-
bě, která vymknuta z kloubů kolem nás šílí. 
Starosti a problémy se stávají nicotnými a v du-
ši se rozprostírá klid a všeobjímající láska ke 
světu i k lidem. Samozřejmě, že ne v restaura-
cích, kam je nutné se společensky odít, objed-
nat si předem místo a neustále se obávat spo-
lečenského faux pass. Každé silnější slovo tam 
vyvolá pohoršující pohledy okolí. Nelze se nijak 
předvést. Bavit se můžeme jen se svou láskou 
sedící naproti a tam jsme si za poslední desítky 
let řekli vše, co může být řečeno a možnost se 

před ní ukázat je nulová. Už dávno jsme pro ni 
sklenění. Proto vyhledáváme podniky 4. ceno-
vé skupiny s nepatrnou úrovní, kde nad pípou 
visí povzbuzující optimistické nápisy, jako jsou: 
„Dnes ještě za peníze, zítra zadarmo“, 
„Na sekyru nedáváme“ a pod.  
Po případě jsou stěny vyzdobeny nápisy ús-
pěšně bojujícími proti abstinenci: 
„Kdo píl humříl, kdo nepíl taky, tak jakýpak 
s tím fraky.“  
Nechybí nám Michelinské hvězdy, nám stačí ty, 
co máme nad hlavou, když se vracíme domů. 
Já osobně pak získávám vlastnosti, po kterých 
jsem vždy toužil. Majíc závratě už když vylezu 
na židli, mohu při návratu z hospody, běhat po 
mostním oblouku. To mimo jiné. Domů se ko-
nečně vracím jako Pán tvorstva s duší čerstvě 
omytou pochopením kamarádů a účinkem 
družných písní. Dlouho mi to však nevydrží, tak 
k domovním dveřím.  
K téhle úvaze mě vyprovokovala stará fotogra-
fie (na další straně) z naší milované hospůdky, 
na kterou jsme narazili při svých častých výle-
tech do SASKA, (tedy přesněji do Vogtlandu). 
Vzpomínky na ni (už neexistuje) hřejí nejen mé 
srdce. Fotka je z úplně první výpravy, kdy při 
návratu do Čech jsme náhodně zašli do po-
slední, téměř horské vesnice, na německé stra-
ně hranic. Malebná ves Krásná hora (Schoen-
berg) leží pod vrcholem kopce Kapellenberg 

(765m) asi 2 km od hranic. Zaujme zámkem, 
kamennou kašnou na návsi, upravenými staro-
bylými domy, kostelem, pomníkem padlých 
v některé z válek a hlavně, jak jinak, obligátní 

A 

12 



GÉVÉČKO 1 - 2016 

Měsíčník vysloužilců ISŠTE Sokolov    

kamennou deskou s datem, kdy obec navštívil 
J. W. Goethe. Procházkou kolem kvetoucích 
zahrádek plných růží a náprsníků jsme tehdy 
vystoupali až k vrcholu s rozhlednou. Byla za-

vřená. Ale výhled z kopce do celé chebské 
pánve 300 m pod námi je pěkný. Od Ašského 
výběžku, přes Zelenou horu, Dyleň, Kaiserwald 
až ke Chlumu n/O. Dost už bylo krajiny.  
Kousek od náměstíčka s kašnou na nás už če-
kala vlídná náruč malé hospůdky „Café Freund-
schaft“. Příhodný název. Po pár venkovních 
schůdcích na betonovou plošinku se zábradlím 
a už jsme uvnitř. Větší tapetovaná místnost, na 
jedné straně kachlová kamna, naproti pult 
s pípou a za ním přívětivý hostinský ALFRED. 
Půlitr piva za 1 Dm (tehdy 3 Kčs), půl grilova-
ného kuřete za 5,7 Dm. Co víc si přát? Od té 
doby jsme se stavěli mnohokrát a pokaždé se 
cítili opravdu jako u přátel. Alfréd byl jmenován 
čestným členem našeho ÚSTAVU. Jak si mů-
žete přečíst níže, bylo to jakési poděkování za 
to, co si s námi při našich nájezdech užil. 

 

Údaje k fotografii a autorovi 
Obsah: část studentů z naší pěší výpravy do Klingentalu. Chybí abstinenti - jejich chyba. Pedagogický dozor - Karel 
a Miloš. Za pultem Alfred a jeho družka, zcela vlevo - místní vesnický opilec Karl, který poznal své lidi a okamžitě se 
přidal.  

Nálada: vynikající. 
Technické údaje: objektiv Tessar 2,8/ 50mm, film Orwo 21DIN, expozice 1/2 s z ruky (opřeno), osvětlení místní 
(zářivka na stropě). 
Autor snímku: StJ 1,75 m, 81kg, obsah 3 piva Wernitzgruener Stern 12o. 

 
* * 
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Pár vzpomínek ze Schoenbergu  
 

ak třeba jednou se Pavel Ries pobytem 
v hospůdce zbavil větší části zemské tí-
že a rozhodl, že se projde po střeše. 

Použil za hospodou uložený žebřík, přistavil ho 
ke zdi a začal stoupat. Náhodným pozorova-
telům se naskytl neobvyklý pohled. Každým 
krokem vzhůru praskla pod ním příčka (šprinc-
le). Tak usilovně stoupal vzhůru a současně zů-
stával na zemi. Nakonec držel v rukou dvě holé 
tyče (zbytek žebříku). Nedal se však odradit. 
Okénkem toalety v patře vylezl a po zdi se vy-
šplhal tam, kde hodlal konkurovat zpěvnému 
ptactvu. Silná vůle překonává překážky a pravé 
divy dokáže. Anděl strážný se toho dne nadřel. 
Byl velký problém bez žebříku dostat Pavla za-
se záchodovým okénkem zpět. Na střeše ho to-
tiž zaujala televizní anténa. Začal jí násilně otá-
čet a řvát, že jí natáčí na Západ. V NDR, kdy 

berlínská zeď ještě pevně stála, docela průser. 
No, nakonec jsme ho do toho okénka vecpali 
a přivlékli do lokálu, kde pro vonící kuřata na 
anténu hned zapomněl. 
Vzpomínám na den, kdy pod vedením Oty jsme 
rozezpívali celou hospodu (českou část). Do-
dnes mám záchvat smíchu, při vzpomínce na 
jednoho z německých hostů, který mě byl po-
žádat, zda by náš „pěvecký sbor“ nemohl vy-
stoupit v jejich závodním klubu. Nabízel i odvoz 
a občerstvení. Naštěstí mám i v povzneseném 
stavu dost soudnosti - rozmluvil jsem mu to. 
Někdy ani soudnost nepomůže. Na jednom 
z mejdanů se kolegů (a snad i mě) zmocnila 
bujarost a pýcha carských oficírů a tak jsme 
předváděli, co dokáže slovanská duše vypít 

(a sníst). Pýcha, jak známo předchází pád. Při 
placení ani veškerá naše hotovost nestačila dr-

žet krok s čísly na 
účtu. Co teď, po půl-
noci nenajdem žád-
nou směnárnu ote-
vřenou? První zou-
falý krok, s těžkým 
srdcem jsem jedno-
mu z místních pro-
dal svou novou če-
pici, ani to ale neuc-
palo díru. Už to vy-
padalo, že s ostu-
dou zatneme do fut-
ra sekeru.  

Nad opilci ale drží Bůh ruku. Jeho zásahem se 
objevila Jiřinka Černíků a zbytek účtu za nás 
zatáhla. Jistě jí to dlužíme dodnes. 
Mnohé podobné příběhy se objevují v paměti 
starce. Jednoho z kolegů jsme odváželi autem 
v tuhém stavu. Nešlo ho ohnout, tak jediným 
řešením bylo uložit jej mezi sedačky hlavou 
dolů a nohama vystrčenýma otevřeným zadním 
okénkem. Tak jsme se postupně stávali stále 
známějšími na zdejší celnici. 
V odlehčeném stavu, mírně se vznášejíc, jsme 
se jednou chystali na návrat domů. Mezi našimi 
strážnými anděly byl jistě vyhlášen poplach a 
mazání křídel francovkou. Na celnici jsme 
odevzdali tehdejší vymoženost, celní prohláše-
ní, ovšem prázdná. „Vy jste si nic nekoupili?“, 
ptal se udiveně celník. Mýlil se „nakoupeno“ 
jsme měli všichni. Došlo mu to a poznamenal: 
„Ta kola byste měli radši tlačit.“ Neposlechli 
jsme. V prvním stoupání jsem najednou zjistil, 
že ostatním nestačím. Dřel jsem, přece nejsem 
srab, ale ve Slatinském kopci na konci Franto-
vek mi definitivně došly síly. Odhodil jsem kolo 
v dál a zalehl na žulové kostky silnice. „Nechte 
mě, už nemůžu, musím se vyspat“, bránil jsem 
se vrátivším kamarádům. Přes mé protesty po-
stavili mě i kolo a pod jejich kuratelou jsem byl 
hnán až k Frantově chatě na Skalce. 
S rozedněním, téměř střízliv, jsem se vyplížil, 
že pojedu domů. Naleznuv své kolo, pokusil 
jsem se ho uvést do chodu. Ale co to? Tak těž-
ké nikdy nebylo. Otevřel jsem sedlové brašny a 
ztrnul. V každé byly dvě nové cihly. Černíku ty 
zrádný hade! K nebi letěla má kletba. Tohle ti 
nezapomenu a žádné tvé výmluvy, žes mě 
chtěl zásobit materiálem na opravu chalupy, tě 
neochrání před mou pomstou. 

T 

TTeennhhllee  ssnníímmeekk
PPaavvllaa  jjee  ssiiccee  zz  jjiinnéé

ddoobbyy,,  aallee  ssttaavvuu
rroozzjjaařřeennoossttii,,  kkddyy

ssee  vvyyddaall  nnaa
ssttřřeecchhuu,,  ooddppoovvííddáá

 

Miloš před vchodem do 
hospůdky (Že ho vidíte jen půl 

je vinnou nechtěného osvitu 
prvního snímku při zakládání 

filmu do fotoaparátu)
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Nejlepší přítel člověka je rum aneb jak i dobrý sluha se stane zlým pánem situace
 

ajímavé je, že autorovou múzou se může 
stát i prozaický leták nejmenovaného ob-
chodního řetězce oznamující, že u nich 

bude rum za 89. Dodnes jsem netušil, jak 
vyjeté neuronové koleje zanechalo slovo RUM 
v mém mozku. K navození atmosféry do-
poručuji ctěnému čtenáři poslechnout si na You 
Tube píseň „Rumová víla“: 
https://youtu.be/tTXoOWjJpQ8.   
Eventuelní tvrdí rokeři si mohou tamtéž pustit 
píseň „Ruma dej“:  
https://youtu.be/m6ksc2zhADc. 
Některá povolání se bez alkoholu nedají vyko-
návat, natož pak delší dobu vydržet. Tak napří-
klad hrobník, popravčí, masový vrah a v ne-

poslední řadě uči-
tel střední školy, 
často sahají k po-
dobnému otupo-
vacímu prostřed-
ku, aby si zacho-
vali alespoň tu 
část zdravého ro-
zumu, co jim ještě 
zbývá. Jsa brz-
kým datem svého 

narození připraven o možnost seznámit se 
s modernějšími a jistě účinnějšími prostředky, 
jako jsou pervitin, heroin, kokain, speed, LSD, 
jsem se musel uskrovnit. Vystačil jsem si tedy s 
lahví ozdobenou již odedávna krásnou plachet-
nicí. A nikdy jsem nelitoval, vždyť v její spo-
lečnosti mi nejen bylo hezky, ale seznámila mě, 
animátorka úspěšná s pěknou řádkou dobrých 
kamarádů. Nic se ale nemá přehánět. O tom a 
o dobrých kamarádech je tahle vzpomínka. 
To jednou byl zas konec školního roku. To byl 
(a snad ještě i je) dobrý důvod k napití. Proč si 
zase nezajet do spřátelené ciziny a nenavštívit 
známou Alfrédovu hospůdku? Samozřejmě, že 
na kole. Ti sportovci z našeho Ústavu rovnou 
z Falknova, my líní, co to máme blíže, z Chebu. 
Ušetříme těch 30 km, budeme tam dřív a sti-
hneme něco popít, než ostatní dorazí. Tak jsem 
já a matykář Franta vytáhli své drátěné osly ze 
sklepů a hurá. Vybaveni standardní výbavou 
(32 marek, 2 lahve rumu a cyklistickou lahví 
plněnou podobným energetickým nápojem) vy-
rážíme směr Vojtanov. Pro jistotu jsem se Fran-
ty zeptal, když mi poprvé podal lahev k jíz-
dnímu občerstvení: „Máš to míchané s Kofo-
lou?“ „Samozřejmě,“ odpověděl ten had. Ale 
neměl. Já ho už více nevyšetřoval a pilně se 
spolu s ním občerstvoval cestou do hraničního 

stoupání. V dobrém a čím dál lepším rozmaru 
jsme projeli hraničním hvozdem a dorazili na 
dobře známou celnici. Ani jsme se nestavěli 
v poslední české hospodě „U kaštanu“ na po-
slední slušné pivo (Hradní 11o). Na celnici ne-
byla na štěstí (pro nás) směna, která by nás 
znala. Tím odpadla kritika našich úborů a pro-
hlídka kol zrcátkem, kterou obvykle Franta vy-
žaduje se slovy: „Když si to ve svých daních 
platím, tak mě nebudou šidit.“ Zbylo jen zvlá-
dnout Schoenberský semerink, jehož stoupání 
jsem podezřele snadno zvládl. Bez zastávky 
„U 50 trpaslíků“ jsme dorazili na místo. 
Hostinský Alfréd při našem objevení mírně po-
bledl. Konec konců nás už dobře znal z dří-
vějších mejdanů. Pár štamgastů nás poznalo 
také, poklepali jsme si u nich kotníky na stůl, 
což je místní zvyklost a dali si pivo. (WER-
NITZGRUENER STERN). Pivo by to nebylo tak 
špatné, kdyby ho Alfréd nečepoval způsobem, 
za který by ho u nás v každé hospodě zabili. 
Z pípy ho totiž točil do velkého plechového 
džbánu, kam se vešly asi 4 piva. Počkal až mu 
spadne pěna a pak ze džbánu naléval půllitry. 
No lahůdka. 
Ale bylo hůř. Franta se rozhodl vylepšit úroveň 
společenského života. Začal s rumem chodit od 
stolu ke stolu a kamarádit se. Každému vyklá-
dal rozsáhle (ovšem česky) jak je má rád a jak 
ho těší být mezi nimi. Prostě, když se mázne, 
miluje celý svět. Zprvu vyděšení spolupijáci br-
zy pochopili, že z něho mluví šnaps. Tak se na 
nás usmívali a zavládla pohoda. To ovšem při-
padalo Frantovi jako zábava moc krotké. Začal 
mě nutit k překladům do němčiny. Teď jsem se 
opravdově vyděsil i já. Jak mám přeložit rame-
natému sedlákovi větu: „Ty kluku, ty se mi líbíš, 
já tě mám rád,“ aniž by došlo k pochybnostem 
o naší sexuální orientaci? No, vylhal jsem se. 
A bylo ještě hůř. Po dalším pivě chtěl Franta 
opakovaně přeložit větu: „Ty se mi tak líbíš, na 
tebe já nebudu střílet". Zoufale jsem si musel 
vymýšlet, ale stále hlasitější Franta vzbudil po-
zornost i u těch, co pospávali u svého piva. 
Stále častěji mě bombardovaly dotazy: „Was 
hat er gesagt?" a já se potil. Na štěstí si kolega 
našel novou zábavu. No pro mě to v konečném 
důsledku žádné štěstí nebylo. Franta se totiž 
v duchu převlékl ze své lampasácké uniformy 
do celnické. Zřídil u našeho stolu, nešťastně 
umístěného poblíž dveří k toaletám, soukromou 
celnici. Striktně začal vyžadovat, aby každý, 
kdo prochází na onu místnost, se u nás zastavil 

Z 
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a napil se s námi rumu (našeho). Postupně se 
vyjasnilo, že většina přítomných má potíže 
s prostatou a na naší soukromé celnici zavládl 
čilý provoz. Ani já jsem se nedokázal rozjetému 
veliteli celnice vyškubnout. To byl ovšem můj 
konec. Krev mi značně zřidla alkoholem a já 
pochopil, že je zle. Nejistým krokem jsem vyšel 
(vypotácel se) před hospodu a usedl na lavičku. 
Naráz jsem ucítil pohyb Země i planet a možná 
i rozpínání vesmíru. Teď už se nesmím zdvi-
hnout, kam bych asi odlétl? Společně s Emma-
nuelem Kantem jsem se oddal filozofování 
o nekonečnosti vesmíru nade mnou a mravní 
čistotě ve mně. Z úvah mě vyrušil pozdní pří-
jezd trapně střízlivých kolegů. Do mého zaml-
ženého vědomí zalétaly útržky vět: „Co s ním  
budeme dělat?“ a opakované dotazy: „Kde máš 
kolo?“ No přece v našem vesmíru, chtělo se mi 

odpovědět. Na štěstí jsem už jen mumlal. Uká-
zal jsem všeobjímajícím gestem za hospodu. 
Našli ho. „Ale nenech ho jezdit, jinak se zabije", 
řekl nějaký hlas. To se mě vnitřně dotklo. Než 
mě stačili zadržet, už jsem se řítil z kopce dolů. 
Až dodnes slyším Otův hlas: „Brzdi, brzdi!“ Ale 
co? Mě je blízký celý vesmír, nebudu bránit ani 
gravitaci. Překonal jsem rekord ve sjezdu (ale-
spoň svůj vlastní). Jak jsem se dostal přes cel-
nici to nevím. Ostatně toho co nevím, je větši-
na. Z celé cesty si pamatuji jen středovou čáru 
na asfaltce. Ta se mě snažila zmást a neustále 
se stěhovala na některou stranu. Štěstí, že sil-
nice byla v noci prázdná. Další štěstí - skoro až 
do Frantovek je z kopce. A to největší štěstí je, 
že mám tak dobré kamarády. Ota s Honzou mě 
dopravili ve zdraví domů a ani mě nezmlátili, že 
jsem jim zkazil mejdan. Dokonce mi to nikdy 
ani nevyčetli. Nemůžu jim za to být dost vděč-
ný. A mé poučení - už nikdy s Frantou na cy-
klistický výlet. Je to mnohem nebezpečnější, 

než s Tenzingem na Čomolugmu. A už nikdy za 
řídítka, nebo volant, ve filozofické náladě. Obojí 
dalších asi 30 let dodržuji. A ještě jednou a na-
posledy You Tube. Doporučuji píseň „Abstinu-
ji.“: https://youtu.be/1q8gNMY8yLQ.  

(StJ) 
 

 
 

 
* * * 

Náves s kašnou v Schoenbergu s Milošem a Kar-
lem (Nakloněné svislice tohoto snímku ukazují, že 
Standa – pokud snímek fotil - už byl připraven od-
startovat do vesmíru, ale plavidlo nemělo ještě srov-
naný balanc – poznámka PpR) 
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MMAATTUURRIITTYY  
 

elé vánoce jsem žil v obavách, v jakém fontu klínového písma dorazí slíbený Milošův text. 
Zbytečně. Jeden z našich nejplodnějších externích autorů šel do sebe a už píše ve Wordu. 

A potom, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Že Miloš slib splní, o tom jsem nepochyboval, 
už je takový. Takže pro GV je jen dobré, že Miloš předsedoval u maturit osmkrát – bude mít na co 
vzpomínat a o „maturitní rubriku“ je postaráno. 

(KčS) 

Moje první štace – Bez studu do Stodu Miloš Hubáček 

 
o Stodu (možná že Stoda) jsem byl do 
funkce předsedy jmenován jako novic. 
Jedním z důvodů byla ta skutečnost, že 

jsem byl tvárný a přizpůsobivý - bydlel jsem na 
internátě a vlastnil jsem trabanta, se kterým 
jsem byl ochoten (za cenu jízdného ve veřejné 
dopravě) na místo zkoušek dojet. Přivítání od 
ředitele dobré (byl to spolužák kolegy Bradáče) 
a to i v rámci společenské etikety. To ovšem 
soudruh ředitel netušil, co jej a celou komisi če-
ká! 

Předběhl jsem Buzkovou 

Začaly maturity a členové komise se nestačili 
divit. Při zkoušení matematiky a odborných 
předmětů si předseda komise sundal sako, 
povolil kravatu a začal - spolu s maturantem - 
řešit daný problém u tabule. Výpočty, grafy, 
schémata. Navrhoval jsem hodnocení zkoušky 
(i když to má dělat zkoušející s přísedícím). 
Zkrátka - prosazoval jsem „nové“ pojetí maturit 
a to mnohem dříve, než Petra Buzků.  Samo-
zřejmě toto moje jednání způsobilo to, že ře-
ditel školy volal na odbor školství do Plzně 
a stěžoval si na můj přístup k maturitám. Druhý 
den ráno se u maturit objevil inspektor z Plzně. 
Sedl si do zadní části zkušební místnosti a sle-
doval průběh  zkoušek. Po dopolední části si 

mě zavolal a sdělil mi, že můj přístup ke zkouš-
kám je netradiční. Zakázal mně navrhovat 
známky, ale celkový přístup ke zkoušení po-
světil, vše vysvětlil komisi i řediteli a odjel. 
Zkoušky pokračovaly a byly dokončeny v „mém 
novém stylu“. Ředitel školy později pracoval na 
ministerstvu školství, ale na s. Hubáčka (jak 
jsem se později dozvěděl) nikdy nezapomněl. 
Dnes si s odstupem uvědomuji, že jsem byl ne-
jen předsedou maturitní komise, ale i komisa-
řem a hned při „své“ první maturitě. 

... a dohodil kšeft chlupodravci 

A ještě jedna vzpomínka na Stod. Před zkou-
škou za mnou přišla maminka jednoho matu-
ranta se zajímavou prosbou: „Víte soudruhu 
předsedo, já nevím, jak mám mého syna do-
nutit, aby si alespoň upravil své dlouhé vlasy. 
Mohl byste mně pomoci?“ (Tehdy „frčely dlouhá 
hára“.) Pomoc byla jednoduchá. Maturant při-
šel, přeložil občanský průkaz (zde měl krátké 
vlasy). Sdělil jsem mu, že jej nepoznávám a že 
má dvojí možnost, jak se dostat k maturitě. Buď 
přinese novou občanku se stávající fotografií 
nebo se nechá přiměřeně ostříhat. Přišel za půl 
hodiny od holiče, já ho poznal a mohla začít 
maturita. Odpoledne přišla maminka a velmi 
moc mně děkovala. 

 
REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA  

Zapomeňte na předpisy debilní 
Milošovo s.r.o. nabízí maturity mobilní. 
Přijedeme, hafo lidí vyzkoušíme 
a navíc vás pobavíme. 
Objednávejte! Jsme zcela flexibilní. 

Že je státní maturita 
jedna velká debilita? 
Není hned třeba hledat provaz, 
maturitu polidštíme i pro vás. 
Naše eseróčko – vaše maturita. 
 

C

D 
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TTRROOCCHHAA  HHIISSTTOORRIIEE  NNIIKKOOHHOO  NNEEZZAABBIIJJEE  
SSttáálláá  vvzzdděělláávvaaccíí  rruubbrriikkaa  PPaavvllaa  PP..  RRiieessee  

 

Explikace: Téměř bez povšimnutí veřejnosti i médií (krom Českého rozhlasu, kde jsem pořad ini-
cioval já), a to i v místě jejího skonu, proběhlo v loňském roce 540. výročí úmrtí jedné z nejpozoru-
hodnějších českých královen Johany z Rožmitála. Umírá 12. listopadu 1475 v Mělníku, vdovském 
sídle českých královen. 

Kde je pohřbena Johana z Rožmitála, královna česká?  Část 1. 

 
Poslední cesta 

Deset jezdců ve zbroji obklopuje vůz s plach-
tou, který je tažen párem černých koní. Vede je 
jezdec s nepříliš známou korouhví v těchto kon-
činách, na které se třepotá znak knížat z Min-
strberka. Před vozem jede na bílém koni šlech-
tic, mající na svém dlouhém plášti stejný znak. 
Skupina právě vyjela z lesní cesty vedoucí hlu-
bokým lesem u Větrušic a míří k Labi. Před Li-
biší jej pak přejedou po dřevěném mostě a po-
kračují směrem na Líbeznici. Skupina vyjela 
ráno na sv. Žofii l. p. 1476 z Mělníku a do Prahy 
měla naplánováno přijet k večeru téhož dne. 
V květnovém vánku se třepetá barevná korou-
hev a v paprscích jarního slunce svítí bílý plášť 
velmože jedoucího u zakrytého vozu. Kdo je 
tento muž?  Prvorozený syn Jiřího z Poděbrad 
a Johany z Rožmitála Hynek, kníže z Minstr-
berka, hrabě kladský a pán na Poděbradech. 
Ve voze, který doprovází, veze vzácný náklad a 
to rakev s ostatky své milované matky české 
královny Johany z Rožmitála. Převáží je z Měl-
níka do Prahy, kde již pro královnu dohodl dů-
stojnější místo jejího věčného spočinutí, než 
bylo to v právě přestavovaném chrámu sv. Pe-
tra a Pavla v Mělníku, kam královnu, dle jejího 
přání, uložili. Jaké myšlenky se asi honily hla-
vou mladému knížeti, který v době, kdy dopro-
vázel matku na její poslední cestě, dovršil te-
prve svůj dvacátý třetí rok života? Než z něj 
odejde, zanechá po sobě výraznou stopu rene-
sančního vzdělance, básníka a bonvivána ale 
i diplomata a politika. Málo se též ví, že po pře-
slici měl větší nárok na českou a uherskou ko-
runu, než měl Vladislav Jagelonský. 
Kdyby dnešní tvůrci přihlouplých telenovel sáhli 
k tématům z naší historie, měli by postaráno 
o zápletky, které nevymyslí ani náhodou, jak se 
dále dočtete. Přetrpte tedy některé faktogra-
fické údaje, pomůžou vám lépe se orientovat. 

Johana z Rožmitála 
Pochází z mocného a velmi bohatého rodu Lvů 
z Rožmitála a stává se druhou ženou Jiřího 

z Poděbrad. Jiří, coby mocný zemský správce, 
se podruhé žení v roce 1450 nebo 1451 zhruba 
rok či dva poté, kdy mu umírá jeho první žena 
Kunhuta z rodu Šternberků. Zanechá mu 6 ne-
dospělých dětí a to: Bočka, Viktorina, Barboru, 
Jindřicha I. Staršího, Kateřinu a Zdenu. Posled-
ní dvě dcery byly z dvojčat, při jejichž porodu 
Kunhuta zemřela. 

Kresba Johanky a Jiřího: Miroslav Háskek z Rožmitálu 

Svojí sestru Johanu Jiřímu doporučí jeho přítel 
Lev z Rožmitála. V roce sňatku je Johaně 18 – 
20 let (přesné datum jejího narození není 
známo a je odvozeno odhadem od úmrtí je-
jího otce). 

O Johaně se říkalo, že již od mládí byla dívka 
neobyčejného důvtipu a pevné vůle. Mezi Jiřím 
a Johanou vznikl velmi pevný citový vztah a Jo-
hana, ač katolička, byla Jiřímu velmi silnou 
oporou a to nejen v rodinných záležitostech, ale 
i v politice. Vedle toho, že dokázala vychovávat 
jeho 6 dětí z prvního manželství, přibylo k nim 
dalších 5 s Jiřím: Hynek nebo též Jindřich 
Mladší, Bedřich, Jiří, Ludmila a Jan. Dospělosti 
se dožil jen Hynek a Ludmila. 
Kdo si libuje v osudových osmičkách, u Johany 
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z Rožmitála najde hned dvě. Českou králov-
nou je korunována den po svém muži, a to 8. 
května 1458. Královna událost hodnotí dojem-
nými slovy: „Je to dar a dobrodiní z božích 
rukou, které musíme snažně a pilně lidem 
vracet…“ Kolik našich dnešních politiků be-
re takto své poslání, což!? 
Udělala maximum pro to, aby svá slova napl-
nila. Celých 21 let po Jiřího bokou ovlivňuje 
pozitivně a významně státní záležitosti. Zcela 
sdílí královu myšlenku národního usmíření. Ja-
ko katolička, spojená sňatkem s utrakvistou, 
dává národu povzbuzující (a dodnes potřebný) 
příklad snášenlivosti ve věcech víry a obou-
stranné úcty. Obhajuje celistvost zemí Koruny 
české. Je členem nejužší královy rady. Cestuje 
s manželem na politická jednání. Vyjednává 
s nepřátelskými stranami. 
Jedinečnými doklady jejího vzdělání a charak-
teru jsou listy adresované vzbouřené Plzni, 
městům Kutné Hoře a Chrudimi, velmi naléha-
vé dopisy se žádostmi o propuštění vězněných 
osob: „…takových věznění není za našeho 
panování zapotřebí…“ Promyšlená a důsled-
ná ochrana vdov, sirotků a zejména štědrost, 
s jakou se písemně navždy vzdává poplatků, 
které jí byly určeny z královského majestátu ve 
prospěch chudých, nemocných a starých lidí: 
„…to činíme i před budoucími našimi krá-
lovnami českými i před každým člověkem 
na věčné časy věku budoucího…“. 

Vypravuje svého bratra Lva z Rožmitála svým 
průvodním listem na jeho proslulou cestu po 
západní Evropě „Z Čech až na konec světa“. 
Zcela souhlasí s Jiřího vizionářským plánem 
o řešení konfliktů mírovou cestou. 
Na její přímluvu přijímá Jiří do královského síd-
la na Starém Městě v Praze, k již tak rozvět-
vené rodině, i mladičkého Matyáše Korvína a 
saskou princeznu. Jiří tak zachraňuje Matyáše 
před trestem smrti, který na Matyášově starším 
bratrovi byl vykonán na rozkaz Ladislava Po-
hrobka. Matyáš se Poděbradovi v dospělosti 
„odvděčí“ vpádem do země v čele křížové vý-
pravy, když nad Jiřím i nad Johanou a všemi 
dětmi z obou manželství, vyhlásil papež klatbu. 
V době Jiřího bojů s Matyášem zůstává Johana 
v Praze a za nepřítomného krále vládne zemi. 
Utrpení, které válka a zrada části katolického 
panstva způsobí, téměř zničí český stát, který 
se Jiřímu podařilo konsolidovat po husitských 
válkách. V Římě se uvažuje o rozparcelování 

království na drobné regiony pod vládou jiných 
zemí (tedy jakási obdoba pozdějšího trojího 
dělení Polska). Při ohrožení Prahy v srpnu 
1470 svolává Johana zemskou hotovost a v je-
jím čele se vydává proti uherskému vojsku, což 
je pro královnu této doby neslýchaný čin. Jana 
z Arku byla jedinou dobovou výjimkou, ale ne-
byla královnou. 

Po smrti krále Jiřího v březnu 1471 svolává 
královna zemský sněm a podaří se jí prosadit 
Jiřího závěť – novým panovníkem je v Kutné 
Hoře zvolen polský princ Vladislav Jagellonský. 
Novému králi (bylo mu 15 let) zpočátku pomá-
há ze všech sil jako nejvýraznější a nejuznáva-
nější autorita v zemi. Vládne jako regentka, 
svolává zemské sněmy, mluví k českým sta-
vům v Benešově – nabádá k svornosti, sná-
šenlivosti a vybízí k ukončení rozbrojů a znovu-
sjednocení království z poloviny obsazeného 
vojsky uherského panovníka Matyáše Korvína 
a českých zrádců. Je to zřejmě pomsta Matyá-
šovi, kterému tak, k jeho velkému vzteku, pře-
kazí záměr, aby k držení Moravy, Slezska a čá-
sti Lužice připojil i Čechy. Matyáš se sice zval 
českým králem, dle volby zrádné katolické 
šlechty a pozdější dohody s válkou vyčerpaným 
Vladislavem Jagellonským, která byla vynuce-
na vojenskou převahou, ale svatováclavskou 
korunou nikdy korunován nebyl. 
Jak je možné, že tato vskutku velká a nevšední 
žena, a troufám si napsat vůbec největší z na-
šich královen, nakonec upadá téměř do zapo-
mnění a nevíme ani, kde je její hrob? Tedy neví 
to naši historici. Já – díky polským pramenům – 
ano.  
Abych vás každé číslo GV nezahlcoval obsá-
hlými články, rozdělil jsem pojednání o Johaně 
z Rožmitála do dvou částí. V únorovém čísle 
najdete tedy část 2. 

Aktuálně pod čarou:  
lu s Edukativní společností, natočit celovečerní dokument. Zvláště když to nikdo, za celou dobu existence kinematografie a televize, 
zatím neudělal. Pokud vás tato výjimečná česká královna zaujme také, můžete se podívat na stránky projektu zde: http://1url.cz/dyBM
No a pokud byste chtěli přijít s troškou do mlýna a podílet se na vzniku dokumentu, tady se dozvíte jak: http://1url.cz/WyBJ. Královna 
Johanka rozdala za svého života vše, co mohla. Mě by se líbilo, milí abonenti, vidět vaše jména v síni přispěvatelů na mramorové 
desce: http://1url.cz/syGc   -  a vám? Těm z vás, kteří se tak rozhodnou, mám od královny vyřídit velké poděkování.                                 

Jistě vás nepřekvapí, že mne jako dokumentaristu tahle královna zaujala natolik, že jsem se o ní rozhodl, spo- 
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NNÁÁŠŠ  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  VVÝÝLLEETT  
 

arel míval skvělé nápady. Ale žádný z nich nepřekoná ten, se kterým přišel ke konci školního 
roku: „Pojedeme na výlet vlakem do Berlína.“ Na mou námitku: „Vole, kde na to vezmu?“, 

odpověděl následovně. Každý si vymění za kilo 32 marek a další stovka stačí na společnou 
jízdenku vlakem. Nocleh zdarma v nočním vlaku tam i zpět. Jakmile jsem uslyšel, že má v prog-
ramu návštěvu musea přední Asie, byl bych snad šel i pěšky. 
 

NA BERLÍN  Standa Jedlička 

Nejprve přes Prahu a Sevastopol 
Sraz na nádraží, přepočítání svěřených oveček 
a odjezd do Prahy. V Praze volno, sraz večer 
před kinem na Václaváku (tuším, že se jmeno-
valo Sevastopol). Program nedůležitý, hlavně 
že bylo kde přečkat čas do půlnoci, do odjezdu 
vlaku. Na nástupišti (na hlaváku) jsme očeká-
vali příjezd  „Balkan Expresu“. Vzhledem k níz-
ké ceně jízdenky jsem nečekal cosi podobné-
ho  starému známému  „ORIENT EXPRESU“. 
A taky ne. Vagóny staré, sedadla malá a úzká, 
žádný brokát a plyš, jen poctivá tmavozelená 
koženka. Ale co, nejsme slečinky. S obvyklým 
zpožděním vlak vyrazil podél Labe na severo-
západ. Vyhlídky na řeku jsem si neužil, za ok-
nem byla tma jako v…pytli. 

Myšlenka na vraždu 

Poklid bezstarostné jízdy rázem zmizel, když 
nám jeden ze svěřenců přišel oznámit, že má 
časově propadlou (a tedy neplatnou) cestovní 
doložku (za totality listina životně důležitá při 
cestě i do spřátelené ciziny NDR). Hlavou se mi 
honí krizové scénáře. Buď výlet končí, a na 
hranici vystoupíme, nebo vystoupí jen dotyčný 
expert (slabé označení) s jedním z nás dvou 
(asi se mnou) a budeme trávit noc na nádražní 
lavici. Zbledl jsem a uvažoval  o  možnosti vraž- 

 
dy, tentokrát v Balkan expresu. Jen Karel zůstal 
v klidu a ujal se režie scény kontrola dokladů. 
Každý dostal za úkol přispět k vytvoření scény 
superzmatků. Na to jsou naši žáci opravdu do-
bří. Byl jsem dost skeptický, znáte německou 
akurátnost. Dej Prajzovi uniformu a stvořil jsi 
Boha všemohoucího. Dušička ve mě byla malá, 
ven do tmy se mi nechtělo. Naši ale nezklamali. 
Při kontrole přebíhali po vagónu, jeden přes 
druhého se dožadovali razítek. Ozývaly se vý-
křiky „já ještě nemám“, „nemohl bych dostat 
dvě?", „já musím na záchod“, „mě se ztratil bá-
gl, musím se podívat do vagónu vedle“ a pod.  

Marně se  chlapci v uniformách snažili, holt ne-
mají ty naše zkušenosti a schopnosti. Nakonec 
rádi orazítkovali i neplatný doklad, jen když po-
čet souhlasil. Já si oddechl a vrátila se mi bar-
va. Zpátky nás už pustit musí. Zbytek noci, klid-
ný polospánek. 
Na nástupišti v Berlin Hauptbahnhof shromaž-
ďujeme svou cestovatelskou skupinu a začíná 
instruktáž pro krizovou situaci. Kdyby se někdo 
ztratil, orientační bod je televizní věž na Alexu, 
odevšad viditelná. Azimut od věže k nádraží. 
Nástupiště odkud odjíždíme večer. Kdo nebude 
na nástupišti ve 21:40 má smůlu. Jede domů 
sám a za vlastní. Kdo chce, může chodit s Kar-
lem a se mnou. 

Nesplněný sen 

A první dojmy, železnicotramvaj, metro. Smůla, 

K
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do západního Berlína už dlouho nejezdí. Pro-
cházka po městě. Už vidím zeď, tu s velkým Z, 
tu pro kterou jsem strávil na vojně zbytečně 
měsíc navíc, tu pro kterou jsme museli s celým 
velitelstvím letectva východního okruhu žít mě-
síc v lesích. A teď tu stojím a nemohu k ní blíž. 
Já jsem je chránil a oni by po mně stříleli. Svo-
loč. Ani fotografovat nelze. Za zdí je vidět vy-
soké budovy Springerova nakladatelství se svě-
telnými reklamami. Jdeme po bulváru „Pod li-
pami", kolem Humboltovy univerzity směrem k 
Braniborské bráně. Zelené uniformy houstnou, 
200 m před bránou dvojitý kordon, musíme se 
otočit. Na můj návrh, abychom navštívili ales-
poň Čekpoint Charlie Karel nereaguje. Prý ad-
renalinu bylo už dost. Zase přicházím o další 
sen. O fotku jak stojím pod tabulí „VYJEZ-
ŽAJETE IZ SOVĚTSKOGO SEKTORA". Měl 
jsem pro ni čestné místo nad svým pracovním 
stolem, vedle obrázku mého milovaného moc-
náře France Josefa I. a cedulí s nápisy: „Vý-
chod zakázán" „Ložnice dívky" „PRIMEROS 
gum?" a podobných skvostů. Osude, ty umíš 
být tak krutý. Už se sem nikdy nepodívám. 

Splněný sen 

Můj žal utišil až další můj sen. Konečně stojím 
před MUSEEM PŘEDNÍ ASIE. Honem zaplatit, 
tehdy, v přepočtu kursu východoněmecké mar-
ky, 12 Kčs (dnes 12 Eur) a jsem uvnitř světové 
instituce rovné Smitsonianu, nebo Londýn-
skému královskému. Já vesničan vcházím do 
prvního sálu a přede mnou nádhera Perga-
monského oltáře. Dva a půl tisíce let historie.  

Stavba před kterou stáli v úžasu a úctě zakla-
datelé naší civilizace a dost možná hrdinové 
řecké historie. Tají se mi dech.  

V dalším sále starořecká agora. Pak Ištařina 
brána z Babylonu. Jaké štěstí, že kulturní dě-
dictví lidstva, za cenu dřiny a obrovských ná-
kladů bylo přeneseno do Berlína a tak zachrá-
něno (snad). Další sály s památkami Chetitů, 
Asyřanů a dalších. Stojím v úžasu před kamen-
nou stélou s Chammurapiho zákoníkem, první 
známou úřední vyhláškou. Nevím jak dlouho 

můj zážitek trval. Vím jen, že nikdy nezapome-
nu. Díky Karle. 

Naši studenti i učňové byli skvělí 
Další zážitky mi v paměti nezůstaly. Jen vím, že 
jsem navštívil i několik obchodních domů. Kou-
pil jsem si oblíbenou německou pracovní čepi-
ci, která mě v budoucnu dlouho zdobila a má 
žena ji stejně dlouho nenáviděla. Když se den 
nachýlil k večeru, vzrůstaly ve mně obavy, kolik 
že se nás na nástupišti sejde. Zbytečné obavy, 
jsme všichni. Dnes bych si takový risk těžko 
dovolil. Ale v té době byli naši studenti i učňové 
prostě skvělí. Vlak se objevil a vyjel včas. Zas 
ta německá preciznost. S námi do vlaku nas-
toupila řádka občanů tmavší pleti obtížená ba-
líky a ranci. Jeli zřejmě až na konečnou (Buku-
rešť?) Na hranicích pak zaměstnali celníky tak, 
že nás už v podstatě nekontrovali. V Praze za 
svítání se už kupodivu nechtěl nikdo zdržet, tak 
jsme zmačkaní a nevyspalí přestoupili a pokra-
čovali domů plni zážitků. A já, protože se už ni-
kdy do Berlína nepodívám, jsem si tuto zprávu 
vycucal z palce po 30 letech. K tomu se při-
znávám, abych zvýšil šanci, že budu otištěn. 
Šéfredaktor totiž nevěří, že bych si mohl něco 
pamatovat, Má pravdu. 
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MMÁÁŠŠ--LLII  CCOOSSII  NNAA  DDUUŠŠII,,  SSVVĚĚŘŘ  SSEE  TTEETTĚĚ  IILLUUŠŠII  
aanneebb  FFaakkjjúú  ppaannee  uuččiitteellii  

  
amatujete? Dopisy pro Sally… Máš-li cosi na duši, svěř se strýci Artuši… Do-
pisy čtenářů… či přelomové Volejte řediteli… 

Tisk je nejstarší hromadně sdělovací prostředek, neboli médium, a na rozdíl od 
některých mladších, jakým je třeba film, umožňuje zpětnou vazbu… Neboli,  mů-
žete mu nadávat, lát, spílat… a on se může pokoušet bránit, nebo ho můžete 
chválit a on si může tahat tričko…  

I naše zcela mimořádné médium GV hodlá možnosti zpětné vazby využít a re-
agovat na vaše podněty, přání, poděkování, žádosti o dementi či pohrůžky 
soudním řízením…  

Kritika dárku uveřejněného v GV č. 2 - 2015  
 
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potre-
stán… a kdo se v Čechách zavděčí všem, že? 
Zdá se, že dobře míněný dárek z čísla 2 odpálil 
přímo lavinu reakcí od všech společenských 
majorit i minorit a jejich organizovaných zástup-
ců… za všechny jmenujme Západočeské sufra-
žetky, Evropské centrum pro práva Romů, Děti 
bez oběda, Svobodné šátky, Dědicové Lužic-
kých Srbů, Duhový Západ, Die Freie Eberland 
ad.  
Panu UB, který sám sebe charakterizuje jako 
věrného čtenáře a je evidentně vědychtivý od-
povídáme na jeho dopis, který ocitujeme doslo-
va níže pod naší odpovědí, tak, že jeho Iracio-

nálnímu obsahu nebudeme věnovat pozornost, 
uvědomujeme si však zásadní opomenutí a při-
kládáme praktickou tabulku, která uspokojí ma-
jitele všech běžných monitorů, včetně těch výše 
zmíněných hnidopichů. 
Pro připomínku abonentům, aby nemuseli hle-
dat v loňských číslech GV, uvádíme odkaz na 
Dárek, na který níže uvedený čtenář reaguje 
tak rozhořčeně. Tady si jej můžete připome-
nout: https://youtu.be/Jdrbh8MgP3o a to za po-
užití níže uvedené tabulky. Věříme, že tak bu-
dete moci lépe posoudit, do jaké míry je stíž-
nost čtenáře opodstatněná. 

 
Zde čtenářův dopis 

Vážení! Zdá se, že uveřejněním dárku z GV čí-
sla 2, jste se dotkli sebevědomí i citů mnoha 
mužů. Dárek je to sice pěkný, ale diskriminuje 
nás dolňáky, kteří často a rádi spočineme po-
hledem na nižší partie vnadných žen. My by-
chom snad neměli být odměněni prodloužením 
života a snížením rizika infarktu? Kdo nás to 
chce stavět na nižší stupeň, než jsou horňáci?  

Nechci se nijak dotknout paní doktorky Karen 
(ani jejích prsou),  ale dokáže to vůbec jako ba- 
ba posoudit? A nechci odpověď, že se máme 
taky dívat nahoru a neremcat. Leváka taky ne-
přecvičíte na pravou stranu bez následků! 
Žádáme o rozšíření výzkumu v této oblasti i na 
nás. A vůbec byl ten výzkum generově vyvá-

P 
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žený? Co čtyřprocentní menšina? I jim jsou upí-
rána práva žít déle a radostněji? 
Zdá se, že tento výzkum, postrádá serióznost. 
Nejsou stanoveny podmínky výzkumu, ani pro-
kazatelná srovnání s kontrolními skupinami. 
Platí-li doporučení dívat se na prsa 10 minut 
denně, není uvedena doporučená vzdálenost, 
ani zda se jedná o výzkum u žen cizích, nebo 
u vlastní. Budu-li však pozorovat tak dlouho 
proporce ženy cizí, vyhandluju si v horším pří-
padě obvinění z harašení, v lepším případě pak 
dostanu po čuni (jak by řekl kamarád z Mo-
ravy). Pokusím-li se o totéž u ženy vlastní, do-

zvím se, že haraší mně (ve věži) a budu vy-
hnán k jiné užitečnější činnosti (luxování, utírá-
ní prachu apod.). Ani jeden z výsledků nepo-
vede k uvedeným bonusům. Seriózní výzkum 
by navíc musel obsahovat kontrolní skupinu, 
která by musela pro srovnání stejně usilovně 
a dlouho pozorovat chlupatá prsa mužská. 
Závěrem dodávám, že pokud by vaše redakce 
na základě mého podnětu, iniciovala skutečně 
vědecký experiment pro doplnění pozorování 
partií dolních, přihlásím se obětavě jako ne-
stranný pozorovatel. Ovšemže pochopitelně ne 
do kontrolní skupiny. 

 
REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

         

Máš svědění na duši? 
Svěř se tetě Iluši. 
Svědomí tě zebe? 
Teta sejme depku z tebe. 
Svěř se tetě Iluši. 
 
Žijeme v těžké době, 
Nevěříš sám sobě? 
Iluška tě povzbudí, 
sílu v tobě probudí. 
Uvidíš, že uvěříš sám sobě. 
 
V pohodě chceš zase žít? 
Pak za tetou musíš jít! 
Ta má zkušeností fůru, 
jistě zvolí správnou kůru. 
A ty jako VIP si budeš žít. 

 
REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

         

Přišlo těsně před uzávěrkou 
Redakce obdržela od stěžovatele foto, jako důkaz, že náš dárek v GV 2 opravdu na svém počítači 
viděl. Neuvěřitelná, až vědecká preciznost! 
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SSMMUUTTEEKK  

 
 

Ríšo! Ty v..e. 
Nemohu Tě oslovit, protože jsi tam dole. 

Čekáš s mincí na Chárona převozníka. 

Má nataženou dlaň. 
Chce Tě vést do míst zapomnění. 

Tak to ale není. 
 

 
 

Vidím chlapa, který stojí v dílně a před katedrou. 
Má úsměv na tváři i když se nedaří. 

Dokáže vytvořit šou při soutěži učňů v Praze 
Pak večer v ní pokračuje na výletním parníku. 

Hudba začíná hrát břesknou muziku. 
Nohy se mu začínají třást. 

Krásná šéfová soutěže se propadá v jeho náručí 
na parketu. 

Parník musí zastavit. 
Jeho rozkmit může nebezpečný být. 

 
První žena s dcerou Xenií – Karlovy Vary mizí v povzdálí. 

 
Útěk do Sokolova. 

Nová láska, nové zaměstnání, nová slova. 
Rozevlál jsi její vlasy – Hřebeny. 

Dům plný poklidu, až na tu nestvůru život beroucí. 
Padla na čas na lopatky a pak...? 
Proč jsi všechno tak uspěchal? 
Vždyť jsi byl mladý a ne stár? 

 
Milan Karafiát vzpomíná na Ríšu Haichla 

 

* 
 
 

 

Jen ti, co se do Sokolova přesunuli 

na začátku šedesátých let z Chebu,  
nebo začínali v nově otevřeném učilišti,  

si vzpomenou na tělocvikářku 

Věru Čechurovou - Zemanovou. 
Ani s ní už se nepotkáme. Definitivně pryč 

jsou turnaje v „golfu chudých“ na škváře Bohemky. 

Snad zase, až tě Věro dohoníme tam nahoře.  
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UUČČEEŇŇ,,  SSTTUUDDEENNTT,,  ŽŽÁÁKK  NNAA  KKTTEERRÉÉHHOO  
SSEE  NNEEDDÁÁ  ZZAAPPOOMMEENNOOUUTT  

 
dyž jsem v prvním čísle GV v článku Rubrikování uvažoval o možných budoucích rubrikách 
našeho superměsíčníku, uváděl jsem jako možnosti to, co jste si přečetli o dvě řádky výše. Že 

každý z nás měl toho „svého“ nebo ty „své“ nezapomenutelné v jiné třídě, jiném oboru, jiné době, 
to asi víme všichni. Že to nemuseli  nebo nemusely být vždy premianti je nám asi také jasné. Když 
ovšem mají zůstat, už z definice, nezapomenutelní(é), musíme si je připomínat a vysvětlit ko-
legům, proč právě tenhle je ten můj, ta má, nezapomenutelná. Dnes poprvé tuhle rubriku otevřeme 
vzpomínkou Standy Jedličky na toho jeho „neza…“  

(KčS) 
 

hoj, když jsem si prohlédl výstavní panely, cos mi přeposlal, tak to vypadalo, že Hubáček měl 
pravdu, když prohlašoval: „Náš ústav je asi tělocvičná Akademie vedená tělocvikáři a na 

ostatním nezáleží.“ Vím je to hodnocení nespravedlivé, a tak poměr 15 sportovců na 5 ostatních 
odvětví asi nic nevypovídá o skutečnosti, nýbrž jen o tom, že se o úspěších, jiných než spor-
tovních, většinou nic nedovíme. Ale stejně mě to štve a tak musím vzpomenout alespoň na jed-
noho, co se neproslavil rychlou nohou, nebo svaly paží. 

(StJ) 

 
VAŠEK  
 

sou učni a studenti,  na které jsme byli a zů-
stáváme dostatečně pyšni, kteří nám poskyt-

li tak důležitý pocit, že naše práce má význam 
a je k něčemu dobrá. Mezi ně rozhodně patří  
Vašek  Hájek, který k nám nastoupil jako učeň 
tříletého oboru. Ale excelentní výsledky ve 
všech předmětech, Karla i mě vybudily k tlaku 
na jeho rodiče, aby přešel na maturitní studium. 
Nastal boj. Nevlastní otec o tom slyšet nechtěl, 
v rodině s větším počtem dětí měla před na-
dáním přednost možnost ušetřit, učňovské ka-
pesné a rychlý nástup do pracovního procesu. 
Není moc věcí, za které bych si mohl klepat na 
rameno ale to, že jsme nakonec uspěli, že ta-
lentovaný člověk mohl odmaturovat (a skvěle), 
mezi ně určitě patří. Po maturitě se Vašek roz-
hodl pokračovat ve studiu na vysoké škole. Od 
rodiny, se kterou se musel rozejít, neměl žád-
nou podporu, takže po celou dobu studia se ži-
vil sám pomocí brigád a souběžných pracov-
ních poměrů a stipendií. Úspěšně studium zvlá-
dl a stal se i doktorandem. V rámci zahraniční 
praxe se dostal do Kanady, kam po skončení 

studií zamířil natrvalo. Protože byl zaměstnán 
ve frankofonní části Kanady, musel krom své 
angličtiny zvládnout i francouzský jazyk. Pracu-
je (nebo pracoval) ve výzkumu tenkých vrstev 
a jejich nanášení. Tento příběh i  když připomí-
ná červenou knihovnu, je pravdivý. 

(StJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Není snad třeba uvádět, který z těch čtyř zvěčnělých 
na fotce je Vašek Hájek 

 
HONZA 
 

en můj nej je z jiného těsta. Také z jiné rodi-
ny. Dělal jsem mu třídního jako učni oboru 

provozní montér, tak se na začátku sedmdesá-

tých let říkalo elektrikářům. Patřil k nejlepším 
na škole jak pokud jde o prospěch, tak i pokud 
jde o aktivity, které se tehdy nedaly provozovat 

K

A

J

T
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jinak, než v SSM. 
Měl jediný handicap, otce, který v osmašedesá-
tem nezaujal jako odborový předák na Vřesové 
ten správný postoj požadovaný v normalizační 
době. A tak, když jsem mu jako třídní napsal 
doporučující posudek k dalšímu studiu, protože 
jinak jsem si to představit nedovedl, byl jsem 
předvolán k vedoucímu učiliště a požádán, 
abych posudek přepracoval. Jarda Špaček mu-

sel dobře vědět, že to neudělám a zachoval se 
jako slušný člověk, přestože jsem byl ve stejné 
situaci jako Honzův táta. Řekl jen: „Asi nás vy-
hodí všechny“ a dělal všechno proto, aby se tak 
nestalo. Honza Štrunc se nakonec vzdělání, 
a nejen maturitního, díky své sveřeposti a vytr-
valosti domohl a ten magisterský (i když ne-
elektrikářský) titul mu docela sluší. 

(KčS) 

 
HONZA jako čerstvý šedesátník 
 

ačalo to tím, když mi Standa na minulé kol-
portážní sešlosti v Koruně předal objemnou 

obálku s vpravdě historickými materiály ze živo-
ta Ústavu. Když jsem se jimi další den probíral 
překvapen tím, že byly doby, ve kterých jsem 
měl jinou barvu vlasového porostu, narazil jsem 
i na čtvrtku papíru popsanou z jedné strany mo-
drým inkoustem a z druhé červenou propisova-
čkou. Na té inkoustové straně opatřené v pra-
vém dolním rohu dvojflekem značných rozměrů 
jsem identifikoval vedle veršů i program akce, 
kterou nemohlo být nic jiného, než závěrečný 
mejdan po ZUZ. Citace budiž důkazem :  

Program 

Zahájení – uvítání hostů a přítomných – předat 
slovo Hubáčkovi 
Slavnostní přípitek – Hubáček 
Večeře – zlikvidovat tabuli 
Zábava – hudba + soutěže – pěvecké, 
řečnické, básnické 
Výše zmíněné verše se pak věnovaly převážně 
hodnocení pedagogů Ústavu. Autor  hodnotí na 
příklad Miloše:  

Po kom všechny ženy šílí, 
když zapíná si fráček? 
Na parketu je to borec, 
jmenuje se Hubáček 

nebo Vladimíra: 
Kreslení teď každý z nás má 

přinejmenším v malíčku, 
vždyť jsme na něj také měli 

fousatýho Pivničku. 
O Standu se pak autor otřel dokonce dvakrát: 

Všichni chtěli všechno znát, 
všichni chtěli jedničku, 

to bychom však na měření 
nesměli mít Jedličku. 

Náš učitel Jedlička říkal 
to chce um, 

teď ho drží pod stolem 
jeho přítel rum. 

Jistě uznáte, že z mé pozice šéfredaktora GV 
jsem zavětřil snad až příliš hlasitě. Následně 
jsem Standu podrobil dálkovému výslechu a 
zjistil, že on je přesvědčen o tom, že autorem 
nemůže být nikdo jiný než Honza Štrunc, který 
absolvoval v roce 1974 jako provozní montér, 
jak se tehdy jmenovali elektrikáři. To by byl au-
tor pro Gévéčko pomyslel jsem si okamžitě 
a jako správný investigativec započal pátrat. 
Trvalo to týden, než jsem se dopracoval k Hon-
zovu e-mailu a navázal spojení. Zato jsem se 
v průběhu toho pátracího týdne dozvěděl, mimo 
jiné intimnosti, i pro mne neuvěřitelný fakt. Hon-
zovi bude 17. ledna šedesát. Že už my, jeho 
učitelé jsme až tak zestárli? 
Výsledek mé činorodosti máte na následující 
stránce, kde vám nabízím sken autentického 
dokumentu ze školního roku 1973/1974. Níže 
pak snímek z internetu, jak Honza vypadal v r. 
2014. A abych nezapomenul, Honzu jsem po-
zval do Koruny, abychom všichni viděli, jak vy-
padá dva dni starý šedesátník živě. 

(KčS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z
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AANNKKEETTAA  --  AANNKKEETTAA  --  AANNKKEETTAA  
 

Nejdříve statistika: 

GV má registrovaných 6 členů redakční rady, 23 abonentů z řad vy-
sloužilců (z toho 20 digitálních). Ti všichni byli anketou oslovení. 

Do 15. 12. se nám vrátilo 7 anketních lístků tedy 24%. Všichni odpověděli 
na všechny otázky a všichni vstupují do roku 2016 s nulovým dluhem na 
předplatném. 

Ve druhém kole, tedy s termínem do 9. ledna 2016 optimisticky čekáme 
zbývajících 75% odpovědí. 

A nyní již konkrétní odpovědi jednotlivých účastníků ankety. Otiskujeme je 
v pořadí v jakém došly. 

Odpovědi na anketní otázky  
 

1. Co se vám v roce 2015 povedlo a co ne? 
2. Co jste si napsal(a) Ježíškovi a co byste v jeho pozici určitě 

přinesli svým přátelům (jmenovitě) – abonentům Gévečka? 

3. Co byste si přáli, aby Ježíšek přinesl Gévéčku? 

Standa Jedlička 

1. Povedlo se mi dožít ve stavu odpovídajícím mému věku. Funguju, udržím moč, křídu už 
nemusím. Mezi to, co se nepovedlo, bych musel uvést asi 20 tělesných potíží, což by těžko 
někoho zaujalo. 

2. Pokud by taková bytost s neomezenými pravomocemi skutečně existovala, napsal bych si  
opakování letošního úspěchu, což ostatně přeju i své rodině i přátelům. Reálně existujícímu 
Ježíškovi (mé ženě) psát nebudu, postačí obligátní flanelová košile, svetr, či cokoliv jiného 
co usoudí, že potřebuju. 

3. Časopisu  GV  přeju, aby se ve zdraví dožilo číslovky 10. Hlavně své bazarové rubrice přeju  
nějaké nápady a hodně přispěvatelů. Určitě hrozí, že brzo sáhnu v kapse své paměti až 
ke dnu. 

Ilona Horáčková 

1. Nepovedlo se mi, jako všechny předchozí roky, naučit se otrle čelit hulvátství a buranství  na 
všech úrovních, od celospolečenské po školní pracovní (nemyslím studenty). Povedlo se mi, 
jako všechny předchozí roky, radovat se z toho, co roste z vlastních dětí, byť díky 
genetickému prokletí budou rovněž bojovat s předchozím jmenovaným. 

2. O světový mír, pravdu, lásku, slušnost…a teplé bačkory na studenou podlahu na chalupě. 
S ohledem na průměrný věk abonentů Gévéčka bych jim přinesla totéž plus každému balení 
Geriavitu Pharmaton.  

3. Pevné zdraví (takže raději tři balení výše jmenovaného GPh) našemu šéfredaktorovi, aby 
nás mohl ještě dlouho vést svým typickým způsobem – jako v hedvábných rukavičkách – 
jemně, ale pevně. 

Milan Karafiát 

1. Že jsem rok 2015 přežil a že jsem rok 2015 přežil. 

2. Chtěl bych Tě Ježíšku pozvat do Koruny a po pátém pivu Ti vynadat, ať mě přestaneš jako 
každoročně srát s tím vymýšlením dárků a s navozováním pohody. To jenom pablb po 
uklízecím a nákupním shonu umí. 
Přátelům ať nevyhoří barák, nepřijde stoletá voda, děti a vnoučata jim nedávají na frak. 
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3. Na třetí otázku Milan neodpověděl, respektive odpověděl stejně jako na druhou. 

Milan Mládek 
1. Všechno – žiju, chodím, vidím, trávím, vylučuji, zatím organizovaně. 

2. S Ježíškem si nepíši, nemám adresu. 

3. Inkoust nebo toner. 

Valda Virt 

1. Podařilo se mi najít druhý domov: Staré náměstí – restaurace Koruna. 

2. Všem svým přátelům cestu do restaurace Koruna. 

3. Me deceo gue el diario Gevečko traiga mai no licias el la idiomo Espaňola Gracia. 

Václav Ret 

1. Jsem rád, že jsem se dožil vydání třetího čísla GÉVÉČKA. 
Koupil jsem si los za třicet ká a vyhrál jen dvacet.  

2. Ježíšek má fantazii – nechávám to na něm. Všem kolegům hezké Vánoce a klidný 
a spokojený nový rok 2016 se spoustou nápadů pro Gévéčko. 

3. Spoustu pravidelných dopisovatelů. 

Alena, tiskový mluvčí Jirky Jelínka 
1. Chodit do Koruny. 

2. Zvýšení důchodů. 
3. Nové čtenáře 

Karel Černík 

1. Ještě jsem nedělal inventuru, kvůli GV nemám čas. 
2. Pokud to bude jen trochu možné, aby nás všechny  při životě zachovati ráčil. 
3. Protože dobře vím, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř, přál bych si, aby vydrželo 

to, co je. 

František Chamra 

1. Jak už jsem tady někde napsal  velice se mi povedl závěr roku 2015, zejména Silvestr. 
Moc se mi nepovedlo přesvědčit ženu, že vlastně hraju jen pro ni. 

2. Já Ježíška miluju a tak ho nechci unavovat mým přáním a raději co potřebuji to si koupím 
sám. Ať radši pomůže „chudákům“ imigrantům. Nicméně všem abonentům této vyděračské 
edice přeji od Ježíška pevné zdraví, životní optimizmus a lásku všech kolem nich.  

3. Hodně chuti a invence do blbnutí. To je hlavní motor radosti ze života. Víme všichni, že 
sranda je to pravé koření života. 

Pavel P. Ries 

1. Povedlo se mi stát se šéfdesignerem časopisu GV a nepovedlo, začít toho litovat. 
2. Nevím, kdo si vymyslel tuhle hloupost, že mimino v kolébce lítá a nosí dárky, pokud vím, tak 

dárky se nosily jemu a každý rok to může každý vidět v milionech postavených Betlémech. 
No a protože se na Vánoce dávají dárky (což jinak není špatný zvyk i když nejvíce 
obdarovávaní jsou obchodníci), tak bych vám rád daroval, jako staromilec, tu typickou 
Ladovskou zimu. Počasí ale ovlivňovat neumím, tak aspoň takhle: http://1url.cz/7Chn. K ta-
kovéhle zimě to  ale chce na zahřátí panáka a tak vám na něj ještě posílám uspořenou Libru 
a pamatujte si – panák nebude, pokud nebude Libra: https://youtu.be/bNUNXzMVddA. 

3. Jak jsem psal výše, nechtějme na miminu čerstvě narozeném, aby nosilo nějaké dárky 
a přinesme je GéVéčku sami v podobě psaní do něj a pojďme i další rok takhle krásně 
blbnout. 
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LLYYŽŽAAŘŘSSKKÝÝ  VVÝÝCCVVIIKK  
 

Odnesl to jen prostředníček  Václav Ret 
 

 únoru 1974 proběhl - jako každoročně - 
povinný lyžařský výcvik prvních ročníků 
OÚ SOS. Organizace výcviku byla tako-

vá, že učňové nastoupili do motorového vlaku 
Sokolov – Kraslice. V Kraslicích byly na nádraží 
přistaveny autobusy, které nás dopravily na Bu-
blavu k hotelu Sport, kde si učni v lyžárně při-
pravili lyže a odtud jsme odešli k vleku. Zde 
potom probíhal lyžařský výcvik až do oběda. 
Oběd byl připraven v hotelu Sport. Počasi nám 
většinou přálo, strava byla přiměřená – několi-
krát jsme měli sice  připomínky ke kvalitě jídla, 
ale hlad byl vždy nejlepší kuchař. Odpoledne 
jsme se vraceli do Sokolova opačným způso-
bem tj. autobus - vlak.   

Na historickém snímku vidíme složení instruktorů 
lyžařského výcviku: zleva - Hanek, Ret, Roubínek, 
Žid a fotoamatér, autor snímku (který není tudíž 
vidět) je Chamra. 
Rarita: za celý měsíc, kdy se vystřídaly všech-
ny první ročníky OÚ, nedošlo k žádnému úrazu 
učňů. Rovněž nebyla zlomená ani hůlka, natož 
lyže. Jediný úraz, který jsem zjistil asi po týdnu 
ukončení výcviku jsem měl já, a to zlomený prst 
- prostředník na pravé ruce. 
Už na základní škole mi učitelé tělesné výchovy 
dávali ze soucitu dvojku, aby mi nekazili vyzna-
menání. Pouze pro dokreslení mé tělesné zdat-
nosti sděluji, že i na vojně jsem držel určité pr-
venství, a to jako první jsem padal z kruhů po-
případě hrazdy. Není proto divu, že jsem byl 
široko daleko jediným zraněným. 

Možná stačila jedna věta 
Prst pobolíval a pobolíval, ale nebyl oteklý. Asi  

po týdnu jsem navštívil chirurgii, ke se mě ujala 
velmi sympatická primářka. Po prohlídce prstu 
zhodnotila situaci: „Oteklý není, to je naraženi-
na a ta bolí. No jo, vy jste kantor a ti jsou všich-
ni hodně rozmazlení.“ Rozhovor probíhal ve 
velmi příjemné, poklidné až rozverné náladě. 
Velmi vtipně a dvojsmyslně si dobírala můj prst, 
přičemž mi jej stále velmi jemně a opatrně oh-
matávala. Už jsem čekal, že vyndá ze skříňky 
vodku a dvě skleničky. Bral bych i kávičku. 
Abych atmosféru vygradoval, povídám: (taková 
pitomost) „Jsem zdravotník a mám legitimaci 
okresního výboru ČSČK. Jezdím každoročně 
na dětské tábory. Domnívám se, že je to zlome-
nina.“ Hned jsem zaregistroval znatelný pokles 
vzájemného souznění a trochu se vytratila ta 
jiskra, která tu doposud byla. „Tak pojďte na 
RTG“, řekla stroze. Po chvíli čekání přinesla 
sestra snímek. Paní primářka mě pozvala ke 
světelné tabuli, abych se podíval. Zlomenina 
prostředníku přímo zářila. „Měl jste pravdu, ale 
je divné, že vám prst neotekl.“ Následovala 
klasika: sádra a utrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Později při sebekritickém hodnocení jsem si ří-
kal, kdyby mě raději husa kopla, nebo kousl se 
do jazyka a nebo mluviti stříbro - mlčeti zlato. 
Pozdě. Stačila jedna věta a vše mohlo být úpl-
ně jinak.  

* * 
 

 

V 
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HHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  
RROOZZHHLLAASSUU  

aanneebb  „„kkddoo  cchhccee  vviidděětt  IIddiioottaa,,  
aaťť  ssee  ddoossttaavvíí  ddoo  řřeeddiitteellnnyy““  

  

Janus – leden – januar – vysloužilci – zasloužilci   
 

evím jak vy čtenáři, ale já se pravidelně 
bráním závazkům, které s sebou nová 
období přináší. 

Ne snad z pohodlnosti, či obavy ze selhání při 
první klopýtnutí, ale jaksi z principu. Neubráním 
se však alespoň zamyšlením, či občasným zá-
chvatům každoroční ritualizace. Někdy víc, ně-
kdy míň. Já to s těmi začátky a konci mám jaksi 
pod kůží, tak musím opatrněji. Považte. 
Janus byl v římské mytologii bohem počátku 
a konce, také ochráncem dveří a bran, což kon-
ce i počátky nepatrně a opatrně symbolizuje. 
Poprvé mi mou dvojjedinost, vlastně starově-
kou „čtyřjedinost“ připomněl můj oblíbený fy-
zikář Standa Jedlička, když mi při zkoušení 
v M1 řekl: „Janus, ty jsi ten bůh dvou tváří“. Ne-
vinně tak rozdmýchal můj zájem o historii. Pa-
radoxně je onen definovaný Bifrons zobrazován 
z jedné strany jako zralý vousatý muž, z druhé 
jako holobrádek. Z té symboliky až mrazí. Proč 
ne, vždyť je Leden. Neboli Januar. Název nese 
první měsíc v roce příznačně od boha již 
několik řádek propíraného, tedy Januse.  
Nahlédneme-li do profilu rodáka z Thessálie, 
pak symbolizuje změnu či proměnu. Proč ne tu 
lednovou? Co taková proměna dětství v dospě-
lost? Gévéčko taky prochází proměnou. Nelze 
přehlédnout snahu redakce nasávat nové při-
spívatele a rozšiřovat řady čtenářů. Nabízí se 
pak rozšíření tiráže o termín „zasloužilci“. Příz-
načně citovaný patron změn je rovněž uctíván 
ve vztahu k času sázení a sklizní, svateb i na-
rození. Napadají mě desítky paralel ve vztahu 
ke škole. Spousta zasloužilců (i vysloužilců) se 
tak trochu sezdala se školou, více méně bez 
oddávajícího a se všemi atributy. Některé svat-
by bývají trvalé, některé trpně přetrvávají. Také 
jsou rozchody, rozvody, … i početí. Ta vítaná 
narození s sebou přináší změny, někdy i trpě-
né. Často pozitivní. Změny nemáme moc rádi. 
Učitelé x-krát méně. Jsou přeci zvyklí na své 
přípravy, lety osvědčené i zaprášené. Každá 
reforma se snaží rozbít ustálené schéma, leč 

mnohdy marně. Musím se často svých kolegů 
zastat. Změny, které přichází z „ministerstva 
zemětřesení“ (termín Františka Aubrechta1) nej-
sou vždy těmi, které bychom potřebovali pro 
zlepšení kvality procesů. Bývá tomu obvykle 
naopak. Posuďte. Od prvního dne roku vstupu-
je do středních škol zákon, který např. zakazuje 
automechanikům pracovat s benzínem. Přijde 
mi to stejně špatné rozhodnutí, jako když před 
lety byla žákům učebních oborů posílena rodin-
ná a estetická výuka, chemie a ekologie, i eko-
nomika na úkor odborných předmětů. I na úkor 
odborného výcviku. Ach jo. On i zřizovatel se 
činí. Tak míchá pravidly jako herec Laterny ma-
giky dějem. Aktér je neviditelný, děj má pobavit. 
V průběhu svátečního adventního měsíce se 
„těm v černém“ zvláště povedly dvě věci. První 
je hrůzu budící změna názvu školy: Integrova-
ná střední škola technická a ekonomická Soko-
lov, příspěvková organizace. „Nazdar hodiny“, 
řekl by otrlý byrokrat. Druhým přívěskem na 
šňůře perel jsou doporučená kritéria pro přijí-
mací řízení. Kdo je nedodrží, bude jako v loň-
ském roce oslavován jako příklad naplněnosti 
školy. Ber kde ber. Při nedostatku schopných 
učedníků budeme dále hýřit poloschopnými 
maturanty, kteří se schovávají za alibismus zá-
konů a unikají životní realitě. Sbohem malíři, 
tesaři, přidavači bez maturity (a jiní). A co ško-
ly? Ty musí, alespoň většina těch, co znám.  
Hodil by se malý novoroční závazek zákono-
dárců a politiků v duchu zdravého rozumu a od-
vahy pomoci nám všem. Držme nám všem pal-
ce i v tomto roce, ať nemáme stejný pocit, jako 
teď mívají dědicové odkazu Chodů střežících 
hranice. PF 2016, PJŘ. 
 

U aparátu byl Pavel Janus (PjŘ) 

F 2016 

                                                   
1 František Aubrecht, letitý kolega češtinář. Modelář, 
milovník historie a od 1. 1. 2016 i výpomoc a navrátilec do 
školy. 

N 
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GGLLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ  
vvyybbrraannýýcchh  uuddáálloossttíí  

ppoommooccíí  ČČeerrnnííkkoovvaa  ppuubblliicciissttiicckkééhhoo  
lliimmeerriikkuu  

  
 

omácí atmosféru předvánočního času zpestřenou výměnou mého letitého PC za jiný asi 
nejlépe charakterizuje glosa číslo 709. Koncentrované zoufalství, tak by se dala ta atmo-
sféra asi charakterizovat nejlépe. A jak málo stačí, aby se změnila, to dokazuje následující 

číslo 710. Pokud za tím bleskovým oživením starého sklerotika - autora těchto řádků vidíte hrůzu 
z přístrojů stále chytřejších, nemýlíte se. Emocí je k limerickům zapotřebí jako soli. A na závěr je-
den letošní školní. 

Dění ve světě i naše komentují suše vázaná slova ze Sokolova  
 

709. 
Dědovi hlava ve švech puká, 

nad klábosící třese se mu ruka. 
Dnes asi ani veršík nezplodí, 

Múza, ta potvora, kamsi prchla na lodi. 
Pomodli se, nabádá dědu kardinál Duka. 

 
Boj s exkrementy zahájil i Bill Gates. V jeho nadaci i v řadě dalších výzkumných pracovišť na ce-
lém světě vznikají projekty nových toalet budoucnosti. Jen sám zakladatel Microsoftu na ně přispěl 
částkou 42 miliónů dolarů. Příští záchody by tak měly fungovat i bez připojení ke kanalizaci i 
bez vody a elektřiny. 

710. 
Poslal Pavel, poslal tip, 
děda se hned cítí líp. 
Dá vám na to ruku, 

že neposlechl Duku. 
S chytrým hajzlem bude líp. 
Když přijdete domů z tahu, 

ozve se už na prahu: 
„Jestli budeš zase blít, 

pojď se ke mně naklonit. 
Vzpomeň si, jak to minule vypadalo ve výtahu.“ 

Pokud chcete býti cool, 
nevypadat jako vůl. 

Tak i váš pajzl 
musí mít svůj chytrý hajzl. 

Bože, kdo je tady vlastně vůl. 

Ověřil si děda, 
že pokrok se zastavit nedá. 
Bez chytrýho hajzlu v pajzlu 
je naše civilizace v hajzlu. 

Nakonec dědovi přišlo na mysl, kde asi sra… vyměšoval Přemysl. 
  
 

D 
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Ale bacha, děda není včerejší, 
na prstech si ukazuje, kdo už je doma chytřejší: 

první na řadě je manželka, 
po ní mobil a taky telka, 

a teď i hajzl, budoucnost je stále hroznější.  
 

717. 
Nezachoval se děda jako debil, 

když včera auto střelil? 
Všude chodit pěšky, 

není sníh, nejsou ani běžky. 
A co, pořídíme si koloběžky. 

 

718. 
Nakonec, včera v Koruně bylo hezky 

a také jsme tam šli pěšky. 
Urodila se i anketa 

a to chyběla nejedna teta. 
Že  by ti, co nepřišli, měli blešky? 

 

724. 
Zjistil děda v neděli, 

že všechna data jsou v perdeli. 
Výměna xpéčka  za wé destku 

fakt nepřipomíná dětskou besídku. 
Uvidíme, co přinese pondělí. 

 

 

2016-01-04 PONDĚLÍ 
No jo, ale vy jako škola, ať už jde o dyskalkulika (přeloženo do češtiny „blbej na matiku“), nebo má 
potvrzení, že může každých dvacet sekund zařvat, „běž do hajzlu, účo“, a hodit po ní penál (to se 
třeba jmenuje „krombiální syndrom agresivity“ nebo tak nějak vědecky podobně) nebo u paní 
psycholožky spočetl trojčlenku v průměru o 10 sekund rychleji, než dva výše zmínění případi – 
tudíž je nadaný, tak vy jako škola na ně musíte vést papíry a agendu a spolupracovat s pedago-
gickým centrem a kontroluje to inšpekce. 

 

006. 
Mladej Klaus mně zase mluví z duše 

a vůbec ne suše. 
I dědu tohle pálí, 

i když už neučí a v penzi se válí. 
A nejen, když kolem školy kluše. 

 
 

* * 
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KKOONNEEČČNNÍÍKK  
jjeeššttěě  mmiinnuullýý  rrookk  ssee  rruubbrriikkaa  jjmmeennoovvaallaa 
NNAA  PPOOSSLLEEDDNNÍÍ  SSTTRRAANNĚĚ  

vvyyhhrraazzeennoo  pprroo  ppaannaa  ššééffrreeddaakkttoorraa  
 

nes na této straně, která není ani malá ani velká, ale poslední, straně která se konečně dopra-
covala k tomu správnému označení, najdete trojici inspirací: 

 
1. Změna je život 
 
Inspirací ke změně názvu rubriky bylo časné 
pondělní ráno, kdy jsem pročítal další z rozho-
vorů v posledním čísle časopisu Interwiev. 
Profesor Koutecký (85), mě, venkovskému po-
lovzdělanci dodnes zcela neznámý dětský on-
kolog, mě nejen fascinoval, ale už v prvním 
odstavci přiměl ke změně názvu této rubriky 
Vřele vám všem doporučuji: přečtěte si ten roz-
hovor celý. Snad jen jedna citace jako důvod: 
„Navíc z hlediska biologického jsou muži ve 

srovnání se ženami méněcenní. Jejich nemoc-
nost je vyšší, než u žen, průměrný střední věk 
dožití žen je o sedm let delší, než u mužů. Ženy 
jsou prostě schopnější. My pánové se s tím 
musíme smířit a podle toho upravit svůj život. 
A dámy by si toho měly být vědomy a cho-
vat se k nám ohleduplně. K méněcenným se 
má přistupovat s citem, mít doma Xantypu nám 
nepomůže.“

 
2. Inspirace v EU 
 
Inspirován řadou funkcionářů z vedení EU, ne-
bo jak se u nás v Čechách s oblibou říká – Bru-
selem, kteří navrhují odebrat dotace těm člen-
ským zemím, které se staví na zadní ve věci 
přerozdělování uprchlictví, jsem se rozhodl tak-
to. Ti z vysloužilců, kterým je zasíláno GV digi-
tálně i těm, kteří ho dosud dostávali v tištěné 
(a luxusní) podobě a sami pro GV dosud ne-
přeložili křížem stéblo, přivřu kohout. A na-
opak těm, kteří, byť nepatrně, přispěli něja-
kou aktivitou bude s Novým rokem odpuš-
těno chybějící předplatné. A pak, že z Bru-
selu nejde nic nového, metoda cukru a biče se 
tomu v minulém století říkalo. I když, ač nerad, 
musím drobnou zahraniční inspiraci připustit. 
S návrhem PJŘ (viz jeho dnešní Rozhlásek) na 
rozšíření abonentů GV o „zasloužilce“, jsem si 

uvědomil, že i toto naše pozvání je jen klonem 
nápadu mutti Andělky na vylepšení genofondu 
nejmenovaných sousedů. Jsem jen zvědav, 
jestli zasloužilci vylepší bilanci čtenářů – exter-
ních autorů GV, nebo se budou chtít, jak je zvy-
kem, ze kterého se stává pravidlo, jen bez-
pracně přisát na cecík mnou financovaného 
(personální náklady + provozní náklady + daně) 
měsíčníku. Přiznávám bez mučení, že jde jed-
noznačně o akt ryzího sociálního inženýrství, 
které mně bylo vždy odporné, ale nevidím jinou 
možnost. Nakonec nejde o nic nelidského, 
vždyť ze 30 registrovaných vysloužilců se toto 
opatření dotkne jen 30%. Musíte uznat, že zů-
stávám humanistou, to když soudruh Stalin ká-
cel les, tak měl třísek daleko víc. 

 
3. Novoročenka 
 
A inspirace do třetice. Tentokrát novoročenkou od Zuzky Onderové. 

Ať vám celičký rok 
2016 

padají jen šestky. 

D



 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 
 

Reklama v GéVéčku se vyplatí, 

vždyť abonenti nic neplatí. 

Dozví se o vás celý svět, 

zakázky se hrnou hned. 

Reklama v GéVéčku se vyplatí. 

 

Reklama v GéVéčku se vyplatí. 

Inzerujte, budete vysmátí. 

Píárko my umíme, 

kariéru vám zrychlíme. 

Reklama v GéVéčku se vyplatí. 
 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

 

V středočeském Buštěhradu, 

kousek od Ruzyně a pražského hradu, 

kde má GV výtvarnou redakci, 

šéfdesingera tu najdete v akci, 

jak si myslitelsky  podpírá bradu. 

 

Foto video studio JARI je naše spása, 

zde se rodí GV krása. 

JARI si moc dobře vede, 

Vše, co chcete,  ona svede. 

Současně jen úspěchy JARI spásá. 
 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 

 
Vychvalované farmářské trhy 

jsou jen na spotřebitele podtrhy. 

Na chebské zahrádce u Bédi 

ovšem kvalita i ceny sedí. 

Jen serióznost, žádné podtrhy. 

 

Od Bédi ze záhonu zelenina, 

na tu nemá žádná jiná. 

Všechny chebské paničky 

milují od Bédi kytičky. 

Zelenina zdravější než uzenina. 

 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 
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DDD   ÁÁÁ   RRR   EEE   KKK   
 

SSSTTTAAARRRÁÁÁ   DDDOOOBBBRRRÁÁÁ AAANNNGGGLLLIIIEEE  

 

dyž jsme se rozhodovali, jakým dárkem potěšit v lednu naše abonenty (především ty 
digi), řekli jsme si, potvrdíme konzervativně hravý charakter GV malou exkurzí do 
příslovečné pravlasti konzervatizmu – staré dobré Anglie. Dovedete si představit 

starou dobrou Anglii bez lordů? Nejde to, že. A tak si níže ve vlajce, pouhým klikem myši na 
webovou adresu, můžete vychutnat vtipy o lordech a to přímo v podání herců. Snad vám 
nebude vadit, že jde o herce slovenské. Alespoň si připomenete dobu někdejších ponděl-
ních TV inscenacích bratislavské televize, které jsme tak rádi sledovali. 
 

 

 

 

https://youtu.be/SzVe20MnUgk 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 
 
Prohlížíme bilbordy 
s kým do Londýna za lordy. 
Je tu agentura taková, 
její sídlo Krajková. 
A jedeme za lordy! 
 
Agentura ŠINDY, 
co nedá na reklamní pindy. 
Franky, sám známý lord, 
do Anglie vyvezl už hafo školních hord. 
Do Londýna jen s agenturou SINDY. 
 

K 


