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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI GÉVÉČKA 

náte tuhle dubnovou pranostiku? „Pan-
ská láska, ženská chuť a březnové poča-
sí jsou nestálé.“ Tím se březen nevymy-

ká současnému světu s jeho pramálem jistot. 
Jedna stabilní jistota tady ovšem je. Vaše GÉ-
VÉČKO. S pravidelností, která by si zasloužila, 
když ne Oscara, tak alespoň poklepání na ra-
meno, ho nacházíte každé třetí úterý v měsíci 
jak na webu, tak v Koruně. Dnešní březnové čí-
slo uzavírá první půltucet. A březen je, se svým 
Janem Amosem Komenským, takový učitelský 
měsíc. Reagujeme na to dvoustránkovým roz-
hovorem se samotným MISTREM. 
V centru naší pozornosti ovšem je  Hartenberg, 
který našim dvěma autorům umožnil rozkročit 
se přes více jak sedm století. PpR vás zavede 
přímo do prachárny hradu v době jeho obléhání 
husity, aby druhý Pavel, nick PjŘ, nezapřel svo-
ji profesi tělomrska a nehupnul svým textem, 
kterým reportuje o současné symbióze Harten-
bergu s ISŠTE, rovnou do století jedenadvacá-
tého. A hrad tady stojí a shlíží na to lidské pi-
nožení s nadhledem svých staletí. A bude tady 
jistě i v době, kdy GV už vezme dávno za své. 
Mějme ho v úctě. Zaslouží si to. 

Tak jako se ukazuje, že trocha historie nikoho 
nezabije, a co tě nezabije, to tě posílí, rozhodli 
jsme se vás, abonenty GV, posilovat i nadále. 
Odhoďte obavy, nepoženeme vás do fitka, nej-
sme sadisti. Právě naopak. Pohodlně se usaď-
te, mírně pootočte zrak doleva a co vidíte? Dru-
hou stranu obálky, ale už bez reklam ale zato 
s UMĚNÍM. Nabízíme vám nejen v tomto břez-
novém čísle, ale i v těch následujících jakousi 
mikrogalerii GV, která vám bude prezentovat 
města našeho kraje na rytinách a dobových 

fotografiích v dobových po-
hledech rozhodně starších 
nežli jste v tuto chvíli vy 
sami. Jsme přesvědčení, 
že ani to vás nezabije, a 
když nezabije, tak tedy 
posílí. A protože jde o věci 
starší, tak se, logicky, bu-
dete cítit mladší. Vlastně 

vám tady ordinujeme jakousi jarní omlazovací 

kůru. A to nezištně a zcela zdarma. Jako pa-
trioti začínáme v Sokolově, nedejte se splést 
tím Falkenau a. E. 

Znáte to lidovecké, mířící na zločince všeho 
druhu: „Třikrát a dost!“, nebo je vám bližší to 
dobrácké: „Do třetice všeho dobrého.“? V obou 
případech jistě cítíte ten důraz na trojku, kterou 
něco končí. Ne tak v naší rubrice Superego. Ta, 
přestože po Václavovi a Pavlovi hostí dnes třetí 
osobnost, která pocítila potřebu si sama pokle-
pat na rameno, tedy Standu, bude jistě pokra-
čovat dále. Konec konců lepší samochvála, než 
samohana. I když ani ta, podle nejnovějších 
medicínských studií, není nezdravá.  

Jinak klasika. Miloš, tentokráte překvapivě ma-
turitně lyrický. Bazárkový souboj o výškové mili-
metry konfrontovaný se zkušenostmi dvoumet-
rového a zabírající pět stránek. Co chybí na 
výšce, dohání šéf rubriky na délce. Ředitelský 
rozhlásek, Valda mezi Duchcovem a Habarto-
vem, teta Iluše, Konečník, Dárek a... a teď po-
zor KONEC SVĚTA. Alespoň podle výzkumu 
PpR se blíží. Nevěříme a už začínáme makat 
na dubnovém GV.  

Těšte se na jaro, rozhodně přijde (už za dva 
dny). Když jsme přežili tuto zimu, summity EU 
i osmašedesátiny Vítězného února (tak trochu 
vrstevník, že), jistě přežijeme i zbytek roku. 
A nezapomeňte, že v sobotu 19. března je Jo-
sefa a na podzim budou zase nějaké volby.  
 

 (KčS) 

 

*  * 
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MMMAAATTTUUURRRIIITTTYYY   
MMMiiillloooššš   HHHuuubbbáááčččeeekkk   ttteeennntttoookkkrrráááttt   lllyyyrrriiiccckkkýýý***   

(*citový, něžný, zpěvný) 

ážené kamarádky, kamarádi. Zajisté čekáte od dalšího pokračování mého maturitního seriálu 
klasiku: tvrdé souboje s řediteli škol o neortodoxní (a jedině správné) pojetí maturitní zkoušky. 

Ale šeredně se mýlíte. Sice i dnes stále zůstaneme v Plzni, jenom se posuneme blíže k Sokolovu – 
na Střední průmyslovou a učňovskou školu na Lochotíně. Tentokrát budou vzpomínky na maturitu, 
i po těch létech, příjemnější, především pro mne. 

HANIČKA Z TŘEMOŠNÉ 

 
e mě ředitelé plzeňských škol považovali 
jako předsedu maturitní komise za přírod-
ní katastrofu, to jsem tušil již tehdy. Teprve 

později jsem se od inspektora dozvěděl, že si 
losovali, na jakou školu mám jako předseda 
maturitní komise nastoupit. A pokud jsem byl 
„nalosován“, tak příslušný ředitel vyvinul maxi-
mální úsilí, aby vše bylo v pořádku. Další rok 
maturit mohl začít. Lochotín, studijní obor do-
prava se zaměřením na železniční přepravu. 

Jak jsem předeslal – vše bylo v den zahájení 
maturit perfektně připraveno. Slavnostní nástup 
maturantů, představení maturantů, byly mezi 
nimi i tři studentky, projevy předsedy, třídní, zá-
stupce maturantů, kytice, drobné dárky. Začí-
náme. Maturitní předměty se střídaly podle pře-
dem stanoveného harmonogramu. Jako učitel 
odborných předmětů jsem – ve většině případů 
– pauzíroval při maturitě z českého jazyka. Ten-
tokráte ovšem, na upozornění kolegů ze zku-
šební komise, jsem si pauzu nedal. Zůstal jsem 
a nelitoval. Hana K., na kterou jsem byl předem 
upozorněn, opravdu excelovala. Nejen, že vy-
branou otázku perfektně zvládla, ale dokonce 
s velkým zaujetím zarecitovala i báseň. Byla 
výborná i v odborných předmětech. Odmaturo-
vala s vyznamenáním. 

Znáte mě a víte, že o chytré dívky jsem se zají-
mal odjakživa. Takže, můj nápad, že bych si 
s ní mohl pohovořit soukromě se vynořil zřejmě 
z podvědomí. Pozval jsem maturantku Haničku 
na skleničku do vinárny. Naznačila, že se musí 
převléci a oznámit rodičům kam jde. Nedoufal 
jsem, že přijde. Čekal jsem na ni v malém Ja-
dranu a ona – světe div se - přišla, Dvě hodiny 
našeho klábosení rychle utekly a my jsme se 
loučili. Při závěrečném hodnocení maturit mě 
maturanti pozvali na mazec, který se konal dal-
ší týden v restauraci a vinárně Na Radyni, ne-
daleko Starého Plzence. Moji účast si pojistili 

nabídkou volné jízdenky. Neodmítl jsem. 

Mazec na Radyni byl opravdu skvěle připraven. 
Byla společná slavnostní večeře, reprodukova-
ná hudba, tanec. Pochopitelně jsem, kromě uči-
telek, tančil většinou s Hankou. V tanci člověk 
nejlépe vyjádří své city a vztahy. A tak, když 
jsme za ranního kuropění spěchali do Plzence 
na vlak, nikoho nepřekvapilo, že jsme se drželi 
za ruce a skotačili jako malé děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domluvili jsme se, že za ní o prázdninách přije-
du do Třemošné, kde bydlela. Sešli jsme se ne-
daleko malého domku jejích rodičů. Jít dovnitř 
jsem neměl odvahu. Pochopila a nenaléhala. 
Mě bylo 40, jí 19. Dnes už by mě to jako velký 
věkový rozdíl nepřipadalo, tehdy ano. Krásné 
chvíle jsme spolu prožili i na Chodských slav-
nostech v Domažlicích. Hanka po prázdninách 
začala studovat žurnalistiku na vejšce v Praze, 
Občas jsme si zavolali. I po létech jsem rád četl 
v novinách její literární recenze. 

Dodnes mám na svoji první lochotínskou matu-
ritu, kam jsem se později, spolu s Karlem Iva-
nem, střídavě vracel jako předseda maturitní 
komise, krásné vzpomínky. S Hankou jsme do-
dnes dobrými kamarády. 

 

VVV   

ŽŽŽ   
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SSUUPPEERREEGGOO  SSTTAANNDDYY  JJEEDDLLIIČČKKYY  

  aanneebb  oossuudd  ttaa  ppoottvvoorraa  ppoottmměěššiilláá  
 
náte to lidovecké, týkající se nekalých živlů, TŘIKRÁT A DOST, parafrázující ono mnohem 
dobrosrdečnější DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO? Cítíte ten zlom za číslicí 3? Něco končí 

a něco začíná. Tak to v téhle rubrice rozhodně neplatí, přestože jsme po Václavovi a buštěhrad-
ském Pavlovi níže uvedenou samochválou Standovou dospěli právě k té příslovečné TROJCE. Ko-
nec konců pořád lepší samochvála než samohana. Tak vzhůru se Standou dolů k vodě. Závěrem 
snad jen drobnost, která se obvykle do smluv píše tím nejdrobnějším písmem. GV bude inves-
tigovat. Naše dnešní  investigace se pak nese v duchu známého: „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, 
kdo jsi.“ Jen mírně poupraveného na: „Řekni mi co piješ a já ti řeknu…“. Vypomohl jsem si často 
používaným úslovím mé ženy: „Komu smrdí rum, tomu smrdí práce.“ A můj investigativní závěr je: 
Standa je náš, rum mu nesmrdí a tak je nejen činorodej, ale i pracovitej a obětavej, pomůže vždy, 
když je GV v nouzi. 

Chvála bláznovství 
 

olega Erasmus nechť mi promine použití 
názvu jeho chytré knihy pro mé hloupé 
Superego. Nečekanou přízní osudu za-

skočen, překročiv sedmdesátku své existence, 
jsem se dostal na rozcestí. Jelikož hlavní náplň 
mé činnosti přestala zajímat ty, pro které byla 
určena a zdálo se mi, že mě poslouchá snad 
jenom obraz skoro-mocnáře na zdi třídy, musel 
jsem najít cosi jiného, čemu se mohu věnovat 
na plný úvazek. Osud, ta potvora potměšilá, 
však škrtal tlustým fixem v seznamu mých záj-
mů a koníčků. To škrtl kvůli nedostatku peněz, 
ono zase z nedostatku zdraví, či schopností. 
Po inventuře tak zbyly jen dvě položky. Trávit 
čas v parku na lavičce drobením ptáčkům a oh-
lížením se po děvčatech, nebo se intenzivněji 
věnovat své modelařině. Tedy snadná volba. 
A jsou i jiné důvody, kromě mé chorobné čino-
rodosti. Přece starce nejlépe naplní činnost vra-
cející ho do dětských let, tedy něco, co nemá 
a nemůže mít žádný praktický užitek. Jak by ře-
kla má tchyně, činnost „ničemná“. Právě neuži-
tečnost a nepraktičnost, to jsou charakteristické 
vlastnosti, které těší a naplňují blahem mojí du-
ši a snad i duše všech chlapů, co se věnují ko-
níčkům. Když už po mě nemá nic zůstat, tak ať 
si to tady pořádně užiju. 

A proč modelařina lodní? Tíhnu k vodě a k loď-
kám už od velmi útlého věku. Dokládám to fot-
kou z roku 1943, ten andílek vpravo je autor 
článku. V tomto potoce vedle naší chaloupky 
jsem trávil, pokud to šlo, veškerý volný čas. Už 
tehdy jsem stavěl loďky z novinového papíru 
a organizoval námořní bitvy. Odnášel jsem je 
proti proudu a pak čekal na jejich připlutí, abych 
je z mostu mohl kameny ničit, ke své radosti 

a dědově zlosti. Musel po mě potok čistit od 
cárů novin. S věkem jsem přešel od papíru ke 
korábům z borové kůry až ke skutečné plavbě. 
To když jsme s bratrancem Frantou (na historic-
ké fotce zcela nalevo) nenápadně zcizili necky 
na prádlo a splouvali potok nedbajíce nedostat-
ku vody. Tyto plavby zanechaly velký dojem na 
naší psychiku a na odřené dno necek, násled-
ně pak dojem krátkodobý prutem na naše zad-
ky. Později jsem se přes pár skutečných plaveb 

ZZZ   

KKK  
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k loďkám vrátil. Postavil jsem plachetnici „Ka-
det“ a se svými syny se věnoval stavbě mode-
lů, aby se věnovali vhodné zájmové činnosti. 
Leč marně, jakmile se vyškubli z pod otcovské 
kurately věnovali se mně nepochopitelným ko-

níčkům, jako jsou motorky a děvčata. Tak jsem 
zůstal u této záliby v rodině sám, ale nelituji. 

Na republikových soutěžích jsem se potkával 
s řadou stejně postižených, také si plnících dět-
ské sny. Není hezčí pohled, než na tlupu bláz-
nivých dědků pobíhajících po břehu rybníka 
a bavících se jako pětileté děti. Večer pod hes-
lem: „Každý lodní modelář je vlastně námořník 
a každý námořník pije rum“, bývá ještě vese-
lejší. Samotná modelařina mě vychovává k tr-
pělivosti, k procvičování všech manuálních 
zručností (a to i těch, co nemám) a procvičuje 
můj mozek stálými problémy. Nejčastější pro-
blém - jak něco udělat, když se to vlastně udě-
lat nedá. Jen ty prsty, kdyby nebyly tak nešikov-
né a ty oči, kdyby nebyly čím dál, tím horší. Ale 
občas se i zadaří a když ne, můžu si za to jen 
já sám. 

 

MINI ALBUM BEZ KOMENTÁŘE – snad jen poznámka: žádný model, který jsem postavil nebyl tak vel-
ký, abych se mohl postavit za kormidlo.  
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RROOZZHHOOVVOORR  PPŘŘEESS  ČČAASS  
Kdo, když ne my? Kdy, když ne dnes? 

 
e, není třeba se obávat. Nechystáme žádný březnový sokolovský Majdan. Jen jsme si uvě-
domili, že titulek prodává článek a s pravdou nemusí mít příliš společného, Osm a půl natvrdo 

pro Vitáskovou budiž aktuálním důkazem. O co tedy jde ve skutečnosti, co nám chtějí prodat ty 
první dvě chytlavé tázací věty v podtitulu? O co by se tak mohl rodinný měsíčník školských vy a 
zasloužilců zajímat v březnu? Už víte, o co tady kráčí? BINGO!!! Podařilo se nám získat k naprosto 
exkluzivnímu rozhovoru pana 

JANA AMOSE KOMENSKÉHO  Za GV rozmlouvá Karel Černík  

 
GV: Dobrý den pane 
kolego, promiňte mi 
to snad až příliš fami-
liární oslovení, ale… 
JAK: Nic se neděje, 
mladej, už jsem  uvy-
kl. Pokrok nezasta-
víš. Moment, jenom 
típnu mobil, aby nás 
nikdo nerušil. Tak a 
můžeme začít. Klidně 

mi tykej, koukám, že už také nejsi nejmladší. 
GV: Sedmdesát sedm mi bude na podzim. 
A teď nevím, jestli Honzo nebo Amosi, když už 
si máme tykat, jak si přeješ. 
JAK: Dal bych přednost Honzovi, ten Amos mi 
zní příliš multikulturně. Sedm a sedmdesát a na 
podzim? Já na podzim, přesněji na 15. listopad 
nemám až tak dobré vzpomínky. Pravda, letos 
už to bude 346 let a to je nějaká doba, ale 
pořád jsem si nějak nezvyknul. Vlastně jsme 
skoro vrstevníci. Ten rok zase není tak velký 
rozdíl. A co Alzheimer? Já ti řeknu, ještě že 
mám ten smártfoun. Někdy bych si bez něj ne-
vzpomněl ani kde jsem se narodil. V Nivnici, 
Komni, nebo v Uherském Brodě? Takhle ťuknu 
a hned jsem doma. Když si vzpomenu… 
GV: Zadrž, Honzo! Čas jsou peníze, uzávěrka 
nečeká. Mám připravenou celou řadu otázek 
a nerad bych se na Psu dočetl, až zase bude 
Žantovský kartáčovat média, že jsem nevyužil 
příležitosti a nezjistil tvůj názor na současné 
dění v českém školství. Co ty na ten Třebešín? 
JAK: Pokud si vzpomínám, tak i v tvém kabine-
tě kdysi byl k vidění můj citát: „Škola bez káz-
ně, jak mlýn bez vody.“ Nejjednodušší definice 
školy zní, že je to pospolitost učitelů a žáků. Ale 
vyučování je práce. Proto je škola místem prá-
ce. A co mám říci o žácích a o školách? Což 
není zřejmo, že většinu z nich ze všech stran 
obléhá nejhorší nepřítel, lenost? Nikomu, od 

nejstarších po nejmladší, nebudiž trpěno poru-
šovat zákony. Jestliže některý žák porušuje zá-
kony a kázeň, znesvěcuje je, nechť ho nejdříve 
mezi čtyřma očima napomene ten, komu rušitel 
bezprostředně podléhá. Nepolepší-li se, budiž 
pokárán přede všemi žáky. Nepomůže-li ani to, 
budiž věc předložena řediteli. Ředitel ať svolá 
senát, důkladně věc vyšetří a odsoudí drzého 
žáka k potrestání metlou. Ukáže-li se, že je ne-
napravitelný, nechť ho vyloučí, protože prašivá 
ovce musí být odstraněna, aby nenakazila ov-
činec. Ředitel ať si pamatuje, že je hlavním 
světlem a sloupem celé školy, všude ať dohlíží, 
aby se nic nedělo proti zákonům a ustanove-
ním, aby všechno zůstalo ve svém pořádku. 
Zjistí-li nějaké uvolňování, ať hned učiní nápra-
vu a zabrání tak většímu zlu. 
GV: Vidím, že máš jasno. 
JAK: Abych neměl. Vždyť to, co jsem ti teď 
odrecitoval, jsem napsal už v roce 1653. Všich-
ni to znají. Ale evidentně to už není cool. 
GV: Takže vinu vidíš především u žáků a školy, 
ale co zřizovatel, ministerstvo, či jak se říkalo 
za tvých dob - správce škol? 
JAK: Tam, kde byli ustanoveni, jsou zřídka dost 
způsobilí k svému úřadu, neproniknou do vše-
ho, nejsou horliví. Málokdy navštěvují školu, 
zřídkakdy zkoušejí učitele a žáky, málokdy ká-
rají nedbalé, nechávají věci běžet, jak běží, aby 
se nikoho nedotkli. Co z toho může vzejít ji-
ného, než to, co vidíme v dílnách řemeslníků, 
kde liknaví dělníci maří čas spánkem, hrou 
a zahálkou. Tvrdím, že tímto způsobem ztrácejí 
školy propadlé lenosti všechno očekávané ovo-
ce. Z jejich dílen vycházejí místo krásných soch 
nečinné zkomoleniny, místo světla čoudící ne-
dopalky, místo nejčistších beránků bujní kozli. 
Má-li se toto zlo jednou napravit musí být lenost 
vyhnána ze škol. 
GV: Jak tě tak poslouchám, tak by sis notoval 
s mladým Klausem. 

N 
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JAK: Taky ho rád čtu, je vidět, že má všech pět 
pohromadě a o školství něco ví. 
GV: Pojďme zpátky k lenosti. Mám dojem, že 
nám nějak zlenivěl celý svět. Abych parafrá-
zoval krásného prince z Pyšné princezny: „Prá-
ce snad hyzdí?“ Za to přece nemůže jen škola. 
JAK: Už jsme se shodli, že nejen škola, ale 
i její správcové a tím třetím do mariáše je sa-
mozřejmě rodina. Velmi mnoho mohou učiniti 
rodiče. Jako je jisto, že nebude lenost odstra-
něna z obce, nebude-li odstraněna ze škol, 
stejně tak je jisto, že ji nelze odstranit ze škol, 
nebude-li odstraněna i ze soukromých příbytků, 
aby mládež byla doma náležitě vycvičena k či-
losti, a tak dobře připravena do školy. Velmi do-
bře bylo totiž řečeno: Nejpřednější stráž lid-
ského pokolení je v kolébce. Kéž by školy do-
stávaly hochy takto nějak předem vycvičené 
k čilosti a ne jak tomu nyní je, líné klacky. Proto 
slušní a moudří rodiče přispějí účinně k vypu-
zení lenosti ze škol, jestliže pro ni neponechají 
místa především ve svém domě, jestliže sami 
budou trávit život v činnosti a nedovolí ani dě-
tem ani ostatním členům rodiny, aby se od-
dávali otupující zahálce. Všechno, co má ruce 
a nohy, ať je v pohybu a zaměstnává se něja-
kou užitečnou prací. 
GV: Fajn, a lítáme v tom všichni. 
JAK: Neskákej mi do řeči, mladej, přeci nejsi 
Tvarůžková. Já jsem ještě nedomluvil. Když 
všichni, tak i ti nahoře. Ti, kteří vládnou, jímž 
patří moc. Už královna ze Sáby tvrdila Šala-
mounovi, že mají být pamětliví toho, že své 
vynikající postavení mají využívat k tomu, aby 
konali výhradně, anebo alespoň nejvíce to, čím 
by se podporovalo blaho národa nejen pro pří-
tomnost, nýbrž i pro budoucnost, oč se snaží 
školy prozíravou výchovou mládeže. Neboť pří-
ští věk bude takový, jací budoucí občané do něj 
budou posláni  
GV: Mluvíš jak kniha, Honzíku. Takhle ovšem 
mluví dnes kdekdo, i Bohouš, Valachová, Mark-
sovka, Kalousek a Fiala, prostě elity. Ale skutek 
utek. Co s tím? 
JAK: Ptáš se, jakým způsobem mohou vlád-
cové, promiň elity, podporovat činnost škol? Tak 
především příkladem. Budou-li jako jinde i zde 
jednat svědomitě a moudře všechno pořádat. 
Uvidí-li jiní, že jim takové věci leží na srdci, 
sami si taky dodají chuť. Neboť zřídka klame 
onen výrok: Podle králova vzoru se celá řídívá 
země. Za druhé, budou-li zřizovat nové školy, 
nebo obnovovat školy zaniklé aneb napravovat 
ty, v nichž jsou na špatné úrovni mravy nebo 
studium, a budou-li jmenovat za správce a ře-
ditele muže vážné, moudré, přičinlivé a – lze-li 

je vůbec najít – muže ducha Achillova. 
GV: Dovol, abych poradil. Místo slova muž 
bych raději použil termín osobnost. Abychom 
byli generově vyvážení, oni ty feministky jsou 
velice asertivní. 
JAK: I na mě latiníka je to příliš mnoho cizích 
slov. Chceš tvrdit, že by na nás mohla vlítnout 
Jourovka a začít kvótovat? Já si myslel, že to 
platí jen pro správní a dozorčí rady a tam jde 
o jiné prašule. 
GV: Díky za nahrávku. O peníze, myslím tím 
učitelské platy, jde až v první řadě. Jaký na to 
máš názor? 
JAK: S tebou je kříž. Ale jak by řekl Jarda Kříž: 
Proti tomu souhlasím. S tebou samozřejmě. 
Pro věrné služebníky je třeba zajistiti přiměřené 
služné, aby nemuseli z hladu utíkat a opouštět 
toto posvátné školní povolání. Mám na mysli 
plat, jež by uspokojil šlechetné muže, pardon 
osobnosti, které chtějí pilně pracovat pro obec. 
Ty si ovšem nebudou počínat jako trubci, kteří 
chodí do úlů spásat med, nýbrž jako včely, 
které usilovně med snášejí. Jinak totiž bude 
platit onen výrok: „Odejmi svítilně olej a odepře 
jdoucímu světlo! Odejmi dělníku plat, lenivým 
stane se hned.“ 
GV: A jak se, Jane, díváš na to, že jakmile se 
stane nějaká nepravost, třeba právě ten Tře-
bešín, nebo před časem šílenec, který postřílí 
hafo lidí legálně drženou zbraní, hned se zač-
nou rojit ministři, poslanci, senátoři a aktivisté, 
prostě dobroserové a už látají nové a ještě no-
vější zákony a vyhlášky a nařízení, jako by-
chom jich neměli i tak dost. 
JAK: Staří říkali, že o zákony je třeba bojovat 
více, než o hradby. Bez zákonů obec nemůže 
být, bez hradeb ano. Musíme proto považovat 
za jisté, že blaho školy zcela záleží v svědo-
mitém zachovávání zákonů. Zcela případně 
však také řekl Archesilaus: „Kde je mnoho 
lékařů, tam je mnoho nemocí.“ A stejně, kde je 
mnoho zákonů, tam je mnoho přestupků. Proto 
nebude blaho školy záležet v tom, že se budou 
hromadit zákony, nýbrž v tom, že se budou pe-
člivě zachovávat zákony jednou už dané. Proto 
je třeba dbát, aby k naším zákonům nebyly při-
dávány další a když, tak jen v tom opravdu nej-
nutnějším případě. Spíše usilujme o to, aby ne-
četné, dobré, všeobecné a jednou již přijaté zá-
kony byly pevně zachovávány. 
GV: Orwella znáš, Jeníku… 
JAK: …že ty na mne chceš vytáhnout Farmu 
zvířat a ten veleznámý slogan, že některá zví-
řata jsou si rovnější… 
GV: Já zírám, ty máš přehled Honzo. Právě to 
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jsem měl na mysli. 
JAK: Už Cicero řekl, že zákony mluví vždy ke 
všem a vždy jedním a týmž hlasem, je třeba 
usilovat o to, aby pro všechny byly tytéž zá-
kony, bez ohledu na osoby, nemá-li vzniknout 
dojem, že jsou to pavučiny, v nichž menší mou-
chy uváznou, větší však, nebo sršni z nich uni-
kají. Proto budiž neklamným znamením, že je 
porušena kázeň a že se škola dostává na šik-
mou plochu, je-li ve školním společenství pone-
cháván provinilec jen proto, že je bohatý nebo 
urozený a že z ohledu na jiné věci nesmí být 
drážděn ani on ani jeho rodiče. 
GV: Když si místo urozeného dosadím vlivné-
ho, tak vidím, že se za těch pár set let zase tak 
moc nic nezměnilo. 
JAK: Geny jsou geny, mladej, s tím nic nena-
děláš. A to tady proběhly celkem promyšlené 
genové manipulace. Švédové za třicetileté vál-

ky, Turci až před Vídní, Napoleon u Slavkova, 
Němci nejen v protektorátu, rudá armáda hned 
dvakrát. To je přece nějaký etnický koktejl. Ale 
já už budu muset frčet, pozval mě Konvička na 
nějakou besedu. Moc hezky se mi s tebou poví-
dalo. A na ten váš Ústav se rozhodně vypravím. 
A jaká je ta webová adresa na Gévečko, ať si ji 
uložím do smártfounu? 
GV: Ta adresa je psaná v jednom tahu - 
http://fotovideo.ries.cz/fotogalerie/mesicnik-gv.  
A moc ti Honzo děkuji za rozhovor, překvapil jsi 
mě, Hlavně s tou Farmou zvířat, mladým Klau-
sem i tím smártfounem. Takhle jsem si klasika 
nepředstavoval. 
JAK: Ty si také překvapil, bylo vidět, že v tom  
Gévéčku nemáte okna na hnůj. Měj se. Ahoj. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NAKONEC NĚKOLIK CITÁTŮ MISTRA 

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlu-
pákem. 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. 

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve 
škole. 

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. 

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! 

Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl. 

Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící? 

Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží 
olověný meč. 
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TTRROOCCHHAA  HHIISSTTOORRIIEE  NNIIKKOOHHOO  NNEEZZAABBIIJJEE  

SSttáálláá  vvzzdděělláávvaaccíí  rruubbrriikkaa  PPaavvllaa  PP..  RRiieessee  

 

Motto 

e před námi první jarní den, kdy nás to stále více a více bude táhnout ven na stále delší a delší 
procházky. Pozvu vás tedy na jednu, která není zas až tak dlouhá, ale ani krátká. Navíc nebude 

zatížena tou velkou historií, kterou tu do vás stále cpu. Můžete k ní použít vlak, což doporučuji, ne-
boť vás doveze až do místa, které vám chci v mé pravidelné rubrice představit. Tohle ale není 
turistická rubrika, ale vzdělávací, skrzevá historii, a tak bude zcela na vás, zda se k místu, o kte-
rém budu dnes vyprávět, vypravíte nebo se spokojíte s četbou pěkně v křesle a seznámíte se 
s místem jen přes obrázky, kterými je text doplněn a s odkazem na web. Návštěvu pak můžete 
nechat třeba na teplé léto. Konečně, jak praví známá pranostika: „Březen za kamna vlezem.“ 

PPřřííbběěhh  oo  ssttaatteeččnnéé  ppaannnněě  zz  HHaarrtteennbbeerrgguu  

 
a velmi vysoké skále nad říčkou Svatavou, 
ční zřícenina hradu Hartenberg. Jméno, jak 

název napovídá, získal od oné skály. Herten-
berg je volně přeloženo tvrdý kopec. Malá obec 

v Podhradí je dnes nazývána Hřebeny. Hrad 
svojí historií sahá do velmi vzdálené minulosti 
a snad si jej v hlubokých lesích mezi dnešním 
Sokolovem a Kraslicemi prvotně postavili tem-
pláři. Hartenberg, byl založen pravděpodobně 
před rokem 1200 (první zmínka 1214). Jedná 
se tedy o vzácnou památku jednoho z nejstar-

ších hradů na západě Čech. Bohatá historie 
s významnými rody (Hartenbergové, Maleříko-
vé, Šlikové, Písnicové, Auerspergové, a další), 
početné romantické středověké příběhy a dra-
matické osudy, lákaly v minulosti tisíce turistů 
a návštěvníků.  

Za Auerspergů se stal hrad rovněž místem, kte-
ré rád navštěvoval kníže básníků Johan Wolf-
gang Goethe, který zde mimo jiné slavil při in-
dických ohních své 72. narozeniny. Na hradě 
psal jeden z klenotů světové poezie (Elegie) 
a trávil zde své vůbec poslední dny na území 
Čech. Odjíždí v září roku 1823, po rozloučení 
se s Ulrikou von Levetzow (svoji nenaplněnou 
láskou) a do Čech se již nikdy nevrátí. Zde je 
část zápisu z jeho deníku, kdy poprvé přijížděl 
k Hartenbergu: 

„První pohled ze značné výšky dolů je překva-
pující. Starobylý zámek je poskládán z hlav-
ních a vedlejších budov, altánů a galerií, věží 
a věžiček, zdí a dvorů rozličného druhu na 
výběžku skalního ostrohu, kde se tři údolí set-
kávají a tři toky v jeden slévají… Domnívám 
se, že jen prastaré jilmy výšky zámku dosahují 
a pod sebou les vytváří, tak aby vznikl pouta-
vý obraz. ... Nutno podotknout, že jen vlastní 
pohled postihne to, co nelze vyjádřit žádnými 
slovy...“  

Z mnoha pověstí, kterými je hrad opředen jsem 
vám vybral tu o hradní panně Zdeňce. Ta za 
husitských válek přišla o otce, který na straně 
katolíků nevynechal jedinou příležitost v boji 
s Husity. Zdeňka na hradě svého otce zůstala 
sama a rozhodla se jej bránit proti silné přesile 

JJJ  

NNN   
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husitů vedenými známým loupeživým hejtma-
nem Petříkem. Hrad na vysoké skále byl zcela 
nedobytný a proto se ho Petřík rozhodl oblé-
háním vyhladovět. Hrad obléhal několik měsí-
ců, ale marně. Vody měla posádka dostatek ze 
studny vysekané ve skále do hloubky 40 metrů, 
ale potraviny už docházely. Zdeňka se tedy roz-
hodla pro lest. V krásných šatech vystoupila na 
hradební ochoz a žádala oblehatele, ať zavolají 
hejtmana. Když se dostavil pod skálu, volala na 
něj Zdeňka z hradeb, že jeho snaha hrad vy-
ležet je marná a pokud by obléhatelé měli hlad, 
že jim posílá šunku. Hejtmanovi pak nechala 
hodit k nohám velký kus šunky. Bylo to posled-
ní sousto, které v hradní spižírně zůstalo. Hejt-
man tuto lest neprohlédl a žádal Zdeňku o do-
hodu. Ta prohlásila, že ho na zítřek přijme na 
hradě, ale musí přijít sám a zcela neozbrojen. 
Dala mu slovo šlechtičny, že se bude moci ve 
zdraví vrátit. Hejtman se tedy na druhý den do 
hradu dostavil. Zdeňka ho přijala v nádherném 
svatebním rouchu v prachárně hradu a se 
zapálenou loučí v ruce. Řekla, že její slib o jeho 
návratu ve zdraví platí, protože si neumí před-
stavit, že by odmítl její návrh. Ten zněl, že si ji 
vezme za ženu a pokud ne, tak tu louči upustí 

do toho střelného prachu. No řekněte, měl hejt-
man na výběr? Zdeňka navíc byla velmi krás-
ná. Ještě ten den se konala svatba. Petřík zís-
kal nejen hrad, a bez boje, ale i krásnou ne-
věstu. Ta zase získala až do konce husitských 
válek skvělého ochránce rodového hradu.  

Jiná verze příběhu praví, že se Zdeňka dohodla 
s Petříkem, na odchodu obránců hradu s tím, 
co unesou. Ten svolil, ale pod podmínkou, že 
jej bude Zdeňka na hradě čekat. Dále je to stej-
né, až po přivítání v prachárně s loučí. Ke svat-
bě však nedošlo, neboť v tom okamžiku přišla 
hradu očekávaná pomoc a husité i s Petříkem 
prchli. 

Oficiální historické prameny pak o žádné Zdeň-
ce neví a zaznamenávají jen to, že hrad dobyl 
a vyplenil husitský hejtman Jakoubek z Vřeso-
vic. Není ale přeci šprochu, aby na něm nebylo 
pravdy trochu, že? A tak si klidně můžeme my-
slet, že oficiální národovecká historie, stranící 
husitům, chtěla statečnou pannu Zdeňku, coby 
katoličku, z povědomí lidí vymazat. Nepovedlo 
se jí to, čehož je toto vyprávění důkazem. 

*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

MMMaaalllýýý   dddoookkkuuummmeeennntttááárrrnnnííí    dddooovvvěěěttteeekkk      

Co taky čekat od dokumentaristy, že? K Harten-
bergu mám značně osobní vztah. V dobách kdy 
jsem na tomto Ústavu učil, jsem se pokusil, 
s aktivistou Zdeňkem Drobným a s partou mla-
dých nadšenců, hrad zachránit před postupným 
chátráním. Do žalostného stavu jej dostali sou-
druzi ze Státních lesů Sokolov. Ti hrad vy(zne)-
užívali jako sýpku a garáže lesních strojů. Po 
vyplundrování jej na začátku osmdesátých let 
minulého století opustili. Zmíněná parta mla-
dých lidí se nerekrutovala z řad SSM, ale větši-
nou z trempského hnutí. To soudruzi v sokolov-
ské KSČ neradi viděli a tak, když se o dění 
začal  zajímat časopis  Mladý svět,  podařilo  se   

soudruhům skupinu zdiskreditovat a z hradu 
vyhnat. Hrad byl poté úmyslně vypálen a říkalo 
se tehdy, že v tom měla prsty STB. Po roce 
1989 koupil trosky hradu Bedřich Los, který se 
jej velmi zajímavou mezinárodní studentskou 
aktivitou snaží rekonstruovat za pomoci dotací 
z Karlovarského kraje a MK ČR. Já, již z Prahy, 
jsem se pokusil (po vyhoření hradu), natočit 
určité memento se vzpomínkou na tehdejší 
pokus o záchranu hradu. Můžete se na něj po-
dívat zde: http://1url.cz/HttHn omluvte ale špat-
nou kvalitu záznamu, je to starý přepis z 8 mm 
filmu. Co se dnes na hradě děje, na to se mů-
žete podívat zde: http://1url.cz/SttHY. 
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HHAARRTTEENNBBEERRSSKKÉÉ  PPRROOPPOOJJEENNÍÍ  SS  IISSŠŠTTEE  
DDDvvvěěě   uuusssmmměěěvvvaaavvvééé   aaa   tttvvvooořřřiiivvvééé   tttvvvááářřřeee   

 
 

dyby se hledal ten nejpovolanější a nejhartenberštější, pak by to nebyl ten, co dvěma tvářemi 
tam i tam, … ale rovnou dvě samostatné tváře. Usměvavé a tvořivé. Každá na svém krku, se 

svým tělem, a hlavně se svýma rukama. Ale o těch rukou až později. Ale hlavně nezapomenout, 
protože ruce se s železnou jistotou hledají stále špatně. 

HHHaaarrrttteeennnbbbeeerrrggg   dddnnneeesss,,,   .........   vvvlllaaassstttnnněěě   vvvčččeeerrraaa,,,   dddnnneeesss   aaa   zzzííítttrrraaa  
  

ačněme hlavou, protože ta za to přede-
vším může. Ale co by byla hlava bez 
srdce? V tomto případě se jedná o spo-

lupracující tandem. V jiném případě dva neslu-
čitelné orgány, které ne a ne propojit. Tedy zač-
něme hlavou. Tou byla ta absolventská hlava 
Ing. Bc. Rostislava Gondíka. Rosťa se po le-
tech vrátil na místo, které po maturitě opustil, 
jako matikář a fyzikář. Aktivní a rozhodně od-
vážný a přístupný k „výuce jinak“. Ale co by hla-
va byla bez krku? Jak už to v anatomii bývá a 
jak to tak bývá i v životě, krk pomáhá hlavě být 
vysoko. Až nahoře. Nese tíhu gravitace i zod-
povědnost za zásobování živinami a vším mož-
ným. Tím krkem byla a je Ing. Bc. Jana Gon-
díková. Manželka, matikářka, fyzikářka, … pilná 
kolegyně, která má výuku ráda. Žáky taky sa-
mozřejmě. 

Nebyl jsem u toho, ale jestli mohu zapojit fan-
tazii, mohlo to být nějak tak … 

„Jani, taky ti přijdou ti žáci jako z jiného světa? 
Neumí si vůbec představit, jak by to vypadalo 
ve skutečnosti“, říká fyzikář své matikářce.  

„Taky mám někdy pocit, že by nepřežili ani ve 
středověku“, přitakává fyzikářka svému matiká-
ři. 

„V jednadvacátém století a neumí vypočítat 
dráhu letu střely, s ohledem na váhu střely, 
nadmořskou výšku, vlhkost vzduchu, typ po-
užité zbraně, …“, zamýšlí se matikář, hledíc do 
chápavé tváře manželky fyzikářky. 

„Ach jo“, povzdechla si fyzikářka. Věděla, že 
ten její fyzikář je ten pravý blázen, aby se 
pokusil o něco dost bláznivého. 

„Hartenberg“, zaznělo unisono Svatavou. Tady 
kousek odsud se psala historie. Pojďme v ní 
nechat číst i ty, co neumí moc počítat. „Zatím 
neumí“, ušklíbl se matikář na svou matikářku. 
Psal se rok 2008. Středověké hradní zdi (a 
okolí), které se hrdě tyčily více než sedm set let 
nad stále se měnící krajinou, měněnou reži-

mem a dobou, zažili s péčí manželů Gondíko-
vých, krásných šest let. 

Hrad se spolu se současným majitelem Bedři-
chem Loosem a s nasazením některých obča-
nů blízké spádové obce Josefov, měnil ku pro-
spěchu myšlenky „vzdělávání v přírodě“. 

Každoročně autobusy přivážely víc a víc žáků 
základních škol, kteří si mohli na vlastní smysly 
užít nejen atmosféry historie, ale zkoušet i své 
schopnosti přírodovědce. 

Na své cestě, která měřila několik kilometrů, 
potkávali Archiméda v dobovém provedení, jak 
u potoka řeší podstatu a úklady hydromecha-
niky. Aristotela i Newtona se závažími a klad-
kami. J. Kepler uměl pobavit nejen hvězdami 
a starý alchymista nutil přítomné k zamyšlení. 

KKK  

ZZZ   
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Po cestě bylo možné vidět kladky, optické stro-
je, páky, čerpadla, lana, matematiku, morseov-
ku, voltovu elektrodílnu, solární techniku i sta-

vební mechaniku. Fyzika i chemie byly na hra-
dě jako doma. Rosťa s Janou skoro taky. Ně-
kolik dní před „Hartenberským školněním“ bylo 
nutné vše vyčistit, opravit, zprovoznit, udělat, 
nalákat, nezklamat. Pak odpočinout, uklidit, 
schovat, konzervovat, dojíst a dopít, usmát se. 
Odpočinout. Každý rok stejný scénář. Každý 
rok početnější skupina nadšenců a pomocníků. 
Vedle „Hartenberského školnění“, bylo na hra-

dě ještě „Hartenberské strašení“. To bylo dub-
nově čarodějné. Kostýmy, masky, ohně, soudy, 
vězení, strašení. Stovky nadšenců ještě dnes 
drží tradici. 

K hradu, tedy spíše pod hrad, se jezdilo i pá-
rovkou, legendární lokomotivou Šlechtičnou 
(745.101). Jednou z Ústí nad Labem, podruhé 
z Lužné u Rakovníka. Takový věhlas měl Har-
tenberg. Naposledy alespoň jednou ročně, při 
Mikulášské jízdě. Vlak plný dětí mluví za své. 

Hartenberg vlastnili v 19. století Kopalové, hra-
běnka a baron a poté jejich synové. Jeden 
z nich, Karel Kopal, se stal legendou rakousko-
uherské armády. Jako rytíř řádu Marie Terezie 
by ocenil i rytířskou práci dnešních kopalů, tedy 
kopáčů. Brigádníků z celého světa. Ti se snaží, 
aby vaše cesta do středověku hradu Harten-
bergu byla bezpečná a poutavá. 

Více zde: http://1url.cz/Ctt9s 

(PjŘ)
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BBAAZZAARR  OOPPOOTTŘŘEEBBEENNÝÝCCHH  
VVZZPPOOMMÍÍNNEEKK  
SSttaannddyy  JJeeddlliiččkkyy  

  
íky výrobcům TV přijímačů a tiskáren víme všichni, že 
žijeme ve třech dimenzích (rozměrech). Prostě 3D. Při-

dáme-li čtvrtou a sice čas, staneme se znalci našeho světa, 
neřku-li jeho vládci. Ve skutečnosti to ale není tak jedno-
duché. Pozoruhodné, jak ne všechny rozměry působí na nás stejně a nemají pro nás stejný vý-
znam. Tak třeba v hospodě, což je běžný trojrozměrný prostor, se mění nejen naše vnímání ale 
i osobní vlastnosti. Naše IQ roste a s ním i schopnost vyřešit jakýkoliv problém. Řešíme hravě 
problémy osobní, státnické i celosvětové. Stejně se v tomto prostoru mění vnímání krásy. Pokud se 
v něm vyskytuje žena, nebo více žen, tyto postupně odcházejí se zájemci v pořadí, řekněme od 
atraktivních, až po méně obdařené. Po půlnoci si zájemci rozeberou všechny. 

Ještě, že alespoň čas je dimenze objektivně stejná pro všechny prostory a všechny lidi, řekl by 
laik. Ale čas tady má pro jedince různý význam. Liší se pro muže, kteří většinou stoicky přijímají je-
ho účinky a pro ženy, které s ním vedou nelítostný boj. Boj se zbraněmi chemickými i chirurgic-
kými. 

Ale i jednotlivé rozměry ovlivňují naši Psyché. Tak třeba šířka, každý ví, že ženy neprojevují nadše-
ní, pokud se tento tělesný rozměr zvětšuje. Neobjektivní čtenář(ka) by mě ovšem obvinil z nadržo-
vání vlastnímu pohlaví. Ale omyl. To, o čem má tenhle článek být, se týká rozměru, na který jsou 
hákliví hlavně muži, a to je délka. Nemám však na mysli partie, kterými se odlišujeme od něžného 
pohlaví (i když soukromě si můžeme přiznat, že i tam), ne, já mám na zřeteli rozměr viditelnější, a 
to výšku postavy,  

VĚČNÝ BOJ aneb, kdo je tady nejmenší? 
 

á za sebe mohu prohlásit, že v útlém mlá-
dí jsem tento problém nevnímal zdaleka 
tak citlivě, jako později. Rodičové mi pro-

stě nedopřáli potřebné genové výbavy, trochu 
jim to zazlívám. Už i to zdrobnělé jméno. To ne-
mohl některý z mých předků být urostlý a vyso-
ký jako jedle? Tak jsem začal nedostatek výšky 
vnímat až jako rozumem obdařený jinoch. Na 
těláku jsem při povelu: „V řad podle velikosti 
nastoupit!“, našel své místo poblíž jiného konce 
řady, než bych si přál. Při volejbalu jsem nevy-
skočil nad síť, kam někteří spolužáci dosáhli ve 
stoje a síťka basketbalového koše byla nedo-
stižnou metou. Mou útěchou (slabou) se stali 
mužové, kteří vynikli i s tímto handicapem. Ta-
kový Napoleon, nebo náš císař F. J. I., pan pre-
zident Havel i další. Nakonec s malou výškou 
se dá několikrát vyhrát i Velká pardubická. 

Mým nástupem do učitelského sboru našeho 
ÚSTAVU se ovšem situace změnila k horšímu. 
Nejen, že mě všichni kolegové přečnívali, ale 
téměř denně mě narážkami na to týral kolega, 
také nevelkého vzrůstu. Ten, odmítaje připustit, 
že mě přečnívá jen díky své bujné kštici, ač ve 

skutečnosti je o dobré 4 mm menší, neustával 
v útocích na mou osobu. Každodenní ústrky 
a narážky na mrňouse, trpaslíky, prcky a po-
dobně jsem se učil snášet s ledovým klidem. 
Snad si kolega špatně vysvětlil klasikův verš, 
že: „Velký nos velkého ducha značí a srdce do-
brotu“, když velikost nosu přenesl na celou po-
stavu. To bych mu velkoryse odpustil, co však 
nemohu, jsou nečestné triky, kterými na společ-
ných fotografiích zvyšoval opticky svou po-
stavu. Stoupal si na špičky, po Gorbyho vzoru 
začal nosit vysoké podpatky a pokud věděl, kde 
se budeme fotit, neváhal si předem přinést cih-
u. Nebylo-li v okolí nic, na co by mohl stoup-
nout, přešel ze stoje do kleku, či lehu. Některé 
fotografie v tomto časopisu (GV1) ho usvědčují. 

Vzpomínám, že náš vzájemný boj o nejmenší-
ho trval dlouhá léta. Naštěstí zasáhl osud s vel-
kým O a malým kolegou Rozhoněm, jehož ná-
stupem se stal spor bezpředmětným. Článek 
bych mohl zakončit s úsměvem. Konec konců 
našich 175 cm není až tak málo, když osud mi 
to zase začal kazit. Vloni, při mém nedobrovol-
ném hostování ve Fakultní nemocnici, jsem byl 

DDD   

JJJ   
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na příjmu přeměřen. Hrůza! Jenom 172 cm. To 
už mě začala týrat gravitace, nebo mě zdraví 

kolega Bechtěrev a z toho se už žádnými sran-
dami nevypíšu. 

 
VÁHA NEBO VÝŠKA, co je pro seniora důležitější? 
 

ůvodně jsem chtěl reagovat na omšelou vzpomínku dnes již redaktora GV, nedávno ještě ex-
terního šéfa rubriky Bazar, kterou otiskuje v tomto čísle pod názvem „Kdo je větší“, jen a jen 

zveřejněním fotografického dokumentu (viz níže) obsahujícího i písemný záznam tehdy probíhající 
komunikace. K tomuto důkazu z roku 1975 není, jak sami vidíte, třeba nic dodávat. Alespoň ne pro 
objektivní pozorovatele netrpící celoživotně napoleonským komplexem, jako autor již zmíněného 
článku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navíc doprovázeno implicitním útokem na moji šéfredaktorskou etiku dotazem, zda to povolím zve-
řejnit v GV. Nejsme u Babišů, pane redaktore. U nás nerozhoduje o zařazení článku, ve kterém ze 

PPP   
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čtyř odstavců jsou tři v pořádků a jen ten jeden má k realitě daleko, majitel listu. To, co nakonec 
rozhodlo o tom, že odpovídám obsáhleji, byla veskrze lživá poznámka, že nejsem ochoten podpo-
rovat rubriku Bazar, když ve skutečnosti leží ve vašem šuplíku má vzpomínka Tapetová fatamor-
gana již drahný čas. 

Abych prokázal svůj nadhled nad margináliemi, kterými se zabýváte vy, posílám do vaší rubriky, 
které přeji co největší úspěch, vzpomínku na boj, který jsem sváděl s orgány státu na svém mi-
nulém mediálním působišti, v dnes již bohužel neexistujícím časopise „veČERNÍK“. Je to i důkaz 
toho, že vždy upřednostňuji řešení problémů sociální skupiny, ke které oba patříme, stejně jako 
abonenti GV, před nějakými osobními mindráky. Níže naleznete faksimile článku z veČERNÍKU  
z května 2014. 

(KčS) 

PROKLETÁ GRAVITACE aneb petice za její zrušení 
 

y níže podepsaní rozhodně nesouhlasíme s tím, aby byla naše svoboda pohybu, která je 
zaručena článkem 14 Listiny základních práv a svobod, jakkoliv omezována gravitací. Dle 
článku 18 Listiny základních práv a svobod žádáme tímto zákonodárce, aby urychlili 

legislativní proces, který toto soustavné porušování našeho práva zakáže! V opačném případě 
jsme odhodláni zajít až do krajnosti a zahájit tričkovou kampaň s tričky Stop gravitaci! a Každý 
gram je protiústavní! 
 
Gravitační pole Země je příčinou toho, že těle-
sa padají k zemi s gravitačním zrychlením. Po-
ložena na podložku působí na ni silou, v běž-
ném životě říkáme, že tělesa mají váhu. Tolik 
úvodem, abychom věděli, s kým máme tu čest. 
S Newtonovým gravitačním zákonem tady otra-
vovat nehodlám. 

Už to, že mne někdo nazývá tělesem, se hrubě 
dotýká mého jemnocitu. A řeči o váze jsou 
přímo stresující. Jak jsem si zjistil na adrese 
www.petice24.com podepsalo tuto petici zatím 
pouze 6 občanů. Svědčí to o tom, co exprezi-
dent Klaus tvrdí už dlouhá léta: naše individu-

ální svobody jsou neustále více a více oklešťo-
vány a nám je to jedno. Jen 6, slovy šest, obča-
nů z více jak desetimilionového státu. To je 
výsměch demokracii. A to se pořád utvrzujeme, 
že žijeme v právním státě. 

Ovšem obracet se na naše zákonodárce nám 
připadá více než pošetilé. Rychlost legislativní-
ho procesu u nás může soutěžit s rychlostí sli-
máka španělského.  

Zvláště my, senioři mírně i středně pokročilého 
věku jsme při naši obvykle vyšší váze, zapří-
činěné především dlouhodobým pobytem v ko-
munistické totalitě a podporované pro nás dnes 
cenově dostupnými produkty firem Agrofertu, 
výrazně diskriminováni. Požadujeme proto, aby 
každý kilogram váhy občana staršího 75 let nad 
100 kg živé váhy byl kompenzován navýšením 
měsíčního starobního důchodu o 100 Kč. Oso-
by postižené vyšší gravitací (váhou) než je 150 
kg živé váhy musí být zcela logicky kompenzo-
vány vyšší částkou. Vědomi si nelehké situace 
výdajové stránky státního rozpočtu navrhujeme 
odpovědných 150 Kč za každý kilogram převy-
šující uvedenou mez. 

Vyzýváme všechny naše čtenáře, aby se připo-
jili k podpisu uvedené petice a aktivně se zapo-
jili i do tričkové kampaně upozorňující na ne-
soulad gravitace s českou ústavou. 

* 

Možná by, pane redaktore, bylo dobré, uvědomit si, že já osobně považuji úspěch každé rubriky 
časopisu, který tak nezištně finančně podporuji, za své osobní, a proč to nepřiznat, i ekonomické 
vítězství. A případný neúspěch kteréhokoli z redaktorů se mě dotýká velice osobně, protože já 
svým Gévečkem opravdu žiji. Podávám vám ruku ke smíru, dobře si vědom toho, že přes váš malý 
vzrůst i potíže s příjmením (tady si dovolím připomenout Shakespeara :“ Copak je po jméně? Co 

MMM   
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růži zvou i zváno jinak vonělo by stejně) jsem si vědom vaší mentální monumentality a i proto se 
raduji, že jste členem redakce mého měsíčníku GÉVÉČKO. 

(KčS) 

MIKRO 
 

ak nějak nevím, zda se těch následujících 
pár řádků do Bazárku řešícího problémy 
výšky členů redakce GV vůbec hodí. To 

ať si ale rozhodne Standa. Já problémy s ne-
dostatečným vzrůstem nemám. 

Právě jsem dočetl asi vůbec poslední sci-fi Mi-
chaela Crichtona (1942-2008), nazvanou jako 
titulek nad těmito řádky. Standovi tuhle knížku, 
kterou vlastně za Crichtona dopsal po jeho 
smrti Richard Preston, vřele doporučuji ke stu-
diu. Jednak se poprvé podívá na Havaj, druhak 
se něco dozví o technologii, která dokáže 

zmenšit cokoli, tedy i lidské bytosti. V případě 
tohoto technothrilleru na necelých 15 milimetrů. 
Fyzikální pochody, které přitom proběhly Stan-
da, Špeldou drezírovaný fyzik, jistě pochopí lé-
pe, než nějaký češtinářský fyzikální nedouk.  

Problém je jedině v tom, jak toho nedouka do-
stat do Honolulu a do tenzoru v tajných labora-
tořích společnosti Naningen. U vědomí toho, že 
by Standa mohl být tisíckrát vyšší než jeho od-
věký soupeř, nyní zmenšený na 15 mm tělesné 
výšky, si Standa jistě poradí. I kdyby si měl vzít 
na ty letenky na Havaj půjčku. 

TAPETOVÁ FATA MORGANA 
 

ylo nebylo. Byli jednou dva, ne písaři to 
nebyli, pokud se těšíte na Sováka s Hor-
níčkem, tak zabrzděte a vystupte. 

Byli jednou dva na tahu. A náhle bylo po tahu. 
A protože ten jeden byl venkovskej, vzal ho ten 
městskej k sobě domů, aby byl příští den před 
tabulí fit. Bylo to v době, kdy ten kdo neměl ale-
spoň na jedné stěně tapety, nebyl cool. A u to-
ho městskýho je měli v ložnici. A když venkov-
skej zalehl, udělalo se mu šoufl. Podle jeho tvr-
zení šlo o fata morganu (a on jako fyzik to po-
znat musel, měl zkoušku z optiky i z vlnění), 
z které měl místo hlavy centrifugu. Ten měst-

skej se domníval, 
že je to spíše z 
množství požitého 
rumu, ale přesto 
poradil. Ty vole, to 
se musíš  uzemnit, 
dej jednu nohu na 
zem. Pomohlo to. 
Hlava se stabilizo-
vala, fata morgana 
odešla a příští den 

bylo z učebny fyziky slyšet cosi o optických 
klamech. 

A CO MY „VELIKÁNI“? 

edá mi to, abych se nevmísil mezi kole-
gy se svou troškou do mlýna. Když jsem 
si tak pročítal stesky Standy na jeho 

malou postavu, řekl jsem si, že by měl být rád 
za svých 175/172 cm. Zamyslel se někdy nad 
tím, co znamená mít výšku 195 cm, jako mám 
já? Velkou část svého života jsem se nevešel 
do postele, aby mi nohy netrčely přes pelest 
(až po r. 1989 se začaly objevovat delší postele 
i v běžné nabídce). To samé bylo s peřinami - 
buďto máte přikryté nohy, nebo ramena. To 
nemluvím o shánění bot mého čísla a oblečení. 
Za totality jsem prostě nesehnal kalhoty potřeb-
né délky a tak jsem neustále vypadal jako Vá-
clav Havel na hradním balkóně při jeho prvním 
zvolení prezidentem. Pokud jsem chtěl mít kal-
hoty se správnou délkou nohavic, musel jsem 
si je nechat šít, což nebylo levné. Hrbíte se 
v každém  autobusu  nebo tramvaji,  nemluvě o  

tom, že vyjet někam dále, než 50 km dálkovým 
autobusem je utrpení, protože mezi úzký roz-
chod sedaček nevtěsnáte své nohy, abyste si 
nezničili kolena. Až Student Agency situaci tro-
chu zlepšil, ale pořád se nedá mluvit o pohodlí. 
Alespoň vidíte, jakou podstupuju oběť svými jí-
zdami do Koruny, každé třetí úterý. Všude kam 
vejdete vidíte a dýcháte prach z míst, kde se 
neutírá, protože tam nikdo nedosáhne a nedo-
hlédne. Máte pověst domýšlivce, protože při 
potkání na ulici často nezdravíte známé. Nedoj-
de jim, že je z té výšky přehlídnete. V tanečních 
byla konverzace při tanci s partnerkou nemož-
ná, neboť jejich hlavy, byly tak na mé hrudi (to 
ale zase nepočítám až k tak nepříjemným zále-
žitostem). V davu se neztratíte, takže jste pořád 
vidět, což není vždy dobré. Tak jako se Standa 
utěšoval příkladem malých velkých mužů, říkal 
jsem si při dospívání mých tří synů, že jsou na 

TTT   

BBB   

NNN   



GÉVÉČKO 3 - 2016 

Měsíčník vysloužilců a zasloužilců ISŠTE Sokolov  20 

tom chudáci o dost hůře, než já. Všichni dosáhli 
výšku pře dva metry, ale na druhou stranu ne-
vypadají, že by je to nějak traumatizovalo.  

Mohl bych ve výčtu negativ ještě dlouho pokra-
čovat, ale musím přiznat, že jsou i pozitiva. 
Brzy jsem zjistil, že hodně žen upřednostňuje 
u mužů vyšší postavu. Nevím s jakými předsta-
vami si naší velkou postavu spojují, ale nedáv-
no jsem zjistil, že to funguje v každém věku. 
Někdy na jaře minulého roku jsem byl pozván 
na premiéru jednoho dokumentu, které se zú-
častnila i, na svůj věk stále famózní a ráda pro-
vokující, herečka Květa Fialová. Osobně jsem 
nikdy neměl možnost se s touto Arizonskou 
pěnicí a legendární Tornádo Lou z Limonádo-
vého Joe setkat, ale tohle jedno setkání stálo 

za to. Ona již byla ve vestibulu kina, když já se 
svojí ženou vešel v mém černém plášti a klo-
bouku. Okamžitě se ke mě vrhla s hlasitým 
zvoláním: „No to je ale zajímavej kocourek“ a 
mé ženě hned před všemi přítomnými a hlasitě 
položila otázku: „Kurví se vám?“ Paní Květu ale 
všichni znají, takže to brali normálně. Já ale ne 
a tak jsem zablekotal, že jako jsem potěšen, že 
jí konečně takto osobně poznávám... No z pre-

miéry jsem mnoho neměl, protože se mne celý 
večer držela jako klíště a do hlediště si sedla 
vedle mne. Občas jsem zachytil veselé pohledy 
mé ženy, jak se tím baví, když občas kolem nás 
proplula se svým fotoaparátem. Samozřejmě 
neopomněla pořídit i pár fotografií, které níže 
přikládám. Ale musím přiznat, že ten večer po 
boku paní Květy Fialové nebyl žádným utrpe-
ním a že jsme si hezky popovídali. Je to úžas-
ná dáma.  

Zajímavé je, že obliba velkých mužů je často 
zjevná u malých žen. U nich, my velikáni, pak 
máme tendenci nosit je v náručí, ale jak psal již 
Miroslav Horníček ve svých Dobře utajených 
houslích, i malá žena se pronese, když jí ne-
sete dlouho.  

I v počtu pozitiv bych mohl pokračovat. Nemáte 
například problémy s fyzickým napadením, ne-
boť vaše výška útočníka odrazuje, ale na konec 
přidám ještě jedno pozitivum, které mi došlo, až 
při čtení Standových povzdechů. Má výška mi 
zřejmě dopomohla i k tomu, že jsem se mohl  
usadit v kabinetu Standy a Karla, což jsem si 
velmi považoval. Až teď si uvědomuji, že Stan-
da byl o něco málo ochotnější v mém přijetí 
a také v udělání mi místa, i když to znamenalo 
pro ně značné uskrovnění v malém kabinetu. 
Jako učitel fyziky musí také obstojně znát ma-
tematiku a tak si jistě spočítal, že mým vstupem 
do kabinetu bude jakékoliv předhazování Karlo-
vo výšky Standovi zcela bezpředmětné a že 
jeho pár milimetru navíc oproti mé výšce, zcela 
směšné. A myslím, že mu tenhle kalkul vyšel. 
Alespoň si nevzpomínám, že by k nějakým do-
hadům o výšce za dobu, co jsem v kabinetu 
s kolegy seděl, docházelo.  

Ať již ale mělo mé přijetí do jejich kabinetu ja-
kékoliv pozadí, bylo mi velkou ctí moci se těšit 
z jejich přítomnosti a hodně jsem tím získal. 

(PpR)   

 

                                                             * 

Květa Fialová, jako Tornádo Lou 
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VVAALLDDAA  VVIIRRTT  VVZZPPOOMMÍÍNNÁÁ  
AArrggeennttiinnuu  nnaahhrraaddiill  HHaabbaarrttoovv  

 únorovém  Gevéčku  jsme s Valdou úspěšně zdolali Atlantik i Středozemní moře, abychom 
nakonec úspěšně „přistáli“  v Duchcově. Dnes vám nabídneme další mezikontinentální pře-

sun, tentokrát na trase Duchcov – Habartov. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. 
(KčS) 

České školy, soustružník, holka pro všechno a odbory 

 

dyž jsem se v září roku 1950, to už mně 
bylo bez pár týdnů 15 let, párkrát pořád-
ně nadýchal neředěného duchcovského 

povětří, dostal jsem po týdnu angínu. Promaro-
dil jsem říjen i hezký kus listopadu. Někdy kon-
cem tohoto měsíce mě strejda odvedl do české 
základní školy, s jejímž ředitelem se dobře znal. 
Pan, tehdy spíše soudruh, ředitel mě zařadil do 
6. třídy mezi kluky a holky, kterým bylo maxi-
málně dvanáct. 

Tři ročníky za jeden školní rok. V tomto tempu 
jsem se seznamoval s českým školstvím. Počí-
tejte se mnou: před vánocemi nástup do šestky, 
po vánočních prázdninách přeřazení do sed-
mičky a po pololetí šup do osmičky. Nebylo to 
však tak snadné, jak to teď po více jak půlsto-
letí vypadá. První učitel, dvoumetrový pan Ča-
pek na mne v šestce vyzvídal, jestli umím ná-
sobit a dělit. Když jsem v Argentině končil počí-
tali jsme v matematice rovnice o dvou nezná-
mých. Vyvolal mne k tabuli, napsal na ni 1789 x 
396 a počítej, Valdo. Podal mi křídu a já si to 

napsal tak, jak jsme to psali v Argentině. Celá 
třída koukala, co to vyvádím. Koukal, ze své 
dvoumetrové výšky, i pan učitel. Výsledek ov-
šem byl správný. Totéž se opakovalo i s děle-
ním. Takovéhle počty mě potíže opravdu 
nedělaly. Horší to bylo s češtinou. Uměl jsem 
česky hodně špatně. Měli byste vidět můj první 
diktát. Ještě, že se v těch padesátých létech 
nosila rudá. Psal jsem jak jsem slyšel. Když si 
uvědomíte, že ve španělštině se řada písmen 
jinak vyslovuje a jinak píše, třeba když slyším 

„č“, píšu „ch“ a když slyším „ch“, píšu „j“, tak si 
dovedete představit, že mým písemným proje-
vem jsem učitele příliš nenadchl. Slyším často, 
píšu chasto. Na konci osmičky jsem skončil až 
překvapivě dobře, měl jsem jen dvě trojky. 
Z češtiny a ruštiny. Takže řediteli nedalo mnoho 
práce, aby tátu přesvědčil, že by bylo dobré, 
abych šel do devítky a potom dál študovat. Sta-
lo se a já devítku absolvoval s vyznamenáním. 
Samozřejmě, že díky velkorysosti češtináře, 

který mi dvojku, aby mně nezkazil vyzname-
nání. 

A po prázdninách je ze mne gymnazista. Ov-
šem jen pár týdnů. Zdejší češtinář velkorysost 
neznal, naopak ho pranic nezajímalo, že jsem 
v české škole absolvoval necelé dva školní ro-
ky. A k tomu puberta. Začal jsem gympl saboto-
vat i v takových předmětech, ve kterých jsem 
byl opravdu dobrý, třeba v matematice, nebo 
v zeměpisu. Vzpoura se podařila. Vždy mě to 
táhlo ke strojařině a tak jsem si v učilišti teplic-
kého Sometu – výrobce přesných měřidel, při-
padal jak v zemi zaslíbené. Absolvoval jsem 
s vyznamenáním a víceméně počítal, že po 
prázdninách nastoupím na průmyslovku. Ale 
člověk míní a ne Pánbůh, ale předseda mění. 
U závěrečné zkoušky byl jako člen komise 
i předseda okresního výboru ČSM. Zřejmě mu 
někdo řekl, co jsem zač a tak se mě zeptal, 
jestli bych se chtěl zpátky vrátit do Argentiny. 
Odpověděl jsem, možná i díky pubertální lásce, 

VVV   
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kterou jsem tam zanechal, že rád. Naiva. Ani 
jsem nestačil dodat, že jen podívat. Soudruh 
svazák mi sdělil, že moje žádost o studium se 
zamítá. 

Soustružník a odborář 
Takže jsem nastoupil jako soustružník do U.P. 
Prvé tři měsíce jsem pracoval na malé mašině, 
potom mě přeřadili na velký soustruh. Protože 
jsem si nenechal příliš pískat, byl jsem v prů-
běhu  let zvolen do odborů. Pod dvou letech si 
mě zavolalo vedení, že mne pošlou na třímě-
síční školení do Staříče u Ostravy. Stal se ze 
mne úkolář a vlastně holka pro všechno, která 
dostala na starost  třicet lidí. Ukaž co umíš, Val-
do! 

Tady někde začalo to, že kam jsem nastoupil, 
tam mohli všichni počítat s tím, že to dílna, 
provoz či fabrika dlouho nepřežije. Do U.P. do-
razil zavírací befel  asi rok po té, co jsem se 
etabloval jako ta holka pro všechno. Přesunuji 
se do duchcovské sklárny a tu máš čerte kro-
páč, vydrželo to dva roky a konec. Zavřeno. 
Nastupuji do TDV, ne není to žádná tajná služ-

ba, ale Továrny dětských vozidel, po duchcov-
sku kočárkárna. Tři roky a dost, výroba se pře-
sunuje na Slovensko. Namíchl jsem se a šel 
pracovat na šachtu. Logicky jsem usoudil, že 
hlubinný důl se tak snadno přesunout nedá. 
Fakt je, že tu opravdu nepřesunuli. Fakt také 
ovšem je, že po osmi létech a těžké havárii se 
šachta také zavírala. A nebyl bych to já, abych 
se u té havárie nevyskytl. Při odstřelu na před-
ku došlo k tak zvané kouřavce. Tak horníci ří-
kají masivnímu uvolnění tekutých písků. Houkal 
poplach a to znamenalo jediné: co nejrychleji 
pryč. Chodba, kterou jsem utíkali měla 1742 
schodů nahoru. My mladí jsme pomáhali sta-
rým havířům, což byl v hlubině nepsaný zákon. 
Chodba, ve které se to stalo byla přes 600 me-
trů dlouhá a běžel jí dopravní pás osmistovka 
(šíře). Po havárii bylo těch více jak půl kilo-
metru pasu nalisováno na nějakých 40 met-
rech. Když se to odklidilo, tak revír rozhodl, že 
po vynesení strojů a odstrojení bude důl uza-
vřen. 

Habartov za Pampu Floridu 

Bylo to v době, kdy jsem od lékařů věděl, že 
pokud nezměníme to mlhavé duchcovské pod-
nebí, tak nám zemře dcera. Však to tady nevy-
držel ani Casanova a to byl nějakej borec. 
Nabízeli nám všelijakou práci mimo šachtu, ale 
já chtěl pryč z kraje hustých mlh, který se 
připravoval na to, že nám vezme dceru. Do Ar-
gentiny za tím čistým vzduchem na Pampě Flo-
rida to nešlo, ale zaplaťpánbůh za Habartov. 
A za důl Dukla, kde jsem nastoupil do dílen.  

Všude, kde jsem dosud byl, jsem pracoval 
v odborech a na Dukle to dopadlo stejně. Uz-
náte sami, že do Sokolova už nebylo daleko. 
Ale to zase někdy jindy. 

 

 

 

 

 

 

Habartov – budovy dolu 
Adolf – Žofie 

(po roce 1948 Dukla) 
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HHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  
RROOZZHHLLAASSUU  

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

  

Zjara přijdou inovace aneb, co nás těší a co ne   
 

řezen, za kamna vlezem.“ To vůbec ne-
musí být špatný nápad, jen se ptám: 

„Proč?“ Je snad letošní zima důvodem? Na Vá-
noce nám Barborky kvetly na stromech, a teď 
se už podruhé snaží být Prvosenky opravdu 
jarní. Nejen tato doba, ale i příroda, vymknutá 
z kloubů, šílí. Škola, se stejně jako příroda, za-
zelenala. To, že je zelená uvnitř, ví i žáci kon-
čících ročníků základních okolních škol, holky 
i kluci z Univerzity třetího věku. Ale zazelenala 
se nám i bílá fasáda. Pro vojenskou školu mož-
ná dobré mimikry, ale pro solidní technicko-
ekonomickou instituci je to pohroma. Prostě ne-
mrzne. A to je špatná zpráva pro lyžaře, i uči-
tele. Tělocvikáři potřebují pro své kurzy na ly-
žích vody skupenství pevného, ostatní potřebují 
zimu, aby donutily organismus žáka fungovat 
ve vzdělávacím režimu. Všichni, kdo ve školství 
už nějaký pátek působí, ví, že jakmile začne 
jarní slunce pálit a ohřívat pubertální lýtka, je 
po vzdělávání. Příroda se probouzí. Co k tomu 
dodat. Po jarní pedagogické radě bude více 
méně rozhodnuto. Všichni potřebují naše žáky. 
Není dne, aby nezazvonil telefon a někdo ne-
chtěl „lidi“, tedy žáky. Lidi na práci nejsou. Je 
třeba prý „lovit v čirých vodách“ a vychovat si 
„ty své“. To je pro nás dobrá zpráva, … ale. 

Doba nenahrává tomu, aby se žáci chtěli učit 
technice. Na 4 350 volných míst ve středních 
školách zřizovaných Karlovarským krajem (plus 
750 míst ve školách ostatních) si brousí zuby 
1 960 žáků základních škol. Kolik, že jich pře-
svědčíme? Zkoušíme to s Přijímacími zkouška-
mi Nanečisto, ale nic to zatím neznamená. 
Ukazuje nám to pouze skutečnosti, které nás 
moc netěší.  

Před týdnem byla u mne čínská minidelagace, 
která je předvojem delegace, a to nemyslím tu 
březnovou prezidentskou. Chtějí partnerskou 
školu. Českou. Šikovnou a moderní. Prý jsou 
také moderní. S desetitisíci žáky a nejmoder-
nějším CNC vybavením určitě.  

Taky jsme obdrželi titul „Zodpovědná škola“, te-
dy zařízení s nulovou kritikou na provoz a ohla-
sy. Škoda, že už to neocení těch 19 žáků, kteří 
v pololetí odešli „za lepším zacházením“. Na 
omluvu musím říct, že nebýt tří šikovných, kteří 
šli rozumově někam jinam (třeba i do místa by-
dliště, nebo na gymnázium), nic by se skoro 
nestalo. Nejlepší z těch dalších měl pět pětek 
+ 67 neomluvených hodin. Co ti ostatní? Zřej-
mě špatná motivace.  

Plesy jsou za námi, Den učitelů před námi. Ji-
stě bude oslava. Všichni, kdo mají školu ales-
poň trochu rádi, jsou zváni. Uvidíme, kde to 
kolegové zařídí. Kovárna prý už nefrčí a každý 
raději „za své“. 

Pomalu, ale jistě se dodělávají nové dvě dílny 
pro první ročníky a dílna elektro. Uvolňuje mí-
sto pro laboratoř stavební. Bude velká, nová, 
světlá a asi i jediná v Karlovarském kraji. Snad 
to bude argument a zpráva pro zřizovatele. 
A co ještě bude nového?  

Výměník, tedy ten původní. Pak dojde k revitali-
zaci vedení otopné soustavy složitým průpla-
chem. Radiátory ozdobíme ventily. Dvě patra 
dostanou nová svítidla a rozvody ee, kamery, 
zásuvky, zabezpečení. Když to dobře dopadne, 
pak změn dozná i zabezpečení sportovní haly. 
Za týden budou upgradovány servery a nasa-
zeny nové software, a to i pro řízení bezpeč-
nosti přístupů do školy. I turnikety u vstupu bu-
dou, i optická závora. I nové počítače do sta-
rých učeben. Nebo staré počítače do nových? 
Nostalgicky musím přiznat, že měsíc březen 
nám zase „odkrojí“ část budov v Královském 
Poříčí. Zbudou už jen dvě. Jedna z nich bude 
dražena, ta druhá … uvidíme. O té snad příště.  

Vše nejlepší, poděkování a úctu všem za-
sloužilcům, vysloužilcům i kolegům ke Dni 
učitelů. 

U aparátu byl Pavel Janus (PjŘ) 

„B 
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GGLLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ  
vvyybbrraannýýcchh  uuddáálloossttíí  

ppoommooccíí  ČČeerrnnííkkoovvaa  ppuubblliicciissttiicckkééhhoo  
lliimmeerriikkuu  

  
 

 máte mě tady zase. Únor je za námi, (chválabohu, že i ten Vítězný) a přestože bychom měli 
být za kamny (Březen – za kamna  vlezem) je k jaru zase o něco blíže. Blížící se jaro leze i na 

politiky. Alespoň na Ukrajině jistě. Jinak by si Jaceňuk nestěžoval na Julču, že… 

Když se praděda vrátil z Koruny a dočetl se to, hned si představil, jak by to asi probíhalo u nás. 
Dnešní Glosování začíná tím, že vám v limericku číslo 85 předkládá svoji představu k posouzení. 

Dění ve světě i naše 
komentují suše 

vázaná slova 
ze Sokolova 

 

Jaceňuk naopak kontroval tím, že ho Tymošenková sexuálně obtěžuje. 

085. 

Představte si Bohouška, 
jak mu Mirka Němců šeptá do ouška: 

„Bohoušku buď supermuž, 
tak už se sakra vzmuž!“ 

To by byla pro Bohouška sakra fuška. 

Představte si Bohouška, 
jak mu Langšáglová šeptá do ouška: 

„Bohouši, já po tobě jedu, 
rozdáme si to ve středu.“ 

Ve středu to by byla pro Bohouška sakra fuška. 

Představte si Bohouška, 
jak mu Semelová šeptá do ouška: 

„Bohoušku, zvu tě na svou rudou osušku, 
zkusíme to spolu na zkoušku.“ 

To bude fuška jestli Bohouška svede tahle soudružka? 

Představte si Bohouška, 
jak mu Jermanová šeptá do ouška: 

„Bohouši, zapomeň na ty staré bréci, 
se mnou v posteli budou se dít věci.“ 

S Andrejem na švédskou trojku láká Bohouška. 

v Česku nejsme na Ukrajině, 
u nás sexujeme v jiné rovině. 

Préza premiéra jebe, 
na oplátku premiér Prézu jebe. 

Vzorem jsou jim jenom trhovkyně. 
 

 

AAA   
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093. 

Dnes se praděda opravdu snažil, 
Komenského v rozhovoru griloval a smažil. 

Školu, žáky, učitele s Amosem jsme probrali, 
dokonce i na Třebešín jsme se vydali. 

V březnovém Gévečku si přečtete, koho Mistr spražil. 
 

Víc než 130 tisíc běženců z 1,1 miliónu, kteří loni přišli do Německa, nedorazilo do přidělené uby-
tovny. Úřady tak nevědí, kde se zdržuje zhruba osmina všech uprchlíků, kteří loni do země přišli, 
napsal v pátek deník Süddeutsche Zeitung, který se odvolává na informace spolkového minister-
stva vnitra. 

101. 

U nás by to nepřekvapilo. 
Konec konců lépe už bylo. 

Už i Germáni v tom mají chaos, 
kdy se Angela chytne za nos. 

Prostě kočovníků trochu přibylo. 
  

106. 

Buštěhrad dnes zase září, 
Gévéčko na síti se víc jako časopis tváří. 

Ze Švajcu dorazila rada, 
když to šéf viděl, spadla mu brada. 

Teď můžeme v GV listovat jak v kalendáři. 

Stránky GV se pěkně plní, 
 praděda spokojeně vrní. 
Už schází jen Pražáci, 

 co vymlouvaj se na práci. 
Klídek, oni si své jistě splní.  

 
114. 

To zase byla ve sněmovně mela, 
jedna strana se prý podělat měla. 

Prý zakázky veřejné, 
budou lépe prodejné. 

Šlechtová to na háku měla. 
 
Čínští investoři se zajímají o projekt kanálu propojující Dunaj, Odru a Labe, který prosazuje prezi-
dent Miloš Zeman. O jeho technické parametry se zajímala i společnost, která postavila obří pře-
hradu Tři soutěsky.  
 

115. 
Tyhleti Číňani, 

to jsou vám čímani 
Dunaj, Odra, Labe, 

tady na to každý dlabe. 
Radost mají Zeman s Tvrdíkem a hastrmani. 

 
 

 
* * 
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MMÁÁŠŠ--LLII  CCOOSSII  NNAA  DDUUŠŠII,,  SSVVĚĚŘŘ  SSEE  TTEETTĚĚ  IILLUUŠŠII  
aanneebb  hhoossttkkaa,,  cchhiirruurrggyynněě,,  ppeeddiiaattrraa  aadd..  

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

Tisk je nejstarší hromadně sdělovací prostředek, nebo-li médium, a na rozdíl od 
některých mladších, jakým je třeba film, umožňuje zpětnou vazbu… Nebo-li,  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 soud-
ním řízením…  

Redakci GéVéčka, k rukám šéfredaktora 
 

Tak to jste se moc nevycajchnovali géváčkáři! 

Ten váš březnovej dárek mi připomíná navýšení mého důchodu od ledna 2016. Sem já nějakej in-
teligent abych luštil půl dne a nakonec se dozvěděl, že není každej den posvícení?!! Koukejte se 
polepšit. V kaufu dostanu ke slevě eště plyšáka a vy takle. Já to tušil, když mi švára vychvaloval 
ten váš časopis, že to bude stát za, více co, jako všechno co von dycky přinese. 
 

Pepa z Bukovan 

 
 
Vážený čtenáři,  

U dárku z minulého čísla šlo především o jeho skrytý potenciál. Šlo 
o jakousi lekci harvardštiny zdarma… Model 1992… „Jistota dese-
tinásobku“… V extrémně konkurenčním mediálním prostředí se sna-
žíme zacílit nejen na první signální, ale především na podvědomí 
čtenáře. Vedlejším produktem je tak pro vás školení mediální mani-
pulace, šmejdovských praktik, cvičení resistence vůči „dárkům zdar-
ma“, fiktivním slevám, telefonickým, e-mailovým i písemným nabíd-
kám všeho druhu.  

Po absolvování našeho nenápadného bezbolestného kurzu už nikdy 
nevyslovíte „nechci slevu zadarmo“, nenaletíte na „předváděcí akce 
s obědem nezavazující k nákupu“, nepodepíšete smlouvu rozsahu 
desítek stran potištěných mikropísmem, prostě se – díky našim dár-
kům – stanete úplně ZDARMA „šmejduvzdorným čtenářem“!  

A to za to stojí! 

Vaše teta Iluše 

 

A to jste mi nemohla odpovědět dřív? 

Zrovna minulý týden jsme se z mojí starou upsali na jednom obědě zdarma k odběru kompletní 
sady americkejch hrnců co vydržej celej život za pouhých 48 tisíc kaček (jinak prý stojí 70) a já je 
pak viděl v jedné internetové nabídce za 18 litrů! Myslel jsem že mě klepne! Po vašem vysvětlení 
co jste dárkem sledovali, by jsme ze starou už takhle nanalítli. 

Pepa z Bukovan 

PPP   
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MMYYSSLLEETTEE  NNAA  SSIIBBYYLLUU  

  jjeejjíí  pprroorrooccttvvíí  ssee  nnaappllňňuujjee!!??  
 

 ty, Brute, chtělo by se říci směrem k Buštěhradu. Jako by nestačilo, že nás straší: Šichtářová 
(blížící se další velká cyklická krize), Konvička (pozor na islám), Štětina (pozor na Putina), Ze-

man (pozor na Peroutku), Merkelová (pozor na V4), VR (pozor na Merkelovou), mladí (pozor na 
staré), staří (pozor na mladé). Už i PpR se přidal (pozor na konec světa).  A dokonce začne laicky 
bádat. A uplatňuje pražský pohled, jakoby nevěděl, že většina Pražáků jsou původem Řepáci. Na 
druhé straně chopit se toho jako celoevropského projektu, založit při GV neziskovku, získat grant. 
Budeme muset popřemýšlet… 

(KčS) 

Až ženy sukní svých odloží... 
 

dajně osudové datum mayského kalen-
dáře 21. 12. 2012 upadlo v zasloužené 
zapomenutí. Konec světa se zatím neko-

nal. Klídek a cigárko? Kdepak vážení, mysleme 
na proroctví Sibyly zvané též Sibyla Erythrej-
ská.  

Alfons Mucha: Sibyla (1920) 

S jejím proroctvím se také dopracujete ke konci 
světa, ale útěchou vám může být to, že u Sibyly 
to není tak konkrétní datum a navíc budeme 
vědět přesně, proč ten konec světa přijde, přij-
de-li. 

Nejprve se tedy podívejme na to PROČ 
v podání takřečené Sibyly 

Podle ní konec světa nastane „…až ženy bu-
dou nosit vlas velmi dlouhý, pak krátký a v do-
bě, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů 
nositi budou. Rovněž sukní svých odloží a su-
kněmi mužů odívati se budou. Tak stane se 
v době té, kdy žena a muž před zákony plné 
rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba ro-
vnoprávnosti, ale i bezcennosti. Věz, že prvým 
tvorem Hospodinu podobným byl muž a po-
sledním tvorem, který na této zemi zmírati bu-
de, bude žena.“  

Jak vidíte Sibyla se, na rozdíl od Mayů, přes-
nou datací neobtěžovala a tak jsem si již v roce 
2008 kladl otázku, kdy ženy sukní svých odloží 
a sukněmi mužů odívati se budou? Všiml jsem 
si přitom, že nápadně přibylo žen v kalhotách, 
tedy těch, co sukní svých odložily.  

Soukromý laický průzkum 

Mnoho let jsem učil na středním stupni odborné 
předměty a mezi nimi i laboratorní měření. 
V tom roce 2008 jsem si tedy řekl, že udělám 
menší měření za splnění obvyklých podmínek 
k takovému zjištění potřebných. Co z něj vyply-
nulo jsem tehdy uveřejnil na svém blogu.  

Trasa měření byla ze stanice metra Hůrka (tra-
sa B) do stanice Můstek, pak pěšky po Václav-
ském náměstí do paláce Fénix a stejnou cestou 
zpět. To celé ve dnech 14. – 18. ledna a zopa-
kováno12. – 16. května. A výsledek? 

Leden 2008 

Průměrně za den potkáno celkem žen 1053 

v kalhotách 1028 (98%) 

v sukni 25 (2%) 

III  

ÚÚÚ   
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Statisticky bylo zcela zanedbatelné, jaké bylo 
počasí a venkovní teplota a příliš se v oblibě 
nošení kalhot od sebe nelišily různé věkové 
skupiny žen. 

Květen 2008 

Průměrně na den potkáno celkem žen 1183 

v kalhotách 1105 (93%) 

v sukni 78 (7%) 

Závěr, který jsem tehdy v roce 2008 udělal byl 
ten, že výrazné zvednutí teplot a sluneční po-
časí nijak zásadně neovlivnilo počet žen v suk-
ni v lednu a v květnu – jen 5% navíc. Sibyla si-
ce neříká, zda sukní svých odloží a sukněmi 

mužů odívati se budou všechny ženy, ale prů-
měr 95,5% mi tehdy připadal tak vysoký, stačící 
k úsudku, že s největší pravděpodobností do-
bu, kterou Sibyla označila, jako konec lidského 
rodu, jsme tehdy prožívali! Neuměl jsem jen 
odpovědět na otázku, jak daleko jsme od času, 
kdy … posledním tvorem, který na této zemi 
zmírati bude, bude žena. 

Konec světa však nepřicházel a tak jsem si 
řekl, že by nebylo marné mé tehdejší měření 
zopakovat na stejné trase a ve stejném období. 
Měření jsem provedl v lednu tohoto roku a ten 
květen jsem zatím odložil, vzhledem k tomu, že 
se lišil od ledna tehdy zanedbatelně. 

A výsledek? Děsivý! 

V době od 12. – 16. 1. 2016 potkáno v průměru 
denně žen 1250 

v kalhotách 1248 (99,82%) 

v sukni 2  - slovy DVĚ (0,16%). 

Přátelé, myslím, alespoň z pohledu Prahy, že 

konec světa je tu. Pravda uvědomuji si, že aby 
bylo možné něco takového tvrdit se stopro-
centní jistotou, bylo by nutné udělat podobná 
měření i v dalších městech a obcích nejen 
v ČR, ale i v jiných zemích. Dále si myslím, že 
muslimský svět svými ženami (v drtivé většině 
jen v sukních) mé zjištění konce světa značně 
narušuje a nebo zatím oddaluje? 

No, ono i s tím 21. prosincem 2012 je to poně-
kud jinak a tehdy tu hysterii vyvolal vědec (viz 
zde: http://1url.cz/5tt85 ). Co byste tedy chtěli 
od badatele laika?  

Jedno zjištění se ale z mého amatérského mě-
ření snad dá vyvodit a tím je, že bych se v Pra-
ze nechtěl živit jako dámský krejčí se speciali-
zací na sukně a šaty, ale ani jako prodejce 
tohoto dámského oblečení. 

A tak vám přeji příjemné prožití velikonočních 
svátků a hodně žen kolem vás v sukních a ša-
tech a myšlenky na konec světa do jarních dnů 
netahejte. Třeba pohled na ženy v sukních bu-
de na nás muže působit podobně, jako pohled 
na prsa - prodlužující prý život - a uspokojeni 
budou tentokrát i ti dolňáci. 

(PpR) 

* 
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KKAARREELL  ČČAAPPEEKK  AA  GGVV  
MMMaaalllááá   uuuvvvaaahhhaaa   jjjeeennn   tttaaakkk   

 
ž dříve jsem se přiznal, že čtyři roky 
bezplatného a k tíži státního rozpočtu 
provozovaného studia elektrotechniky 

ve škamnách budějovické průmyslovky byly, 
viděno z věkovité rozhledny mé sedmasedm-
desátky, vyloženě vyhozenými penězi. A to 
z vrozené skromnosti nepočítám dva semestry 
na plzeňské strojárně (Proboha, snad to teď 
nebude chtít Andrej vrátit!). Tahle technická 
profese byla z mého pohledu až příliš exaktní. 
Než jsem na to ovšem přišel, trvalo to hezkých 
pár let. 

Zato s takovým Čapkem si rozumím už od stře-
doškolských časů. A dodnes po něm vždy rád 

sáhnu. Právě včera jsem 
vzal do ruky jeho Jak se 
co dělá, abych se, jako 
ostatně vždy s křížkem 
po funuse, dozvěděl, jak 
se dělají noviny. Stejně 
depresivní situace, jako 
když jsme před řadou let 
s mým mladším synem, 
evidentně ve věcech ma- 
nuálních talentovaným 
po mně, stavěl v Aši na 
zahradě venkovní krb.  
Tu stavebnici jsme složili 
snadno a rychle. Malér 
byl v tom, že návod byl 
v krabici až úplně na 
dně. Teprve, když jsme 
se už hrdě nadýmali nad 
hotovým dílem, jsme zji-
stili, že jsme ho postavili 
spodním dílem na opač-
nou stranu… 

Jak se dělají noviny po-
dle Karla Čapka? Těch 

dvacet stránek stojí opravdu za to si přečíst, 
přestože jsou o rok starší než my. Chtělo by se 
člověku citovat a citovat, ale ne. Omezím se jen 
na dvě a to o čtenářích: „Zpravidla ovšem ne-
dává náš uvědomělý čtenář nijak najevo, co 
v novinách chce mít; daleko častěji a určitěji se 
vyjádří ústně nebo písemně o tom, co tam 
nechce mít; a prý, -vážená redakce, budete-li 
ještě v novinách tisknout takové voloviny jako 
o těch vegetariánských vitamínech nebo že se 
nám řezníkům vede dobře, tak vám oznamuju, 

že váš vážený list přestanu odebírat, s úctou 
ten a ten, závod řeznický a uzenářský. P. S. 
Jsem už sedm let odběratelem vašeho ct. listu.- 
– Z jakýchsi příčin, uložených hluboko v lidské 
povaze, se přihodí nepoměrně vzácněji, že 
„náš čtenář” si dá tu práci, aby projevil svůj 
souhlas; je to tak vzácné, že stane-li se to, 
ohlásí redakce v příštím čísle, že -byli jsme za-
plaveni sty a sty vřelými projevy souhlasu ze 
všech vrstev naší čtenářské obce.“ A na citaci 
posledních pár řádků: „… ale i členové redak-
čního štábu s administrací a ostatními službami 
mají k novinám, které dělají, bližší poměr, než 
jaký lidé obyčejně mívají k svému zaměstnání; 
jsou to naše noviny, tak jako je naše obec, ne-
bo naše rodina… Prostě noviny jsou mezi vše-
mi zvlášť familiérní prostředí, pravda trochu cy-
nické a hodně splašené, mnohdy povrchní 
a věčně efemérní, ale myslím, že kdybych se 
znovu narodil, dal bych se asi znovu svést 
k tomu, abych jim tak nebo onak sloužil“ 

I náše GÉVÉČKO se v souladu s Čapkem sklá-
dá z redakce, kde se noviny píšou, z tiskárny, 
kde se sázejí a tisknou, a z administrace a ex-
pedice, kde se prodávají a rozesílají. Díky ča-
sovému posunu v délce našeho života už není 
nutné, aby všechny tyhle části novin byly v jed-
nom městě, nebo dokonce v jedné budově. 
Takže redakce a její členové jsou rozeseti od 
Chebu po Prahu i když nominálně sídlí, abych 
citoval z tiráže „kdesi v Sokolově.“ Sazárna sídli 
v Buštěhradě (Buštěcastle, Buštěburg – jsme 
přeci globální internetový měsíčník), kde strán-
ky obětavě láme PpR poté, co je přepečlivě 
zdizajnoval. A tištěnou verzi pro těch několik 
nedigitalizovaných příslušníků širší rodiny za 
a vysloužilců má na starosti tem mladší z obou 
redakčních Pavlů, co má svůj hrad na Šenver-
tu. 

Dvě doporučení na závěr, s vaším dovolením 
samozřejmě: Ten Čapek opravdu stojí za přeč-
tení. Já mám vydání z roku 1984 (třináctý sva-
zek ze Spisů Karla Čapka) a tam je to na straně 
191). Asi by vám mohlo připadat jako vyložené 
drzounství, kdybych si dovolil tvrdit, že i  naše 
GÉVÉČKO přeci stojí za přečtení… nebo ne? 
To by bylo skvělé. Nejdůležitější ovšem je, aby- 
ste den před každým prvním úterým v měsíci v 
tu očekávanou hodinu našli svoje GV na svém 
monitoru … a bylo alespoň trochu ke čtení. 

(KčS) 

UUU   
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NNAA  PPOOSSLLEEDDNNÍÍ  SSTTRRAANNĚĚ  
vvyyhhrraazzeennoo  pprroo  ppaannaa  ššééffrreeddaakkttoorraa  

 
nešní Konečník má dva ideové zdroje, ke kterým se, jsa si vědom novinářské etiky, rád při-
znávám. Titulek parafrázuje obdobný titulek z dnešního Superega, jehož autorem je Standa 

a první dva odstavce jsou doslovnou citací z článku na Neviditelném psu, jehož autorem je Václav 
Trojan: 
 
CHVÁLA PRUDIČSTVÍ 
 
„V psychologii dynamiky skupin se traduje ná-
zor, že každá skupina má mít svého prudiče. 
Přes negativní konotaci tohoto slova hraje pru-
dič roli převážně pozitivní. Prudič často ruší 
svorné unisono, čímž některé naštve, ale vý-
sledkem může být osvěžující trylek nebo zcela 
nová melodie. Prudič mívá nemístné poznám-
ky, které ale vzbudí usínající účastníky porady. 
Mnoho členů týmu si rozmyslí navrhovat úplné 
pitomosti, protože prudič by si z nich tropil šaš-
ky, což zpravidla ovládá virtuózně. Prudič často 
porušuje nepsaná pravidla. Například to, když 
generální na schůzi vedení usne, ostatní nehlu-
čí. 

Prudič je z prvoplánového pohledu vnímán jako 
destruktivní živel a potížista a bývá neoblíben, 
protože čeří vodu. Co se však stane, když je 
prudič ze skupiny vykynožen nebo sám odej-
de? Skupina si spokojeně brouká staré známé 
nápěvy, začíná pospávat u svých plných korý-
tek, přestává být produktivní a její hlavní aktivi-
ta spočívá v zahnání čehokoliv a kohokoliv, kdo 
by mohl rušit její bohorovný klid. Udržuje svou 
moc ve firmě navrhováním regulačních pitomo-
stí a v okamžiku náhlé krize není schopna re-
agovat vůbec. Maximálně někdo vypne televizi. 
Ze skupiny se stává nepoužitelný kastrát, ne-
boť prudič, onen symbolický falus přinášející 
vzrušení a aktivitu, byl zapuzen či zahnul kram-
li.“ 
A co my tady s tím, chce se vám říci? Vysvětlím 
hned. Při čtení Trojanova článku, i když věcně 
mířil jinam, jsem si uvědomil, jako jsem měl kli-
ku, že jsem více jak třicet let měl za kolegu 
prvotřídního prudiče, a jakou mám kliku, že se 
mi toho prudiče, po mnohaleté odmlce zavině-

né mým útěkem do ašské emigrace, opět poda-
řilo angažovat do redakce Gévéčka. Už jste 
v obraze? Ano? Řeč je samozřejmě o člověku 
sice malém postavou, ale velkém svým doko-
nalým prudičstvím. Mluvím o Standovi Jedličků. 

Kolikrát za ta dlouhá léta kabinetního soužití i 
za tu dobu, kdy jsem se díky vrozenému: drzé 
čelo lepší, než poplužní dvůr, vnutil na ředitel-
skou židli Ústavu, kolikrát mě jeho prudičství, 
tedy schopnost říci mi bez obalu, co blbnu, za-
chránilo reputaci a nedovolilo ze mne udělat je-
ště většího vola, než ve skutečnosti jsem. Te-
prve dodatečně mě dnes dochází cena takové-
ho kolegy, u kterého jsem se vždy mohl spo-
lehnout na to, že nebude pochvalně hýkat nad 
každým nesmyslem, co vymyslím. A že jich za 
ta léta bylo. Vzpomínáte na moji oblibu tabu-
lek? Víte vy, kolik jich i díky Standovi nepřekro-
čilo práh ředitelny? A to nemluvím o věcech 
podstatnějších. 

Na druhou stranu jsem ale měl jistotu, že pokud 
něco projde Standovým prudičským auditem, 
má to šanci trvale uspět. Ať již šlo o rozhodnutí, 
že ne učitelé za žáky, ale žáci za učiteli do je-
jich specializovaných tříd, nebo otevření samo-
statné průmyslovky s tím, že to v ten okamžik 
jinak nešlo, pokud jsme chtěli otevřít nové ma-
turitní obory, a s vědomím, že jistě se podaří 
obě „samostatné“ školy co nejdříve sloučit. 

Mám radost, že Standa z prudičství nevyrostl 
dodnes. Důkaz? Jeho první reakce na vydávání 
Gévéčka? Co je to prosím tě za opilecký ná-
pad, ovšem kdyby… A dnes? Prudí ale pracuje. 
Pracuje a prudí. Proto ta chvála prudičství. Díky 
Stando za to, že jsi pořád svůj. 

 

* * 

DDD   
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Překvapte babičku i dědečka. 
K narozeninám jim pozvete chebského Hudečka. 
Jeho stradivárky  je potěší, 
nebude jím líto, že jste jim prodali přístřeší. 
Musíme si pomáhat – tečka. 

Vlastina, jeho manažerka, 
na vás čeká jen do úterka. 
Pak už je diář zaplněn,  
nebudeme nutit Mistra do ranních směn.  
Mistr má v březnu rozběhaná perka. 

Kubelík, Šporcl i Svěcený 
z Františka jsou nadšený. 
Chebem jeho sláva letí, 
objednávejte, slavit  mohou i vaše děti. 
Hlavně dámy jsou fakt nadšený. 

 
Nahoře Franta ladí housličky,  

tady Standa lepí lodičky. 
V Superegu odhaluje tvář, 

není bordelář, ale modelář.  
Znáte ho, tak se nedivte, lidičky. 

A protože je modelář, 
tak aby před kolegy neztratil tvář, 

musí rumu litry píti, 
ledviny mu jenom svítí. 

Nebo, že by to byla svatozář? 

Tenhle modelář, 
 má i další a docela lidskou tvář. 

Vím, vypadá to jako zjevení,  
ale fakt obden sype ptáčkům krmení. 

Shodneme se, patří mu ta svatozář. 
 

Václav Retů konečně povolil 
a Vláďovu reklamu zveřejnit dovolil. 
Tak tady ji máte, 
jistě na ni dáte. 
Fakt nám to i Pivňa (dodatečně) povolil. 

Je to hrozné neštěstí 
žít ve městě neřestí. 
Ještě, že jsou kamarádi, 
co Tě mají pořád rádi 
myslí na Tvou obranu: 
musíš míti ochranu! 
U sebe ji pořád nos 
je to známý PRIMEROS.  

Až zapomeneš nač to máš, 
snad kámošům zavoláš. 
My Tě rádi uvidíme, 
zevrubně Tě proškolíme. 

REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA 
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 minulém čísle jsme na poslední straně obálky zanechali tajenku, která 
vám měla - po jejím vyluštění - říci, jak to s tím dárkem vlastně je. Pro ty, 

kteří nesnáší jakékoliv luštění tajenek nebo vyluštění nezvládli, či špatně po-
chopili zadání – i tací se našli - znění tajenky nyní uvádíme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tajence jsme tedy předeslali, že vaše čekání bude stát za to a tak tomu i bude. Při-
pravili jsme pro vás opravdu nevšední dárek a to ke dni učitelů. Tím dárkem je DVD 
s 19 let starým dokumentem o ISŠTE, který byl považován za ztracený, ale díky pe-
člivě vedenému videoarchivu Pavla P. Riese se našel a GV, ve spolupráci s FVS Jari, 
jej zdigitalizovalo a ředitel ISŠTE se postaral o jeho namnožení pro vás.  
Dárek ovšem získáte pouze a jen tehdy, pokud si pro něj přijdete některé 3. úterý 
v měsíci do Koruny. Někteří z vás budou mít tak možnost uvidět se o 19 let mladší. 

 

M I N I D Á R E K  
A protože slavíme den učitelů, tak pro vás máme ještě jeden drobný dárek. Je to 
skvěle udělaný test, pomocí kterého si můžete zjistit, jakého věku se pravděpodob-
ně dožijete v závislosti na tom, jak celý život nakládáte se svým tělem. Tak s chutí 
do toho. Test najdete na této adrese: http://1url.cz/ttMK9.  

VVV   


