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Ztráta žemle zasáhla stovky srdcí 
 
Dnes ve 21:40 proběhla bohužel neúspěšná  
resuscitace žemle odborného asistenta  

Makovce, která byla nedopatřením  
rozmačkána při zuřivém hromadném objetí.  
Po rozlehnutí se inženýr Rohlik přímo na  
místě pokusil o záchranu žemle, zatímco  
kolega Makovec bezradně přihlížel a  

ostatní členové Žemle tvořili kruh pro  
zajištění soukromí. Ve 21 hodin 40 minut a  
37 vteřin selhaly životní funkce a Žemle  
před očima nejméně 40 dětí skonala. Její  
poslední slova, která téměř zanikala v  
hlučném davu, patřila právě společnosti  

Žemle.  
Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
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ŽElivští  
MLadí 
Etnografové 

 



 
Želiváci 5. díl speciál 

Dnes se podíváme speciálně na řád Žemlus. Tak  
já to nebudu prodlužovat a jdem na to. První  
druh "Žemlus Organizátorus". Bez tohoto druhu  
bychom tady nebyli a neužívali by jsme si to  
tak, jak si to užíváme. Můžeme ho tedy potkat,  
jak něco plánuje na verandě. Další druh je  
"Žemlus Odbornus Poradnus". Tento druh je  

téměř všude a také ho můžete potkat všude. Je  
vždycky nablízku a je velice přátelský, pokud  
zrovna nemá volný čas, jelikož ten se snaží  

využít do poslední minuty. Posledním druhem je  
"Žemlus Koblížkus". Tento druh můžete potkat  
úplně všude. Vyznačuje se velkou energií a  
hodně kreativními nápady. Zajímavostí je, že  
se i já řadím mezi tento druh. Děkuji a zítra  

se můžete těšit na obvyklé vydání.  
Matěj Škorpil 
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Program 
8. 8. 2019 
Čtvrtek 
 
8:00 
Budíček 
 
9:00 - 13:00 
Výtvarný workshop s  
K.Kinterou 1. část 
 
 
13:30 - 14:30 
Polední klid 
 
14:30 - 18:30 
Výtvarný workshop s  
K.Kinterou 2.část 
 
20:00 
Sympozium 

 
 
 
 
Zaslechnuto č. 1 

 
Anička: "Já počkám, až  

všichni umřou" 
 
Anonym: "Srdíčko ty vole,  

zlatíčko debile." (na  
Makovce) 

 
Honza B. "Můžu si šáhnout na  

tvoje sádlo?" 
 
Makovec zpívá:  
"Kokokokolego" 

 
Váša: "Já tomu Kovymu  

posílám lajk, já jsem jeho  
miláček" 



 
Dnešní ráno jsme zahájili příjemnou snídaní,  
která potěšila obzvlášť odbornou asistentku  

Vánočku, neboť byla vánočka.  
Na dopolední metodologii bylo opravdu z čeho  
vybírat. Z altánku se linula melodie písně  
"Don't worry, be happy", která zazněla i na  
sympoziu. Co se dělo na workshopu "Tanec v  
lese" nikdo netuší. Byly naposled spatřeny,  
jak odcházejí v lehkých šatech do hlubokých  
lesů. Workshop "Na dalekou cestu" se sice na  

žádnou cestu nevydal, ale zabýval se  
psychologií stejně jako "Temperament". "Co ví  
Želivané" se zajímal o vědomosti občanů v  
současnosti. Na rozdíl od workshopu "Stroj  

času", který se podíval do minulosti.  
Odpolední etnodiv pokračuje na práci za  

finálním výtvorem, ale jejich progres je zatím   
veřejnosti utajen. 

 
 
 
 
 
 
Expert dne: 

Naďa za nalezení  
až příliš dobře  
schované kešky a  

za neustálé  
odhodlání během  

workshopu. 

Zaslechnuto č. 2 
 
Anička: "Tys mi počmáral můj  

papíííííír." 
 
Honza: "Aspoň tam něco máš." 

 
Jůlie: "Já chci někoho zabít...  

můžu zabít tebe?" 
 
Alma: "slepice je menší kráva" 

 
"Ty seš vážně hrozná" 

Johanka: "Ne já jsem realista." 
 
hrajeme vraha: "Byl váš vrah  

muž nebo žena?"  
"Myslím že žena."  

Johanka: "To nemůžeš vědět, co  
když jsem hermafrodit." 
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