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máme tady pátek a tedy poslední úplný festivalový den. Néééééé, ZARACH 
pláče. Je to smutné, já vím, ale všechno zlé je k něčemu dobré – můžeme se 
těšit na Velký Večer tanečních a filmových premiér! Započne v půl osmé 
(sice ve vyhnanství na Horní budově, ale aspoň bude cítit jinakostí). Och, to 
bude ňaminka.  
Tak tedy poslední pilovací chvíle a taky poslední pátrací chvíle! Dnes vrcholí 
soutěž o FILMOVÉHO RABBITA, více informací se dozvíte v průběhu dne od 
filmových expertů! Tak se nezdržujte čtením příliš dlouho a běžte hledat  
a trénovat, na čtení bude dost času v dalších dnech! 
 
Krásný páteční den a tfuj tfuj na večer! 
 
 
Vaše ELIŠKA, 
expert pro všední den  
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Grill párty startuje druhé vyhnanství ze sálu KOCANDY, ale protože je to Grill 
párty, tak nám to nevadí. Její hlavní část se totiž odehrává venku u ohně! Po 
začátečních kuchařských show na Horní budově (ze kterých mě nejvíc 
pobavila zejména Matějova improvizace „Co dům dal“, Maxovo kouzlo  
a Divišovo přivítání, které už přesně nevím, jak znělo, ale bylo bezvadně 
úchylné) se s vyrobenými saláty přesouváme k ohni, opékáme špekáčky, 
chleby i rohlíky a píšeme přání na lampiony. Hynek a Adam H. krásně hrají 
na kytaru a zpívají a všechno se tak pozvolna zastavuje a rozpíjí v horké mlze 
kolem ohně. Taky se přeje k narozeninám Matějovi a následně Maye,  
o které se ale dozvídáme, že někdo uvedl chybné informace v papírech  
a narozeniny má v červnu. Tak nakonec zpíváme do party ještě Toníkovi  
a nakonec vlastně všem, aby se neřeklo. Velmi zábavná je taky závěrečné 
pouštění lampionů, kterého se nezhošťuje nikdo jiný než všichni tři filmoví 
experti společně s Hynkem a Adamem H. za dozoru pořadatelek. Adam K. 
jakožto vrchní palič sice obdržuje dvě závažná zranění stejně jako jeden 
balon, ale nakonec všechny balony letí (i když po svém) a naše přání tak mizí 
v hvězdnatém koberci a zpívají se poslední dvě písničky. Pěkný to večer, moji 
milí.  
 
 
 

 
Včerejší PÁRTYKEŠKA skrývala úkol pro všímavé, měli jste odhalit, jaký sport je 
vyobrazen na plakátech uvnitř restaurace. Mohli jste odpovědět třemi způsoby: 
golf, bowling a plavání. Dnešní indicie zní takto: 

Pecka sem, pecka tam, 
povidla si vždy rád dám. 

3 

Visí ještě na stromě, 
volají: "Tak vem si mě!" 

Dnes máte poslední šanci lovit PÁRTYKEŠKU, tak si pátrání užijte! Majda a Áňa 
se těší na vaše řešení. 

Dnes tu máme poslední představovací den a ZARACH vám přináší poslední 
dva pány na holení, členy festivalového týmu Míšu a Adama H. Věty o nich 
dokončovaly jejich půvabné včera představené kolegyně, Apa, Kája B. a Fany 
za pomoci týmleaderky Lenky. 

ADAM HORÁK navštěvuje kouzelný v souvislosti s tanečním expertem 
Tomem již zmiňovaný ústav Gymnázium J. G. Jarkovského. Hodně času tráví 
v Základní umělecké škole v Čelákovicích, kam chodí na klavír a na zpěv, 
neboť bydlí v přilehlé Zelenči. Adam je také kytarový mistr, hraje i v kapele 
(ačkoliv zatím nemá jméno). Je bývalým fotbalistou, ale fotbal ho tak 
znechutil, že se dal raději k divadlu. Slezina je jeho první letní soustředění, 
údajně se ho značně obával, ale jeho slovy „je to mnohem lepší, než čekal“. 
Obrovsky si to tu užívá. 

MICHAEL MAGERA je dramaťáková stálice. Snad by ho ani nebylo třeba 
představovat, ale je možné, že některé informace o něm budou pro vás 
přeci jen nové. Tak tedy, Míša studuje na Gymnáziu Postupická v Praze. 
Kromě divadla se věnuje larpovému šermu, což je šermování s meči 
obalenými molitanem. Dřív chodil do skauta, teď má ale v poslední době 
nového koníčka, je vášnivým youtuberem.  
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Adam H. umí jíst pomalu (KÁJA B.) 
Adam H. nesnese moc malé svetry. (FANY) 
Adam H. se rozzáří, když slyší trojhlasné „ooooo“. (APA) 

Michal umí být psovodem. (LENKA) 
Michal nesnese, když se mu vybije mobil. (LENKA) 
Michal se rozzáří, když čte 351. slovo 7. kapitoly. (APA) 

 
Chcete, pánové, něco vzkázat festivalovým účastníkům? 

Adam: Že jsou skvělí a skvěle pracujou.  

Michal: Že jim závidím jejich vytrvalost, protože ta moje začíná být značně 
kolísavá. 

 

 

Adam Kratochvíl 
 
LOST HAJNEJ  
mysteriózní thriller z českých lesů na pokračování  

Intermezzo: Slovo autora 
aneb Proč dnes není další díl  
 

Vážení čtenáři, 

Dovolte mi abych vám vysvětlil, z jakého důvodu dnes není v ZARACHOVI 
nový díl vašeho oblíbeného seriálu Lost hajnej. Pocítil jsem potřebu napínat 
vás před vrcholným závěrečným dílem. Ano, z čiré ješitnosti vás chci 
napínat. Šestý závěrečný díl bude velmi našlapaný (jak se říká mezi 
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mladými). Naše postavy čekají nevídaná zjištění a setkání. Nerad bych vám 
sděloval tzv. spoilery, ale můžu vám jen naznačit, že dojde ke zvratům 
takovým, že budete při čtení dostávat závratě.  

Závěrečný díl je v současné době uložen ve sklepení mozkovny a uzamčen až 
do zítřejšího odpoledne, kdy bude vypuštěn do redakce ZARACHA. Expertka 
pro všední den Eliška je na to již připravena a vyzbrojila se česnekem, 
pláštěnkou, stříbrným krucifixem a obrazem svatého Huberta, patrona lovců 
a myslivců.   

Lovu zdar a nazdar 

Váš  

Adam  

 

VTEŘINOVÉ SLEZINOVKY 

I. Z CYKLU HYNKOVA RÁNA 
dnes  
HYNEK SE VRACÍ 

Adam H.: Hynku! 
Hynek: Chmmm… 
Adam H.: Hynku, vstávej! 
Hynek: Chmmmmm… 
Adam H.: Hynku, vstávej, za chvíli je snídaně!  
Hynek: Chmmmmmmmmmm! 

II. NESPLÉST SI SKUPINY, TO JE OČ TU BĚŽÍ 

Jana (ke skupině dětí stojící na terase): Co jste vy za Střeva? 
Děti: My jsme Pravá ledvina. 
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III. PŘEKVAPIVÁ TOUHA 

Zuzka, Lenka, Kája B. a Eliška sedí na terase, Eliška píše ZARACHA a Zuzka 
s Lenkou a Kájou obarvují pěnu na holení. U toho si pročítají Krátké úvahy od 
anonymních přispěvatelek. 
Lenka: Mně se nejvíc líbí „Luboš počítá kalorie v rohlících…“. A taky „Oskare, 
můžu ti přičísnout obočí?“ 
Kája: Ale Oskar má skvělý obočí. Já bych chtěla mít takový obočí. 

IV. POZORUHODNÝ ZVRAT V NOČNÍ RUTINĚ 
 
Robin (vypráví Elišce a Tomovi): Když jsem šel včera ze skládání, tak už bylo 
dole zamčeno… 

 

SLEZINOVKY PŘISPĚNÉ OD KOLI A SONI 

Koli: Hele, stopnem si cyklisty? 
Soňa: Cože?! 
Koli: Stopnem si cyklisty? 
Soňa: Co?! 
Koli: STOPNEM SI CYKLISTY!!!! 
Soňa: Aha, já rozuměla – Půjdem jak dva listy.  
 
Anonym 1: Já nosím jenom legíny, takže mi rodiče investují do pokojíčku. 
Anonym 2: Taky nosím celý rok legíny a NIKDO mi do pokojíčku neinevstuje! 
 
Kuba (Aničce S.) Nejlepší je, si vlasy umýt před poradou, protože během ní ti 
krásně uschnou.  
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SLEZINOVKY PŘISPĚNÉ OD ANIČKY VOJ., AGI A EMMY K. 
 
Anonym 1: Už sis dlouho nevolala se svým boyfriendem. 
Anonym 2: No nálada. 
Anonym 3: No boyfriend. 
 
Kája Š. (sedí a trhá trávu): Agi, drž mi ruce, já jsem na tý trávě závislá. 
Míša jí trávu. 
Max: Nejez tu trávu, bude večeře. 
 

Krátké úvahy od anonymních přispěvatelek na téma Co se děje v pokoji č. 34, 
když filmoví experti přicházejí každé ráno na snídani pozdě. 

1/ „Adame, tváříš se málo drsně.“ – Adam odchází pilovat před zrcadlo. 
2/ Sedí Adam, Oskar a Luboš (za sebou) a pletou si copánky. 
3/ „Oskare, můžu ti přičísnout obočí?“ 
4/ „Já jdu první!“ „Ne! Já jdu první!“ -> Souboj o koupelnu. 
5/ Luboš počítá kalorie v rohlících, aby věděl, kolik jich může sníst.  
6/ Adam a Oskar pudrují Lubošovu holou hlavu. 
7/ „Hej, kluci! Kdo ožral tu mrkev?“ Oskar prchá… 

K těmto úvahám mohu říct své na základě návštěvy Nirvány, kterou jsem 
podnikla před několika dny. Skutečnost, jež se chystám popsat, jsem zhlédla 
na videu, existuje pro ni tedy důkaz a není to fáma: 

Adam K. leží na boku na posteli opřen o jeden loket. Má rozepnuté vrchní tři 
knoflíčky u košile, v pravé ruce drží skleničku šampaňského, v levé ruce 
rohlík. Tuto novodobou eucharistii průběžně konzumuje, zatímco se vrtí 
mrožím pohybem do rytmu hudby pouštěné z notebooku před ním. Ačkoliv 
je v pokoji typické nirvánové přítmí, má na očích sluneční brýle. Luboš sedí 
na posteli naproti a Adama natáčí. Oskar obscénní výjev doplňuje zvukovou 
kulisou veverčího smíchu.  
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8.00                        Budíček Lenka a Klára 

8.30                        Snídaně na Horní budově 

DOPOLEDNE         všichni 

                                    9.00 – 13.00 Tanec a divadlo s expertem Tomem 

                                                            a supervizorkou Ivou 

13.00                      Oběd na Horní budově 

13. 30–14. 30       Odpočinek/ Doprovodný program 

ODPOLEDNE         mladší 

                                    14.30 – 16.30 trénink hip – hopových choreografií 

                                starší 

                                    14.30 – 16.30 Tanec a divadlo s expertem Tomem 

                                                            a supervizorkou Ivou 

                                    17.00 společná generálka 

18.15                      Večeře na Horní budově 

19.30                      Zahájení Premiérové párty 

                                - Taneční premiéry 

                                - Filmové premiéry 

                                - Volná zábava 

                                Večerka Lenka, Majda, Emma, Anička, Kája a Adam 
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