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Reportáž - Neckyáda 
Vyrazili jsme z hotelu na tradiční želivský  
závod zvaný Neckyáda. Úkolem účastníků je  

postavit si vlastní plavidlo a přeplout na něm  
264 metrů až do cíle. Závod se pravidelně koná  
na místní řece Želivce. Poté co jsme dorazili,  

začala přehlídka plavidel. Účastníci byli  
čtyři. Reportér pak představil všechny  

účastníky a závod byl odstartován. Když začal  
závod, lidé (diváci) začali tleskat a  

povzbuzovat. Než plavidla dojela do cíle, trvalo  
to tak pět minut. Do cíle dorazilo první  
plavidlo (člun) s lidmi, kteří měli masku  

Miloše Zemana. Pán na paddleboardu dorazil jako  
druhý. Třetí dorazilo plavidlo s názvem vodní  

taxi. A jako poslední dorazilo hororové  
plavidlo. 

Verča, Nina S., Emma T., Maya 
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Želiváci 1. díl 

Podle mých prvních průzkumů želivského  
obyvatelstva jsem objevil, že mezi Želivákama  
převládá druh "Želivus Velmi Starus" a "Želivus  

Humornikus". První zástupce můžeme spatřit  
hlavně v parcích, když jsou na procházce. Jsou  
velmi přátelští a dle mého by Vám klidně i  

převyprávěli nějaké historky z dětství. Druzí  
zástupci se hromadí hlavně na místní Neckyádě.  
Projevují se hlavně svojí neustálou potřebou být  

vtipní. Hlavním zástupcem tohoto druhu je  
moderátor Neckyády.  

Děkuji a nebojte se, další druhy budu zkoumat a  
následně Vám je představím v dalším čísle. 

Matěj Škorpil 

 
 
Zaslechnuto č.1 

 
 
Při hře co by si dělal  
kdyby:"Co bys dělala,  
kdyby ten pokoj začal  

hořet?"  
"Přestala bych kouřit." 

 
"Děti jsou v  
pubertě..."       
Heřman,10 let  

 
"Mně se jednou naboural  
jůtůbr do systému. Tak  
jsem řekl Tondovi, aby  
napsal jůtůbu, aby si  
na něj dali pozor."  

Váša 
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V sobotu jsme byli probuzeni nápaditým  
budíčkem v provedení kolegyň Houskové a  

Koláčkové. Jejich famózní hra na ukulele nás  
skvěle naladila na nadcházející den. Poté jsme  
posnídali a vydali se na společný dopolední  
program. Konečně došlo k rozdělení skupin do  
dlouhodobých workshopů. Seznámili jsme se s  
novými členy a zahráli jsme si několik her.  

Obdrželi jsme mapy a naším úkolem bylo zjistit,  
která z nich je mapou Želiva. Pak jsme se podle  

ní dostali k naší stařešině a za pomoci  
rozstříhaného obrázku mlýna jsme zjistili, kde  
je cíl naší výpravy. Na místě jsme vytvářeli  

živé obrazy na téma "život ve mlýně". Za mírného  
spěchu jsme došli na Neckyádu. Již máme první  
odhady o povaze Želiváků, které vám ve svém  
příspěvku představil piškot Matěj Škorpil. Za  
příjemného letního deštíku jsme došli zpět na  
pobočku a tam si užili zaslouženou pauzu po  

které jsme podrobněji zpracovali Neckyádu a naše  
živé obrazy. 
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Program 
Neděle 
4. 8. 2019 
 
8:00 
Budíček 
 
9:00 - 13:00 
Výzkumné činnosti 
 
13:30 - 14:30 
Polední klid 
 
14:30 - 18:30 
Metodologie 
 
20:00 
Sympozium 

Zaslechnuto č.2 
 
"Je to i tvoje dcera!"  

prof. Loupáková 
 
Diviš: "Mně se zdálo,  

že jsem uklízel  
schody" 

Amča: "Škoda, že se to  
napromítá do reality."  

 
"Už prší!" 

"Podle předpovědi  
neprší, takže zapni  
virtuální realitu a  

užívej." 



Neckyáda 
 
Už přichází neckyáda 
vyrob si své necky. 
Abys rybník hned v nich neměl, 
neber si své kecky. 
 
Připrav si též svojí masku, 
abys ji měl u opasku, 
bude se ti téže hodit, 
pokud chceš jak vítěz chodit. 
 
První bude přehlídka, 
která je všem jasná. 
Všichni správně tušili, 
že bude krásná. 
 
Plavidla jsou na startu, 
teď už jenom čekáme, 
až ta tlupa blbečků 
odstartuje oč nám jde. 
 
A teď už se plavíme, 
všichni s očima na šťopkách. 
Malé děti zdravíme 
a Myloš chce neprohrát. 
 
Myloš už je v cíli, 
všichni fandí taxíku. 
Strašák skoro dojíždí, 
horror jede, Honzíku. 
 
Už jsou všichni na konci, 
"Pozdě jedou, holomci!" 
ale teď už pojďme dál, 
jen statečný s trakařem stál. 
 
Přes potok se táhne lávka, 
na ní všichni dobře vidí. 
Na Myloše plánuje se stávka 
zhruba čtyřiceti lidí.        Kája a Linda 

10 


