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Expediční deník
Den devátý
11. 8. 2019

Přátelé, dnes jsme spolu 
strávili poslední večer v rámci 
Expedice Želiv 2019. Zítra již 
podepíšete své Žemlosmlouvy a 
budete vypuštěni zpátky do 

svých domovů. 
Konference byla velmi zdařilá. 
Připomenuli jsme si některé 

příspěvky z dní minulých, ale 
zároveň přibylo pár nových.

Diskuze se dále rozproudila i 
ve volném večerním pokračování 

s rodiči. 
Naše vědecké duše se třásly 
štěstím a byli jsme dojati k 
slzám nad tím, kolik práce a 
objevů jsme společnými silami 

zvládli.
Závěrečná konference byla pouze 

tou krásnou tečkou za celým 
našim soustředěním.
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Celý dnešní den se nesl pouze v náladě příprav 
na odpolední program. Někteří pouze už jen 
čistili své ukázky, jiní měli ještě menší 
resty, tak dodělávali. Okolo 15 hodiny se 

začali sjíždět naši hosté a nervozita už jen 
stoupala. Zároveň ohromná chuť ukázat naši 

práci se také drala na povrch.
V 17:00 byla akce spuštěna. Začínalo se v 

prostorách kláštera skupinou Romanovci Všichni 
šli do akce v plném nasazení i přes nepřízeň 

počasí. Další nakouknutí bylo do skupiny 
Fyzbas a jako poslední nás potěšili naši 

nejmenší ze skupiny Povídačky. 
Vše se moc povedlo a i my jsme konečně mohli 

vidět, na čem naši kolegové celý týden 
pracovali. 

Vážená redakce,
bylo nám ctí se zúčastnit 
závěrečné konference 
věhlasného združení ŽEMLE a 
jejich předcházejících tří 
ochutnávek. 
V duchu hesla, že zážitek 
nemusí být pozitivní, ale 
intenzivní jsem ocenil 
bravurní ovládnutí počasí, 
které tak umocnilo již tak 
mocné umělecké zážitky. 
Nemá cenu vyzdvihovat jeden, 
či druhý či jakýkoliv další, 
protože dojednoho byly plné, 
ispirujíci a především 
ohromující s jakým nadšením 
a entaziazmem byly 
vypiplány. Díky za to!!!
 - Rodič J. B.

Blahopřeji.
Pravý vodopád 
poznatků.
Jsem nadšen.
 - Jakub K.A. Šváb



Drazí a milí,

10 dní uběhlo jako voda a nyní je na nás abychom se 
náležitě rozloučili s pocitem dobrého výzkumu za 
námi a jeětě lepšího výzkumu před námi.
Zažili jsme si dohromady toliko krasných a 
neopakovatelných chvil. Společně jsme zjistili, jak 
dokonale zábavný je náš etnografický obor.
Co bylo ale nejdůležitější na naší expedici byla 
přátelská atmosféra mezi námi.
Dobrá nálada potovala od úsměvu k úsměvu. až se 
nakonec vždy rozzářily oči všech kolegů a kolegyň.
Občas se tato nálada rozšířila i nad rámec dne a 
prosákla i do času po večeru. 
Ovšem každá party musí před svítáním končit. Stejně 
jako poslední hosté opuštěli party pokoj Tondy a 
Váši, budeme muset i my všichni dnes opustit Želiv, 
Některá oka nezůstanou suchá. Nechme slzy volecně 
téci po tváři a poté skápnout na zem. Je pro co 
plakat. Neuvidíme se až do další společné práce.
Můžeme být ale štastní a děkovat za čas, který jsme 
mohli strávit mezi tak úžasnými a schopnými kolegy.
Žemli zdar a pěkný zbytek prázdnin.

S nestrojenou láskou Váš Ing. Rohlik
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