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Expediční deník
Den sedmý
9. 8. 2019

Mohli jste si všimnout, že dnešek byl jiný. Nejen 
že nebyl etnodiv, ale i sympozium proběhlo 
netradičně. Celý den jsme mohli pracovat s 
výtvarníkem Kryštofem Kinterou, nebo se věnovat 
domorodým tancům a dokumentaci s odb. as. Makovcem, 
Pivníkem, Houskovou a Koláčkovou. Vyzkoušeli jsme 
si práci s různými materiály a vytvořili čarodějné 
masky. U druhé skupiny vznikaly nové druhy 
domorodých tanců a záběry želivské přírody.
Před sympoziem jsme začali pravou želivskou 
tancovačku, abychom si na vlastní kůži vyzkoušeli, 
jak se místní obyvatelé baví. Místo večeře jsme u 
táboráku opekáli buřty za zvuku brnkání na ukulele 
a kytary. 
Náš tým se rozrostl o dalšího člena, a to Mgr. 
Brumíka. 
Odb. as. Waffle byla vybrána pro Expedici Dánsko 
2019/2020 a tudíž jsme se s ní po žemlovsku 
rozloučili.
Po tradiční tancovačce jsme se rozloučili a šli 
ulehnout do postele avšak Mgr. Raženka opět nešla 
spát a dál bádala.
Pozdě v noci na to přišla. L21 se konečně objevila!
A my jsme díky ní poprvé zřeli Koňskou hlavu.
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Želiváci 6. díl

Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Želiváků. 
Takže to nebudu prodlužovat a rovnou začneme. 
Prvním druhem je Želivus Ignorus Všechnus. 
Tento druh můžete najít v ulicích Želiva. S 
tímto druhem jsem se potkal na jednom 
workshopu. Chtěli jsme se tohotu samečka pouze 
otázat na nějaké otýzky. Ten nás však ani 
neodmítnul, ani se neotočil, pouze pokračoval 
ve venčení svého psa. Druhým dnešním druhem je 
Želivus Velmi Upovídanus. Tento druh potkaly 
mé kolegyně na Romanově etnodivu. Vyznačuje se 
tím, že vám musí pořád něco vyprávět a to, i 
když jste mu několikrát zopakovali, že nemáte 
čas.
Děkuji a budu se těšit na zítra.

Matěj Škorpil

Zaslechnuto

Ami L. při buzení na 
bojovku: Raženka:" L21 
se objevila." Ami:" 

Tak já se na ní kouknu 
zejtra jo."

Koňká hlava: "Jedna 
strana sráz, druhá 

strana kopřivy a teď 
kam máš běžet."

Odb. as. Makovec vždy 
při přání na dobrou 
noc poplete jméno 
studentů a dodává 

všude ové.
Heřman:" To je protože 

je MakOVEc.

Program
9. 8. 2019
Pátek

8:00
Budíček

9:00 - 13:00
Etnodiv

13:30 - 14:30
Polední klid

14:30 - 18:30
Etnodiv

20:00 
Sympozium


