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KULTURNĚ UMĚLECKÉ KLÁBOSENÍ 

Stínové MInisterstvo Kultury 



Stínová ministryně a  jabloň  

Stínová ministryně a  koruna   

Stínová ministryně a  jablečné žezlo  

Stínová ministryně –   Krásná Umělecká Královna! 
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na rozmanitý kulturní 
festivalový program 
v samotném Želivě. 
Naším cílem je artově 
rozžít okolí lokality 
Kocanda. Na tuto akci 
samozřejmě srdečně 
zveme nejen místní 
obyvatelstvo, ale i 
všechny naše přízniv-
ce a podporovatele.  

Detai ln í  podoba 
(podrobný program i 
s  f e s t i v a l o -
vou mapkou) akce 
„Kultura na šňůře/
Culture on tour“ bude 
v průběhu pilotního 
pobytu v Želivě 
s předstihem zveřej-
něna na stránkách 
www.kukdivadlo.cz 

A je to tady! KUK, 
naše Kulturně Umě-
lecká Klaka přichází s 
novou Kulturní Ultra-
moderní Koncepcí, v 
jejichž péči doslova 
KUltura Kvete! Roz-
jíždíme projekt MI-
NISTERSTVA (kuk)
KULTURY – dále jen 
SMIK, protože si při-
znejme, že kulturní 
p o l i t i k a  s e 
v současnosti potýká 
s mnoha problémy… 
lze dokonce říci, že 
kultura samotná se 
dostává na okraj zá-
jmu našich politiků. 
Jistě již víte, že naším 
s l o g a n e m  j e : 
„Vezmeme kulturu 
SMIKEM!!!“ 

Ministerští radové se 
již několik dní radí a 
radí a dnes vítají další 
kolegy, kteří jsou ak-
tivními členy SMIKu 
a přijeli se podílet na  
kulturním zaopatření 
obce Želiv, která byla 
zcela náhodným lo-
sem vybrána k pilotní 
verzi  našeho inova-
tivního programu.                            
Připomínáme, že vy-
vrcholením společné 
usilovné transformač-
ní pilotní aktivity bu-
de v sobotu 13.8.2022 
jedinečná multikul-
turní akce „Kultura 

na šňůře/v překladu 
pro zahraniční účast-
níky Culture on 

tour“. Těšit se můžete 

SMIKEM  DO ŽELIVA!!! 

a tvůrčím způsobem 
kultivovat krajinu … 
zanechat stopu SMI-
Ku… túrou si pak vy-
čistit hlavu, nabrat 
sílu a inspiraci na dal-
ší šňůru.                    
Kterou plísňovou 
kulturu na sýru pre-
feruješ-
hermelínovou nebo 
nivovou?                 
Nivovou, protože je 
sýrem doslova prolez-
lá. Nesnáším, když se 
něco dělá jen tak na-
půl… Nicméně i 
v kultuře obecně pre-
feruji všechno, co je 
ušlechtile ušmud-
lané/zaplísněné. Ste-
rilita mě děsí! 

STÍNOVÁ MINISTRYNĚ KULTURY— 
IVANA 

Jen díky ní došlo k to-
mu, že dnes přijíždíme 
do želivských kancelá-
ří, abychom během 
deseti dní vytvořili 
bohatě multikulturní 
program, oživili místí 
kulturní dění a po-
vznesli  kulturu do 
nevídaných výšin.            
Máš radši stín nebo 
výsluní?                        
Jednoznačně stín! Na 
výsluní hrozí přehřátí 
těla i ega.                  
Túra nebo šňůra?
Šňůra a pak túra! Nej-
prve vykonat umělec-
kou šnůru po zapad-
lých a kulturou nedo-
tčených místech, este-
ticky osvěžit místní lid 

VÍTÁME 
KOLEGY A         
KOLEGYNĚ 
V ŽELIVĚ 
NA          
SMIKU! 

 



Došlo na pokoji ke kon-
fliktu? Nejste si jisti, 
snad dokonce nevěříte, 
že naše ministerstvo 
vyhraje volby? Přijďte 
si popovídat s našimi 
zdatnými naslouchači/
posluchači. Jsme tu pro 
vás ať už se chcete vy-
povídat nebo si jen po-
povídat. Na vaši dušič-
ku dáme kvalitní ná-
plastičku. 

          jj    

ODBOR PROGRA-
MOVÉHO ŘÍZENÍ—
Mína, Koli, Amča 

Nevíte, co se děje, co se 
dělo nebo co se dít bu-
de? Nevadí, od toho 
jsme tady. Jsme krásné, 
bystré a ve střehu, do-
konce i ve středu. My 
jsme Programová rada!  

 

ODBOR ZDRAVOT-
NÍHO ZABEZPEČE-
NÍ—Anička, Mari 

Bolí vás hlava, noha, 

ODBOOR TECHNIC-
KÉHO ZAJIŠTĚNÍ—
David, Micha(e)l, Max, 
Maty 

My jsme technologická 
páteř našeho minister-
stva. Dráty, obrazovky, 
vysílání, zvuk, kamery, 
všechno poslouchá na-
še povely (většinou). 
Pokud něco neběží, 
zpravíme to. Pokud je 
něco vypojené, zapojí-
me to. Pokud je moc 
tma, rozsvítíme vám. 
Naším limitem je pouze 
délka drátu a míra 
technologického pokro-
ku.  

 

ODBOR KOMUNI-
KACE, EMPATIE A 
POROZUMĚNÍ  - 
Anežka, Áďa, Agi 

Náš odbor komunika-
ce, empatie a porozu-
mění především rozu-
mí lidské duši. Nerozu-
míte si? Potřebujete 
obejmout? Máte strach? 

ruka, krk, prst, záda 
nebo cokoliv jiného? 
Máte štěstí, že tu je 
zdravotní odbor, který 
řeší vše rychle, bezbo-
lestně a efektivně. Pou-
žíváme moderní meto-
dy - od rychlé a bezbo-
lestné amputace až po 
pijavicové lázně. Tým 
vyškolených profesio-
nálů ze zdravotnického 
odboru se těší na 
všechny vaše bolístky. 

  

ODBOR PUBLIKAČ-
NÍ—Zuzka, Květa 

Písmenka—to je naše! 
Snažíme  se o ty nejlep-
ší kombinace písme-
nek, které následně 
vkládáme do MLSu. 
Pokud máte nějakou 
zajímavou změť písme-
nek či obrázků, které 
by stálo za to zveřejnit, 
vyhledejte náš odbor. 
Těšíme se na spoluprá-
ci. 

ZA KÝM JÍT? 

JAK TO TADY VLASTNĚ CHODÍ?  SMIKEM!  

kace, empatie a poro-
zumění, odbor progra-
mového řízení,  odbor 
zdravotního zabezpeče-
ní, odbor publikační a 
odbor vnějších vztahů. 
V každém odboru pra-
cuje několik minister-
ských radů a každý z 
nich má ještě svou spe-
cializaci. Co to obnáší a 
kdy se máte na koho 
obrátit, se dozvíte na 

následujících stranách.    
Po celou dobu pobytu 
vám budou ministerští 
radové k ruce a můžete 
je vyhledat v případě 
potřeby. V zasedačce 
(sál) bude vystavena na 
viditelném místě pře-
hlední struktura pra-
covníků SMIKu. 

 

  

Naše Stínové MInister-
stvo Kultury má samo-
zřejmě svou strukturu. 
Aby jste se v ní  lépe 
zorientovali, lehce ji 
zde nastíníme (ha, ha, 
ha). Jak již bylo psáno, 
hlavní osobou celého 
dění  je stínová minis-
tryně kultury. Máme 
zde několik odborů: 
odbor technického za-
jištění, odbor komuni-

ODBOR 
TECHNICKÉHO 

ZAJIŠTĚNÍ, ODBOR 
KOMUNIKACE, 

EMPATIE A 
POROZUMĚNÍ, 

ODBOR 
PROGRAMOVÉHO 
ŘÍZENÍ,  ODBOR 
ZDRAVOTNÍHO 
ZABEZPEČENÍ, 

ODBOR PUBLIKAČNÍ 
A ODBOR VNĚJŠÍCH 

VZTAHŮ 
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ODBOR VNĚJ-
ŠÍCH VZTAHŮ—
Lenka, Hanka, Ro-
man 

Zjednodušeně řeče-
no jsou stále někde 
na služebce…moc je 
tady nezastihnete, 
ale patří k nám! 
Doufejme, že mezi 
jednotlivými slu-
žebkami najdou 
cestu i do Želiva! 



Tipuji, že mezi první-
mi, koho při příjezdu 
na kreativní utužování 
kolektivu SMIKu po-
tkáte, bude Áďa, tedy 
naše ubytovací specia-
listka. Na starosti má 
vaše pohodlí a pohodu 
na pokojích, proto se na 
ni neváhejte v případě 
potřeby obrátit. K dis-
pozici bude po celou 
dobu pobytu a může 
vám napomoci s řeše-
ním prasklé žárovky, 
chybějící či přebývající 
postele, nedostatku 
polštářků a dalších la-
pálijí. Pokud by snad 

došlo k nějakým nesho-
dám ve vašich kancelá-
řích, Áďa vám pomůže 
dát vše do pořádku. 

Áďo, ubytovala by ses 
radši ve stanu nebo v 
hotelu? 

Já bych se nejraději 
ubytovala ve stanovém 
hotelu, to je takovej 
přenosnej bejvák. Spá-
nek venku pod plach-
tou s neskutečným 
komfortem...to prostě 
chceš! 

Jak rychle si dokážeš 
zabalit a vybalit kufr? 

Skutečnost je taková, že  
balení kuru je jednou z 
nejtěžších činností na 
celém cestování (a s tím  
spojeném ubytování). 
Doporučuji si na balení 
vyhradit opravdu hod-
ně času! Ale pokud 
chcete znát můj rekord, 
jsou to dvě minuty. To 
víte, zaspala jsem. A to 
jste pak měli vidět, jak 
jsem pak lítala. 

Kolik zvládneš ubyto-
vat lidí do jednolůžko-
vého pokoje?  

Dost! 

UBYTOVACÍ SPECIALISTKA—ÁĎA 

nikace, empatie a poro-
zumění a dokáže vám 
tedy odborně pomoci i 
při hledání Kreativního 
Umělecky založeného  
Kamaráda. 

Agi, co bylo tvým nej-
bizardnějším nále-
zem? 

Čtyřhlavý trojzubec v 
okurkovém láku scho-
vaný ve zlaté truhle 
pod postelí na Kocandě 
v pokoji 25. V zápětí 
jsem ho ztratila. Pokud 
ho najdete, přineste ho 
do ztrát a nálezů;))  

Po jaké době hledání 
ztrácíš hlavu?  

Po tak 3 hodinách hle-

SPECIALISTKA V OBLASTI NÁLEZŮ A 
ZTRÁT—AGI 

dání většinou ztratím 
nohu. Občas i ruku. 
Hlavu ztrácím jako po-
slední. Naštěstí časti 
těla nakonec vždy na-
jdu. Postrádanou věc 
občas nadále postrá-
dám i kompletní.  

Ztratila si někdy na 
pasece žížalu?  

Ne. Dáda mi ji ukradla. 
Už píšu výhružný do-
pis.  

Pokud byste během 
našeho Kulturně Umě-
leckého Konání všeho 
druhu něco ztratili 
(například budete po-
strádat vašeho oblíbe-
ného plyšáka/mikinu 
apod.) právě Agi, spe-
cialistka v oboru ztrát a 
nálezů, vás zachrání! 
Její bystrý zrak  oka-
mžitě vypátrá a nalez-
ne hledané. Také se 
může stát, že naopak 
vy něco naleznete a ne-
budete si jistí, komu 
dotyčná věc patří, ne-
váhejte ji přinést Agi, 
která bezpečně vypátrá 
majitele.  Specialistka v 
oblasti nálezů a ztrát 
patří do odboru komu-

STRÁNKA 4 MINISTERSKÉ LISTY 
 



PROTIÚPALOVÁ SPECIALISTKA - MÍNA 
kotník, hřbitov, mali-
novka…. 

Jaký je Tvůj zaručený 
protiúpalový recept? 

Mezi mé nejspolehlivěj-
ší recepty patří šlofík o 
poledňáku .Dělá to di-
vy! 

A co si myslíš o meto-
dě: hlava v mrazáku? 

Hlava v mrazáku je pro 
žabaře, já vždycky str-

SPECIALISTKA NA DRESSCODY A  
VÁZÁNÍ KRAVAT—AMČA 

Pokud byste se snad 
něčeho nebo někoho 
báli, je tady Max! Právě 
on vyžene všechny 
strašáky z vašich hlav a 
napomůže vám se se 
strachem i strašidly po-
pasovat. Vzhledem k 
jeho výšce se ho všech-
na strašidla bojí, takže 
je specialistou na svém 
místě. Maxe se však bát 
nemusíte, neboť je to 
dobrák od kosti.  

Maxi, strach je… 

Strach je dobrý sluha 
ale zlý pán. Je nutné 
vědět, kdy na něj dát a 
kdy se naopak nene-
chat ovládnout. Bát se 
je v pořádku. Nikdy se 
nesmí panikařit. 

Souhlasíš s výrokem: 
kolik strachů máš, toli-
krát jsi člověkem?  

Každý strach je jiný. 
Iracionální strachy jako 

trému je nutné překo-
nat, strachy z odůvod-
nitelně špatných věcí je 
lepší respektovat.  

Může mít strach velký 
oči?  

Rozhodně. Podle mě je 
ovšem třeba vždy počí-
tat s nejhorší možnou 
variantou a být na ni 
připraven  

 

SPECIALISTA NA STRACHY—MAX 

jaký program právě 
probíhá a jaký nás čeká. 
Neváhejte tak své dota-
zy ohledně programo-
vého dění směřovat 
právě na ní.  

Míno, budeš tancovat 
dešťový tanec, když 
bude pálit slunce?  

To je přeci samozřej-
most! K podobě mého 
dešťového tance pro-
zradím jen následující: 

Ačkoli předpověď po-
časí hlásí příznivé pod-
mínky pro kreativní 
kulturní tvorbu, máme 
mezi sebou nepostrada-
telnou specialistku Mí-
nu, která nás bude hlí-
dat, pomáhat a chránit 
náš pitný režim a 
chladnou hlavu. Jelikož 
Mína patří do odboru 
programového řízení,    
orientuje se také v tom, 
kde se co právě děje a 

snad nevíte rady s vá-
záním kravaty, nevá-
hejte požádat Amču o 
radu. Budete čubrnět, 
jaké triky s kravatou 
dovede!.  

Amčo, jak rychle doká-
žeš zavázat kravatu? 

Můj rekord byl 10,3527 
sekund! Ale ty časy už 
jsou dávno ty tam.  

Co je Tvým nejmilej-

Ano, i naše stínové mi-
nisterstvo SMIK dbá na 
reprezentativní vzhled 
všech členů a nehodlá 
zůstat ve stínu běžného 
konfekčního oblečení! 
V tomto oboru se vy-
zná nejlépe ze všech 
specialistka Amča. Bu-
de vám vždy k ruce a 
ku pomoci a můžete se 
s ní poradit, jaký outfit 
je ten pravý!  Pokud si 
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ším kusem oblečení?  

Snad nejlepší kousek v 
mé skříni je momentál-
ně jedno tílko, které 
jsem koupila v sekáči 
za 7 kč,-. 

Co by sis na sebe ni-
kdy neoblékla? 

Nikdy bych si na sebe 
nevzala roztrhané 
skinny džíny! 

kám do mrazáku ce-
lou postiženou osobu. 

  



Pokud byste snad byli 
tak šikovní a zadřeli si 
třísku, přispěchá vám 
na pomoc naše další 
kvalifikovaná specia-
listka v oboru třísek! 
Právě Anička vás smy-
kem zbaví trápení ne-
jen s třískou. Můžete ji 
navštívit i v případě 
dalších zdravotních 
komplikací, jelikož je 
hlavní SMIK—šik—
zdravotnicí. Anička je 
skvělým příkladem zla-
tých ručiček, vidět či 
přímo zažít její prsto-

klad na operačním sále  
je nezapomenutelným 
zážitkem! 11 z 10 ošet-
řených vřele doporuču-
jí! Jedním z  nejlepších 
kousků je transplantace 
ušního lalůčku. 

Aničko, TŘÍSKÁš ra-
ději nádobím nebo 
dveřmi? 

Rozhodně nádobím. Je 
to efektivnější a hned 
vidím výsledky. 

Vyndala bys třísku 
raději oštěpem nebo 
rampouchem? 

Raději rampou-
chem. Ještě jsem to 
nezkoušela a mys-
lím, že by to byla 
zajímavá zkušenost. 
Možnost s oštěpem 
zní poněkud nudně.  

Jak si představuješ 
ideální třísku? 

Ideální tříska je vel-
ká a na oko viditel-
ná. Nejlépe dlouhá 
okolo 5cm. Takové 
se nejlíp vyndava-
jí...ačkoli mohou být 
lehce bolestivé. 

O tom, že každá věc 
má své místo, ví naše 
specialistka Koli své. 
Bude dávat pozor, 
aby se z nás během 
pobytu nestali nepo-
řádníci. Je pravděpo-
dobné, že se někdy 
nečekaně objeví ve 
vašem pokoji (Koli 
rozhodně nepovažuj-
te za nechtěného ná-
vštěvníka na pokoji! S 
t í m  v á m  a n i            
specialista David ne-
pomůže), aby se ujis-
tila, že je vše na svém 
místě … nebo alespoň 
přibližně na svém 
místě … pořádek je 

SPECIALISTKA NA ÚKLID A POŘÁDEK—
KOLI 

ovšem nutné dodržo-
vat i v sále, proto Koli 
neustále sleduje a po-
slouchá i detaily, jako 
jestli jste zavřeli fixu a 
udělalo to ten správný 
zvuk—“tsx“! 

Koli, uklízela bys rad-
ši vidlemi, nebo sekyr-
kou? 

V tomto případě bych 
pravděpodobně zvolila 
sekyrku. Od té doby, co 
ji při úklidu využívám, 
dosahuji nad míru 
skvělých úklidových 
výsledků jak v práci, 
tak v osobním životě. 
Vidle bych doporučila 
hlavně začátečníkům, 
protože vám umožní 
uklízet s velkou grácií, 
obratností a uklidíte 
větší množství věcí za 
velmi krátký čas, díky 

technologii napichová-
ní předmětů na ostny. 

Preferuješ v rámci 
úklidu skládání věcí 
do tvaru komínku ne-
bo pagody? 

Komínek je taková kla-
sika, kterou já ovšem 
moc neadoruji. Všichni 
rodiče, ti moji i ti vaši, 
nám možnost komínek 
ukázali jako tu jedinou 
správnou a tím nám 
odepřeli tu krásu pro-
zkoumávat mnohem 
zajímavější a rozmani-
tější způsoby skládání. 
Pagodu mám poslední 
dobou velmi v lásce, 
ale když si chci oprav-
du udělat radost, slo-
žím si pracovní košile 
způsobem "Iglů" , 
"Týpí" nebo mým mo-
mentálně nejoblíbeněj-

SPECIALISTKA NA TŘÍSKY—ANIČKA 
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ším "Eiffelova věž". 
 

Co uděláš s těmi, 
jejichž pokoje bu-
dou vypadat jako po 
výbuchu?  
 

Občas zahřeším i já a 
přehodím kalhoty 
jen tak přes židli, ale 
pokud se nám bě-
hem pobytu rozmů-
že mezi účastníky 
nepěkný nešvar a 
pokoje budou vypa-
dat jako chlívek, mi-
le ráda se se všemi o 
jejich volném čase 
setkám a naučím je 
efektivnímu úklidu. 
Pokud ani toto nepo-
může, zakročíme s 
radikálnější meto-
dou, o které bych 
zatím nerada mluvi-
la...  

 



 

SPECIALISTKA NA ČTENÍ NA DOBROU 
NOC—ANEŽKA 

Správný posluchač po-
hádek musí být schop-
ný ovládat schopnost 
správného vypočítání 
času na ideální usnutí  
bez ohledu na pohád-
ku. Musíte být schopný 
usnout ne příliš brzy - 
je potřeba mít možnost 
pohádku slyšet a záro-
veň dříve, než pohádka 
skončí, abyste nemuseli 
usínat v tichu. Vzorec 
je jednoduchý: logb(D/
P) x logaD - logbP to 
celé na třetí.  

Jakou znáš nejkratší 
pohádku? 

O dědečkovi a truhle. 
Dědeček šel do lesa a 
našel klíč. Šel dál a na-
šel truhlu. Truhlu ote-

vřel a našel kabát. Ka-
bát byl krásný, pořádně 
teplý. Dědeček si chtěl 
kabát hned zkusit. 
Zkoušel a zjistil, že je 
kabát malý. Klíč zaho-
dil a šel dál.  

Kterou pohádkovou 
postavou  jsi?  

Rozhodně jsem mrož 
Josef ze světoznámé 
pohádky Potkali se u 
Kolína. Mrož Josef je 
otcem rozverného Pumlí-
če Artura. Já jsem otec 
celého soustředění a to 
vám řeknu, to je pumlí-
čů…  

Po večerech vřele do-
poručuji využití jejích 
služeb, protože je 
opravdovou jedničkou 
ve svém oboru! Její pro-
jev je tak Kultivovaný, 
Umělecký a Krásný!  
Během dne můžete na 
Anežce pozorovat,  jak 
se už nemůže dočkat, 
až nastane večer a tedy 
její hlavní čas, kdy vám 
může s velkou chutí 
číst do ouška ty nejlepší 
pohádky. Její téměř 
nadpřirozenou schop-
ností je stihnout během 
večera uspat všechny 
pokoje i ostatní želiv-
ské spoluobčany.  

Anežko, po jaké po-
hádce zaručeně usneš? 

SPECIALISTKA NA KLÍŠŤATA—MARI 

Ti podařilo vytáhnout? 

N e j v ě t š í  k l í š -

tě...noo...počkat ...na 
vyndávání klíšťat se 
specializuju už dlouho 
a za vzácnými klíšťaty 
jsem podnikala cesty 
po celém světě. Největ-
ší klíště se mi podařilo 
vytáhnout asi v Tanzá-
nii. Jednalo se o vzácný 
druh klíštěte sloního a 
samice, na jejíž likvida-
ci jsem měla tu čest 
pracovat, dosahovala v 
průměru úctyhodných 
60 centimetrů.  

Mari, kdybys měla při-
rovnat klíště k doprav-
nímu prostředku, k 
jakému by to bylo? 

Asi létající auto, proto-
že umí cestovat jak 
vzduchem, tak po ze-
mi. Akorát že nejezdí 
na benzin, ale na krev.  

Co/kdo Ti kromě klíš-
ťat pije krev? 

Asi páni revizoři, které 
potkávám většinou jen 
v těch vzácných chví-
lích, kdy si zapomenu 
lítačku.  

Jaké největší klíště se 

Jelikož se naše Kultur-
ně Umělecká Klaka  
bude vyskytovat i v 
přírodě, mohlo by se 
stát, že někdo z vás bu-
de mít tu čest potkat se 
s klíštětem. Aby tako-
váto setkání proběhla 
bezbolestně a bez dal-
ších následků se posta-
rá právě Mari, která 
skvěle komunikuje klíš-
t ě c í  ř e č í  t z v . 
„klíšťovkou“ a dokáže 
brilantně  vyargumen-
tovat rychlé vypaková-
ní klíšťového sosáku z 
vaší Kulturisticky Uš-
lechtilé Konstrukce. 
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Díky Matyho speciali-
zaci na přenos vln do 
vzdálených končin a 
jeho super schopnosti 
rozvlnění (se) může  
proběhnout dokonce 
přímý přenos z našeho 
večerního Kulturně 
Uměleckého Klábosení 
a naše myšlenky a ná-
pady tak mohou pro-
niknout i k dalším příz-
nivcům SMIKu. Je to 
právě on, za kým mů-
žete jít, pokud budete 
potřebovat pomoci s 
technickými problémy 
a případným technic-
kým zázemím pro vaši 
večerní prezentaci či 
jiný příspěvek na klá-
bosení. Můžete ho na-

vštívit i v případě zá-
jmu si jen tak poklábo-
sit technickým žargo-
nem. Jeho druhou spe-
cializací je logistika, což 
znamená, že je to právě 
on, kdo dokáže vytvo-
řit skvostné tabulky a 
navrhnout takové řeše-
ní, které je to nejlep-
ší...úplně na cokoli... 

Maty, jak živě vzpomí-
náš na chvíli, kdy si 
poprvé přestal být pře-
nášen, tedy na své prv-
ní krůčky? 

Co si tak vybavuji, tak 
tam byl ještě jeden me-
zikrok s to ten, že jsem 
byl poslán do přenoso-
vého vozu. Z toho jsem 

SPECIALISTA NA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ A 
LOGISTIKU—MATY 

STRAVOVACÍ SPECIALISTA— 
MICHA(E)L 

stravovacích požadav-
ků, protože vám doká-
že zajistit chuťovky, ze 
kterých vás zrak bude 
přecházet a bulvy vám 
budou téměř vypadá-
vat z očních jamek! Ale 
věřím, že všichni vzpo-
mínáte na jeho vařící 
show, kterou předvedl 
v rámci čarodějnického 
vysílání a proto více 
slov není třeba! 

Míšo, jakou stravou si 
jako stravovací specia-
lista nejraději zahře-
šíš? 

Jahodovou zmrzlinou. 

Co uděláš s neposluš-

nými strávníky?  

Neposlušní strávníci 
(nebo ti, co opakovaně 
nebudou po sobě dojí-
dat), budou mít povin-
nou službu na mytí ná-
dobí! (což se nestane, 
protože nevím, jak 
bych to domluvil...ale 
nějak je postrašit mu-
sím). 

Spíš, když jíš, nebo jíš, 
když spíš, nebo jsi 
spíš to, co jíš? 

To si piš, že když spím, 
tak sním, jak jím, to 
vím. 

Dalším nepostradatel-
ným odborníkem z od-
boru technického zajiš-
tění je Micha(e)l, který 
se vypořádá raz-dva-tři
-čtyři (někdy i pět...až 
šest) s technickými la-
páliemi v oblasti kabe-
lů (někdy i kabelek), 
signálu (někdy i nesig-
nálu) a počítačů či sčí-
tačů. Nicméně jeho sig-
nál dosahuje až k pokr-
mům. Navázat spojení 
s Micha(e)lem proto 
můžete i z důvodů ve-
getariánského jídelníč-
ku, bezlepkového jídel-
níčku a dalších specific-
kých i nespecifických 
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se po nějaké době 
přehoupl na volnou 
nohu. 

Kam nejdál dosáh-
ly Tvé vlny? 

Zatím mé vlny do-
sáhly pouze úrovně 
ramen. Musel jsem 
je poté kvůli omeze-
nému pásmu a nové 
směrnici zkrátit, ale 
věřím, že se mi po-
daří toto pásmo ješ-
tě znovu prodlou-
žit. 

Souhlasíš s tvrze-
ním: logistika nuda 
je? 

Rozhodně nesou-
hlasím! Logistika je 
styl života. 

 



Dalším specialistou, 
který se zaměřuje na 
vaše kancelářské poko-
jíky a především na 
vaše bezpečí v nich, je 
David. David má pro 
strach uděláno a tak 
vám pomůže vyprovo-
dit nechtěné návštěvní-
ky, jakými mohou být 
pavouci a další potvůr-
ky.                                                                    

 

 

Davide, co největšího 
jsi kdy vyhazoval z 
pokoje?  

C o  n e j v ě t š í h o ? 
Táááááááákhle velkýho 
pavouka se strašně moc 
nohama. Ale myslím, 
že jednou to byla i naše 
želva.  

Jak bys vyhostil žirafu 
z pokoje?  

Žirafa? Žirafa určitě 
bude vyplašená z ne-

NADPIS VNITŘNÍHO TEXTU 

SPECIALISTKA NA MLSÁNÍ—ZUZKA 

mluvčí a korekturku 
Květu Štěpánovou , 
která na každou chyb-
ku upozorní. Tímto vás 
mimo jiné zveme na její 
veřejné jmenování do 
této funkce, které bude 
součástí Kulturní šňůry 
13.8. 2022 (ano, tento-
krát opravdu myslíme 
13.8.2022 … ano, je to 
sobota). 

Krom publikování  Mi-
nisterských LiStů se 
specializuje na oprav-
dové mlsání, takže po-
kud vás snad přepad-
nou chutě na něco dob-
rého, je dost pravděpo-
dobné, že bude mít ně-
jakou tu dobrůtku po 
ruce. 

Zuzko, preferuje Tvůj 
MLSný jazýček spíš 
sladké kočičí jazýčky, 
nebo uzený jazyk?  
Ačkoli obě varianty zní 
l á k a v ě ,  m ů j              

zMLSaný jazýček má 
ze všeho nejraději jazyk 
český. 

Kdybys mohla strávit  
noc v lahůdkářství, u 
jakého regálu bychom 
Tě našli? 

Přeci u těch jazýčků. 

Je ti milejší jídelníček 
Pipi Dlouhé Punčochy, 
nebo Malého Mikulá-
še? 

Pipi i Mikuláš jsou pr-
votřídními gurmány. V 
jejich jídelníčcích najde-
me pln různých dobrot, 
chuťovek a mlsů, takže 
je těžké se pouze k jed-
né variantě přiklonit. Je 
pravda, že Mikulášova 
maminka to někdy s 
tou zdravou stravou 
přehání… Nicméně já 
osobně vařím nejraději 
podle receptu pejska a 
kočičky. 

Její parketou (otázka 
jak moc naleštěnou) je 
psaní a psaní a MLSání 
a mlsání. Pomůže vám 
k otištění vašich pří-
spěvků do MLSu a bu-
de vám (snad) zpříjem-
ňovat den několika 
řádky o dění v rámci 
SMIKu. Pokusí se být 
aspoň trochu vtipná...i 
když někdy možná bu-
de spíš trapná … a to je 
ale právě skvělá šance 
pro vás, kterou dopo-
ručujeme využít! Vaše 
písemnosti tak mohou 
v Ministerských LiS-
tech vyniknout, proto 
se neobávejte a naopak 
neváhejte psát, kreslit, 
fotit, poslouchat a za-
znamenat zaslechnuté 
chuťovky, které nesmí 
v našem denním zpra-
vodajství chybět. Také 
se jí občas stane nějaký 
ten překlep, ale od toho 
máme naši tiskovou 
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SPECIALISTA NA NECHTĚNÉ NÁVŠTĚVNÍKY NA 
POKOJÍCH—DAVID 

známého prostředí, 
takže v klidu otevřu 
dveře a pomůžu jí najít 
cestu ven.  

Host do domu, Bůh do 
domu, nebo host do 
domu, hůl do ruky? 

Bůh nebo hůl? To přece 
záleží na tom, jestli je 
daný host zvaný.    

 



víte, že mnohem lepší a 
výhodnější je řazení dle 
barev, nebo se po konci 
pracovní doby začne 
váš spolukancelářník 
roztahovat  a sápat na 
váš stůl. Na druhou 
stranu takový sdílený 
kancl nabízí mnoho 
zábavy! Vřele doporu-
čujeme hru, kterou jistě 
všichni znáte a to Člo-
věče, nezlob se s barev-
nými kancelářskými 
s v o r k a m i .                       
Nyní už ale k ideální 
přípravě kanclu. Roz-

Nejprve je dobré si 
uvědomit, že nemáte 
kancelář celou jen pro 
sebe, ale sdílíte ji s dal-
šími kolegy či kolegy-
němi, úředníky či úřed-
nicemi, což může být 
výhodou ale  i nevýho-
dou. Pravděpodobně 
vám to neumožní vy-
rovnat si veškerou vaši 
dokumentaci a šanony 
do připravených poli-
ček, možná váš kolega 
bude brblat, že šanony 
by se měly řadit podle 
jejich tloušťky, ale vy 

dělte si kancl na sekto-
ry A až Z.  Věci ze sek-
toru A nikdy nepřemis-
ťujte do sektoru K. Sek-
tor B si z cvičných dů-
vodů přejmenujte na 
sektor D. Sektor F musí 
zůstat po celou dobu 
zcela prázdný. Do sek-
toru Q umisťujte ne-
bezpečný odpad. Speci-
alistka na úklid a pořá-
dek bude ostřížím zra-
kem sledovat dodržo-
vání těchto pravidel! V 
případě zájmu vám po-
radí další typy. 

„Druhej můj jedinej nápad byl…“ - Mína 

„Mína už má zase vokno.“ - Iva vidíc Mínu, jak nese okenní rám 

„Ty párky mi zvedly mandle!“ - Maty u snídaně hladíc si břicho 

„Snad jim dojde, že nás neslyšej.“ - Amča 

„Máme to udělat jako my, nebo pod úrovní.“ - Micha(e)l 

„Matyáši? - Maxi? - Já nevím, jestli se mi to jenom zdálo (…), to se fakt stalo, 
že? - Ano!“ - Max a Maty 

„Neřekl jste včera někdo něco vtipnýho?“ - Koli při psaní zaslechnutých chuťovek 

„V Pakistánu? Ne v párty stanu“. -  Zuzka a Iva 

„Takže Mína aMaty jsou lichý...a vy ostatní taky!.—Koli při choreografii 

JAK SI IDEÁLNĚ PŘIPRAVIT KANCELÁŘ?  

ZASLECHNUTÉ CHUŤOVKY  

PLACNO 

 

KEX (čti keks) 

 

IMIC¨ 

 

PÁRTY STAN 

 

S následujícími pojmy 
se budeme potýkat po 
celou dobu SMIKu a je 
dobré znát jejich význa-
my. Napadá vás, co by  
uvedené pojmy mohly 
znamenat? Vaše ná-
vrhy a tipy můžete na-
psat a předat specialist-
ce na MLSání Zuzce. 
MLS vás jistě nemine :-) 

NÁVRHY A TIPY 
ODEVZDÁVEJTE  

DO ZAČÁTKU 
KULTURNĚ 

UMĚLECKÉHO 
KLÁBOSENÍ, 

KTERÉ ZAČÍNÁ 
VE 20:00 
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CHCEŠ MLS? 

 



Úvodní komiks si připravila Mína, která předá štafetu vám! Může se tak lehce stát, že v dalších čís-
lech otiskneme právě váš komiks. Nemusí jít pouze o komiks, ale i o další písemné příspěvky a za-
slechnuté chuťovky. Vše odevzdávejte do MLSadla v sále nebo přímo specialistce na MLSání Zuzce.  

KOMIKS OD PROTIÚPALOVÉ ASISTENTKY MÍNY  
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Jak jste si ve výše uvedeném programu jistě 
všimli, dopolední a odpolední bloky budou 
dnes a zítra věnovány tzv. chuťovkám.  Bě-
hem soboty a neděle budete mít všichni pří-

ležitost zažít menší ochutnávku od všech 
čtyř lektorů, kteří nabídnou různorodé pří-
stupy k umění a rozvoji kultury. Po absol-
vování všech nabízených chuťovek se mů-
žete  rozhodnout, čemu se budete chtít vě-
novat další dny. Pro lepší představu přiklá-
dáme koláčovitý graf o čtyřech příchutích. 
Ochutnáte všechny příchutě a poté se roz-

hodnete, kterou část koláče chcete              
dochroupat až dokonce. 

CO NÁS ČEKÁ ZÍTRA A POZÍTŘÍ ZA 
CHUŤOVKY? 

Příjezd, přidělení kanceláře 

Ministerské prověrky 

Společná ku(k)ltivační večeře 

Kulturně Umělecké Klábosení 

Šlusprac 

 

Začátek pracovní doby 

Brunch 

Dopolední chuťovka 

Polední raut 

Neckyáda 

Odpolední chuťovka 

Večerní raut 

Kulturně Umělecké Klábosení 

Šlusprac 

VÍCE NA WEBU!  

WWW .KUKDIVADLO. CZ  

PROGRAM NA PÁTEK 5.8.2022 

15:00-17:00 

15:00–19:00 

18: 30 

20: 00 

22: 00 

 

8: 00 

8: 30 

9: 00-13:00 

13:00 

13:45 

14:30-18:30 

18:30 

20:00 

22:00 

Kocanda 

Okolí Kocandy 

Zasedačka (sál) 

Zasedačka (sál) 

Všude 

 

Kancelář—kancl  

Zasedačka 

? 

Zasedačka 

Želivka 

? 

Zasedačka 

Zasedačka 

Všude 

S TÍ NO VÉ   

M I NI ST ER STV O   

K UL TU RY  

PROGRAM NA SOBOTU 6.8.2022 

VEZMEME KULTUTU  

SMIKEM!!! 

 


