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11.9. pondělí 

 

 Tento zápis diktuje Novotňákovi Trávníček a Mireček. Trávníček písaři 

Novotňákovi poradil, aby tento deník nazval "Kapitánův palubní deník 

hvězdného data 2000." 

 Cesta probíhala dle očekávaní: Novotňák dělal zmatky (jako vţdy), t.j. křečil. 

Ostatní - hlavně Trávníček - byli prý příjemní a komunikativní. Trávníček byl 

"velmi" komunikativní. Dokonce tak, ţe předním nárazníkem komunikoval se 

stříbrnou koulí taţného zařízení jednoho z před námi stojících automobilů. 

 Mireček byl celou dobu tichý - ale teď právě tvrdí, ţe byl vtipný. 

 Těsně před hranicemi jsme koupili krásnou lilii - symbol nevinnosti (pro pí.dr. 

Neukirchner) a karton piva (pro vlastní s-potřebu) 

 První váţnější konflikt vznikl na hraničním přechodu "U Frátera". Šlo o to, kdo 

osloví pana pohraničníka a poţádá ho o prodej dálniční známky. Nakonec to 

padlo na Trávníčka - t.j. podlehl tlaku. Pouţil jednoduchého pregnantního 

vyjádření: "Autobahnmarke für zehn Tage?". Na toto sousloví reagoval 

rakouský pohraničník, který zřejmě T. nerozuměl či nepochopil jeho naráţku (o 

jakou naráţku by mělo jít, to sami nechápem), vztyčením ukazováku směrem k 

jakési ošklivé budce. 

 Do Kremţe jsme dojeli vcelku hladce. Podle Trávníčka to bylo proto, ţe řídil 

sám Trávníček V Kremţi však nastaly ty pravé problémy: Nemohli jsme nalézt 

naši akademii. Po výkřicích typu: "tady to poznávám" jsme se náhle ocitli u 

zcela neznámého magistrátu. Obětavý Trávníček vyrazil po delším přemlouvání 

(t.j. po osočeních jako: hovno děláš, tak hni se, prase a j.) nakoupit mapu. Vrátil 

se s mapou v ceně bratru 40 šil. Hned jsme mapu rozloţili na teplou kapotu. 

Novotňák měl hrozný strach, aby se mapa po kapotě neroztekla. Ve chvíli 

nejhlubšího mapového tápání se kde se vzal tu se vzal jakýsi tlustý rakouský 

dědek. Hrozivě slintaje nám začal radit. Nikdo mu ovšem nerozuměl ani slovo, 

ten muţ totiţ neměl vůbec ţádné zuby. Všichni kromě Novotňáka se rozutekli 

na všechny světové strany, Mireček se schoval za kostelík, šofér Petr 

Vondráček se schoval za lavičku, Trávníček dělal, ţe k nám vůbec nepatří. 

Novotňák pánovi horlivě přitakával a pronášel osvědčené: "Ja, ja, danke Schön, 

danke, danke, ja, ja" atd., ač bezzubé rakouštině nerozuměl ani zbla. Nakonec to 

dopadlo tak, ţe nás kšandový dědek dotáhl na magistrát, kde jsme obdrţeli další 

mapu, tentokrát zdarma, plus popis cesty. Dědek nás hlučně doprovodil aţ k 

autu, kde jsme všichni nastoupili - aţ na Novotňáka, který stále zdvořile 

přikyvoval a nakonec nastoupil s takovou vervou, ţe rozsedl květinu (pro pí 

Neukirchner), o kterou se celou cestu dojemně staral. 

 Příjezd na akademii se udál bez slavobrán, bez incidentů, bez radiačních 

kombinéz. 

 Teď sedíme v naší kuchyňce, pijeme pivo, pivo je dobré, pomalu dochází, 

čekáme na další studenty - studentky z východního bloku, Maďarky. Tak 

uvidíme. 



 
 

 



 

- pozn. Novotňáka: kdyţ řídil Trávníček, horečně jsem se poutal poutacím 

pásem, bál jsem se o svůj ţivot. Trávníček je totiţ pravý pirát silnic. Podobný 

pirát silnic je však i Petr Vondráček, náš hlavní choffeur a téţ majitel vozu a 

zlomené ruky. 

 Snad nejbezpečněji řídil Mireček. 

- pozn. KVÍZ: Zní Trávníčkovo "Für zehn" jako "vierzehn" anebo jako "für 

zehn"? 

- pozn. Mireček si odhlasoval, ţe se stane lékárníkem. 

- Rozdělali jsme Absinth, který T. zdárně propašoval přes hranice. 

- pozn. k našim nočním oblečkům: Mireček obléká apartní modré tuberácké 

pyjamo s kapsami. Trávníček spí v trenýrkách a svém přírodním svetříku (100 

proc. Baumwolle). Novotňák obléká pouze krátké velejemné tričíčko se 

sněhulákem a jinak je zcela hambatý. Mireček prohlásil, ţe je to krajně bizarní. 

- po delších salvách smíchu Novotňák rezignoval a částečně se opatřil bederní 

rouškou. 

 

12.9. úterý 

 

 Ráno jsme zjistili, ţe elektrický budíček, který Novotňák koupil za třicet korun 

v jednom libereckém výprodeji, nás vzbudil o čtyřicet minut později. Trávníček 

zůstal rovnou leţet, jeho ušatá hlava v peřinách připomínala zapadající slunce. 

 Novotňák a Mireček si vyčistili zuby a šli na snídani do menzy. Dostali ţemle s 

marmeládou a vařící čaj. Trávníčkovi však později řekli, ţe pojedli tresčí játra. 

Trávníček kroutil hlavou a záviděl. 

 V jedenáct jsme vyrazili shánět Frau Neukirchner. Nesli jsme jí papíry a 

rozsedlou květinu. Její velín byl ale prázdný. Sedli jsme si před velín a čekali. 

Náhle se odkudsi z chumlu studentek zhmotnila či vyloupla tlustá bába s 

korálemi a brýlemi. Začala mektat. Nevíme přesně co, ale bylo toho hodně. Za 

chvíli se přidruţila další bába a taky začala mektat. Bab postupně přibývalo. 

Baby nám představily tři studentky. Studentky začaly mektat o Kremţi - řekly 

nám, ţe v Kremţi je celkem 17 kostelů, na jména si bohudík nevzpomněly. 

 Po nekonečném mektání se konečně zjevila Frau N. Přišla o celou hodinu 

později neţ měla. Předali jsme jí unavenou kytici a třásli si rukama. Po třesení 

se nás Paní N zeptala, kam se vydáme na oběd. Chvíli jsme na sebe udiveně 

koukali, a pak Trávníček konstatoval, ţe se půjdeme najíst nejspíš do menzy. 

Všechny báby zakoulely očima, zaškubaly jim tváře, Frau N. se křečovitě 

zasmála. Pak se nás uţ raději nikdo na nic neptal, nacpali nás do auta a odvezli 

do pizzerie Al Capone. 

 V pizzerii Al Capone obsluhovali Turci nahoře bez. Nosili pouze kníry a 

kamaše. Na stěně jim visel obraz "made in pouliční turecký mazal", na kterém 

byl zobrazen sám velký šéf. Trávníček si dal sodovku! Jídlo nestálo ani za 

zlámanou grešli. Trávníček a Mireček do sebe s krajním odporem vsoukali svůj 



nákyd - pizzu se snad ovčím sýrem (pozn. M: "pokud se na to Turek 

nevycákal"). Novotňák si spálil patro hmotou matně připomínající lasagne. Po 

jídle se šla Frau N "vysrat". Na záchodě byla podivně dlouho. 

 A pak si nás vyblejskli u břečťanu. N pronesla: Na, ist das nicht schön? Její 

elán jsme ovšem postrádali. 

 Na koleji jsme si otevřeli pivo, smolili rozvrh, a pak se vydali hledat další 

báby, které by nám pomohly vyplnit naše věčné papíry. Našli jsme však jen 

maďarské studentky. 

 K večeři jsme dostali jedno a půl vajíčka, hrášek a boby s "majonaisou" a 

několik lístků salátu. Rakušákům to docela jelo ale Maďarkám ani nám to moc 

nechutnalo. Trávníček podotkl, ţe takovou sračku by u nich doma neţral ani 

pes, a vzápětí dodal, ţe teď budeme přispívat do časopisu Fit for fun. Na pokoji 

si pak musel zvýšit sebevědomí pajďuláčkem, aby "srovnal kufr do původní 

polohy" 

 Teď sedíme, jíme čokoládu a čekáme čekáme na Ánţí. Asi si dáme paňáčka. 

 

- pozn. M se dnes setkal se svou dávnou Ánţí. M nechce, abychom o tom psali, 

tedy chce abychom o tom psali, ale čistou pravdu. Jinak ţe by taková poznámka 

nebyla neutrální ale utrální. Podle něho tedy: dávnou kamarádkou Ánţí. 

 Tak uvidíme. 

- poznámka: Maďarky nám věnovaly špagety "po uhersku". 

- Mireček a Trávníček si čtou v postelích science-fiction. 

 

 

 13.9.středa 

 

 Budík nás ráno vzbudil o půl hodiny dřív. 

 Sbalili jsme obědosnídaně, které jsme včera vyfasovali v menze, a vyrazili na 

místo srazu. Jeli jsme na kurz do Vídně. 

 Balíčky s jídlem byly podivně malé, v nejlepším by se daly vydávat za slušné 

snídaně. Na to, ţe jsme měli ve Vídni strávit celý den, byly proklatě kaloricky 

nevydatné. 

 Vídeňské metro vypadá sice hypermoderně, ale ve své technické podstatě je to 

šunt. Dveře se například otevírají ručně, hlas v reproduktoru není vůbec slyšet, 

lidé jsou tu taky nějací podivní. 

 Periferie Vídně je sterilní, bezpohlavní ( Jak Mireček tvrdí: Jakoby bez koulí.) 

Uţ se vůbec nedivíme, ţe Josef Svatopluk Machar napsal svůj pesimistický 

spisek Tristium Vindobona. 

 Kurz probíhal bez komunikačních problémů, patříme bezesporu mezi nejlepší. 

Paní učitelka nás pochválila, ţe vůbec nemáme český akcent, coţ rozohnilo 

Trávníčka natolik, ţe bez vyzvání promluvil, a tak vyvrátil dané tvrzení. 

 Novotňák se dostal do bliţšího kotaktu s obrýlenou Italkou soudkovitého tvaru. 

Pořád po Novotňákovi ţádala nápovědu a Novotňák vţdy rád vyhověl. Zatím se  



 



neví, proč je Novotňák tolik rozmrzelý. Trávníčkovi se líbí Italka se vznešenou 

strunovou chůzí. Nevíme, co si o tom máme myslet. Jisté je, ţe Trávníček se 

stává taky zasmušilým. 

 Cesta zpátky byla krkolomná. Nemohli jsme najít cestu k vlaku a v metru jsme 

málem ztratili Mirečka. Mireček posléze tvrdil, ţe se zamyslel. 

 Na peróně Novotňák omylem Mirečkovi seţral chleba se salámem. Mireček to 

zjistil aţ po příchodu na pokoj a pěkně ho to rozdurdilo. Společně s Trávníčkem 

vyhlásili ţrádelní dţihád a nazvali Novotňáka otesánkem, Kubrtem a 

nenaţrancem. 

 Večeře byla podobná jako včera. Rozstříhaný gothaj a cihla na lístku salátu.  

Kromě toho jsme vyfasovali další balíčky - zítra jedeme do Vídně zase. V 

balíčcích máme pomerančové mléko, malou ţemli (!), tři plátky chleba, kousek 

cihly, pidipaštiku, jablko a oplatky. 

 Sedíme v kuchyni. Mireček a Trávníček pijí pivo. Novotňák pije čaj. Je to 

pořád stejný. Asi zavoláme Maďarkám. 

 

 - Maďarky mají pokřivený časový odhad. 

 - Narcistní Mireček se stále obhlíţí v zrcadle. Tvrdí, ţe se zbavuje přiblblých 

pupenů na obličeji, které mu tam vyskákaly z důvodů sexuální abstinence. 

 

 14.9. čtvrtek 

 

 Ráno nás sestřička Mireček opatřila rituálním ústním sprejem. Jinak vše 

probíhalo jako obvykle. 

 Trávníček, který ve vlaku usnul, zjitřil naši fantazii. Ve svých zaprášených 

pokecaných manšestrákách připomínal rakouského Bauknechta jedoucího na 

Vídeňskou matriku ohlásit čerstvý přírůstek v rodině. (na tuto poznámku teď 

Trávníček reagoval slovy: Právě ste mě nasrali, du spat., a tak uţ píšeme jenom 

dva.) 

 Ve třídě bylo dnes veselo. Novotňák se spřátelil s francouzským čtyřicátníkem 

Frederykem, který je rozveden a má dvě děti. F se zakoukal do Novotňáka, ale 

není zcela jisté, jestli se Novotňák zakoukal do F. Tak zase uvidíme. 

 O přestávce nás sestřička Mireček opatřila tabletami proti únavě. Zabraly sice 

aţ za dvě hodiny, ale zato nás pořádně našláply. 

 Začínáme se tu zabydlovat. U večeře nás oslovily tři rakouské studentky. 

Pozvaly nás na jakousi Kellerpárty (čili skleppárty). Tak zase uvidíme. 

 Večeře byla tentokrát ještě šílenější neţ ty předchozí. Dali nám česnekovou 

pomazánku se šnytlíkem a pár skrojků chleba. Zase jsme vyfasovali naše 

balíčky s jídlem. Balíčky obsahují miniaturní sýreček ve tvaru válce, několik 

plátečků chleba, řízeček, a marakujové mlíčíčko, jablíčko plus standardní 

keksíky zn.Manner. 

 

 - Trávníček si ve své posteli čte paperback s názvem "Les kostí" 



 



 - Na balíčku s keksy se píše, ţe tento pokrm je tu oblíben jiţ přes 100 let. Snad 

to ti Rakušáci nejedí 100 let kaţdý den. To bychom jim nezáviděli. 

 - hrozně nám tu smrdí hajzl. Tento problém bude mít jistě ještě pokračování. 

 - Jedna Francouzka z vídeňského kurzu se zná s Arnoštkem ze Sto Zvířat. 

 - Maďarky opakovaně odmítají naše pozvání na pajďuláčka. Asi si to vypijem 

sami. Trávníček tvrdí, ţe Maďarky jsou "sebepěstný sviňky". 

 - Novotňák přiznal svoji sexuální orientaci. Je to "der Heide" 

 - Rakouští studenti nás pozvali do sklepa. Novotňák měl úspěch u špekaté 

obrýlené příšery, Mireček utěšoval jednu zhrzenou holčinu - říkal jí: Neplakej 

holka a nic si z toho nedělej, všichni chlapi jsou stejný, immer mir der Ruhe. 

 A pak se Mireček i Novotňák kaţdý pěkně poblili. Novotňák v křovíčku u 

dětského hřiště, Mireček do mísy. Trávníček neblil, ale měl oči jak melouny. 

- Novotňák neumí telefonovat. Neuměl zasunout kartu do automatu a po tom, 

co mu automat jen tak zbůhdarma ukradl 4 jednotky, začal se v budce prudce 

vztekat. Řval:"To je v prdeli, já se na to vyseru, zkurvený budky." Vzbuzoval 

tím obecné pohoršení. 

- zatím se přesně neví, kdo z nás si jako první vyfofruje tykadlo na smrdutém 

záchodku. Napětí vzrůstá. 

 

 

15.9. pátek 

 

 Ráno bylo krušné. Novotňák se snaţil probudit dvě mrtvoly, to se mu nakonec 

podařilo a všichni se s pěkným motákem vydali na nádraţí. 

 Cesta vlakem byla nevolná. 

 Ve třídě jsme měli referát o ČR, ve kterém Novotňák zpolitizoval celou situaci 

mezi ČR a SR. Bába se snaţila vyřešit problém Temelína, ale nepodařilo se jí 

to, protoţe Trávníček jí řekl, ţe je to naše věc a Rakousku do toho nic není. 

Frederyk se zase kamarádil s Novotňákem, teď jsou z nich atomoví kamarádi. 

 V Kremţi jsme si lehli do postelí a spali. Kdyţ jsme se probudili a chtěli jít na 

večeři, zjistili jsme, ţe ţádná večeře není, kuchařky se někam zdejchly. 

 Večer šli Novotňák a Mireček k Maďarkám na pivní večírek. Trávníček nikam 

nešel, zůstal si v kuchyni se svými sedmi trpaslíky, kteří se jmenovali 

SAMSON, SAMSON, SAMSON, SAMSON, SAMSON, SAMSON a 

SAMSON. V tichosti se s nimi opil u televize. 

 Maďarky se o nás staraly moc hezky. Daly nám chipsy, pivo a čokoládu. Taky 

jsme přišli se svou troškou do mlýna. 

 

 - Mireček objevil, ţe se tu prodává české lahvové pivo SAMSON. 

okamţitě instinktivně nakoupil nějaké vzorky. 

 - Mireček se Trávníčka ptal, jestli by oprcal rakouskou televizní hlasatelku. 

Trávníček smutně odvětil:"Ale jo, kdyby na mě vystrčila pekáč a nebylo jí vidět 

do obličeje...tak jo." 



 



 - V televizi jsme viděli chlapa, který se jmenoval Pišingr. Mireček řekl, ţe s 

takovým jménem by bylo nejlepší se rovnou zastřelit. 

 - Mireček řekl Novotňákovi, ţe je mudrlant. 

 - Trávniček označil Novotňáka za zvíře nečistý. Nečistý je ale ve skutečnosti 

Trávníček. Hrozně prdí a smrdí a uţ aby si umyl půlky. 

 

 

 16.9. sobota 

 

 Ráno jsme vstali dost pozdě. Trávníček vstal dřív, otevřel si své ranní pivo a 

koukal na olympijské hry. Hrozně nadával na gymnasty, jak jsou neobratní a 

pomalí. Řekl: Pustil tam bych tam na ně Korejce, ti by jim to ukázali. 

 Na oběd jsme šli k Maďarkám. Udělaly nám palačinky. Na oplátku jsme jim 

uvařili českou specialitu - vietnamskou nudlovku. Jedna z Maďarek si do toho 

naházela rajčata a papriku. Chvilku se v tom ďoubala a pak to znechuceně 

odloţila. Všichni jsme se projevili jako výborní stolovníci: Trávníček se 

pokecal nudlemi, Novotňákovi tekla z palačinek marmeláda, Mireček to zase 

přehnal s kakaem. 

 Palačinek byla celá hromada, všichni jsme se pěkně našťouchli. Mireček a 

Novotňák se našťouchli víc neţ Trávníček, Trávníček se totiţ zdráhal odebrat si 

svůj příděl. 

 Po obědě jsme se šli projít do města. Něco se tu slavilo. Viděli jsme dětský 

maraton - dětem nadskakovaly špeky jen to mlaskalo. 

Taky jsme viděli dobrovolné hasiče plovoucí podél břehu Dunaje v legračních 

kánoích. Jeden z hasičů pil vodu přímo z Dunaje. 

 Večer jsme byli zase u Maďarek (Trávníček ne, zůstal zase na pokoji a koukal 

na sport) a vypili poslední zbyteček našeho šňapsu. 

 

- Novotňák při obědě vylemtal Maďarce pepsinu. Kdyţ to zjistil, vylemtal i tu 

druhou. 

- Trávníček stále mlčí a odmítá nám konverzovat. Prý odmítá konverzovat o 

píčovinách (typu kynoucí těsto) 

- Za oknem prší 

- Novotňák trpí utkvělou představou, ţe kdyţ prší, tak je bouřka. Někdy prý 

mrholí a nehřmí. Tak uvidíme. 

- a toto je náš podvečerní dialog: 

 

 

Mireček: Měli by jsme si zamrdat. 

Novotňák: Spolu? 

Mireček: Jo. 

Novotňák: Dyť by to stejně nemělo cenu. 

Mireček: Beztak je tady hovno co dělat... 



Trávníček: Tak to abysme si namazali prdele framykoinem. 

Mireček: Chtělo by to indulonu. 

 

Chvíli ticho 

 

Novotňák (šeptem): Já mám. 

 

 

17.9. neděle 

 

 Ráno Mireček a Novotňák vyrazili vlakem na prohlídku Vídně. Maďarky jely 

taky. Trávníček zůstal na pokoji, protoţe se musel učit na zkoušku. 

 Mireček po cestě vyprávěl, jak v televizím zpravodajství viděl veliké cvičení 

rakouských hasičů. Tolik hasičů pohromadě prý ještě nikdy neviděl - sjelo se 

jich na celé dva tisíce. Následující zpráva pak popisovala, jak v centru Vídně 

zcela vyhořel obrovský hypermarket. Jednou z příčin byl údajně nízký počet 

poţárních sil. 

 Maďarky se ve vlaku vzájemně masírovaly. Vydávaly u toho infantilní zvuky. 

 Ve městě bylo větrno. Navštívili jsme pár kostelíků, Novotňák pořád něco fotil. 

Od Maďarek jsme se oddělili, neboť jejich cíle byly mrzké a nízké: Chtěly se 

naţrat u Mcdonalda. Mireček byl ve Vídni jiţ několikrát, a proto Novotňáka 

vodil mezi baráčky přímo vraţedným tempem (to byla Novotňákova poznámka, 

Mireček se od toho distancuje) a ukázal Novotňákovi jenom půlku Schönbrunu 

- zamlčel mu totiţ, ţe Schoenbrun má dvě strany. Novotňák vypadal ale i přes 

to spokojeně. 

 Cestou vlakem zpátky jsme asi čtyřicet kilometrů od Vídně potkali Maďarky. 

Nastoupily ve stanici Tulln. Kdyţ jsme se jich zeptali, co dělají tak daleko od 

Vídně, nebyly schopné nám dát kloudnou odpověď. Dozvěděli jsme se pouze, 

ţe pojíţděly asi dvě hodiny vlakem sem a tam. 

 Trávníček a Mireček si na pokoji ostříhali své bujaré kadeře (pozn. - Trávíček 

si není jist, zda jsou jeho kadeře bujaré). 

 Večer Trávníček volal do Liberce panu Janáčkovi. Ve středu se nám tedy T 

vydá do vlasti a moţná tam konečně sloţí svou ţivotní zkoušku - z české 

literatury 19. století. 

 

 - Trávníček tvrdí, ţe celý jeho den probíhal nudně. Zakopl prý o Boţenu 

Němcovou a dál se uţ nedostal. 

 - Trávníček je nervózní ze zkoušky a pořád prudí. 

 - četli jsme si Ericha Frieda. Jeho básničky jsou opravdu debilní. Důkazem 

budiţ tyto dvě ukázky: 
 

 

 

 



Chassidische Fragen                  Lernprozess 

 

Wird der Kafee süß                   Ich bin nichts 

vom Umrühren                         ich bin der letzte Niemand 

oder vom Zucker?                     in unserer Revolution 

                                                 rief begeistert 

VOM UMRÜHREN                 ein Künstler 

Aber wozu 

braucht man dann Zucker?       Sie sprachen ihn nach 

                                                 Du bist nichts 

DAMIT MAN WEISS                du bist der letzte Niemand 

WIE LANGE MAN                   in unserer Revolution 

UMRÜHREN MUSS                da war er enttäuscht 

 

Wird die Revolution 

süß  

von den Reaktonären? 

 

- Mireček si koupil u jednoho Inda cigarety CAMEL s velbloudem. Stály 

čtyřicetjedna šil. Ušetřil tak celý jeden šilink, neboť v automatu stojí krabička 

42 šil. Jak je vidět, je to spořivý hoch. 

- Trávníček tvrdí, ţe Novotňák je strýček Hamoun. 

- Novotňák ve Vídni pořád křičel, ţe si chce sednout někam na lavičku a sníst si 

svoje pišingry. Mireček ho však dál a dál zatvrzele vláčel městem. 

- zítra zase jedem na zvrácený kurs do Vídně. 

 

18.9. pondělí 

 

 Trávníčka se ráno nepodařilo probudit, a proto jel do Bídně jen Mireček a 

Novotňák. 

 Hodina probíhala opět velmi vesele. Tentokrát se nám představili norští 

studenti. Dozvěděli jsme se, ţe v Norsku se nesmí pít alkohol na ulici a existují 

tu speciální alkoholové obchody. Frederyk neustále do Norů rýpal, ţe v zemi, 

kde se nesmí pít, se nedá ani ţít. 

 Frederyk se při hodině vytasil se svým notebookem. Notebook samovolně a 

nekontrolovatelně kokrhal a Frederyk se přitom ďábelsky smál. 

 Do Kremţe jsme přijeli ve dvě. 

 Kdyţ jsme se vrátili na pokoj, Trávníček nám rozvaluje se na svém pelechu 

oznámil, ţe tu byla uklízečka a ukradla nám tébich. Taky nám převlékla 

pelechy, a tak nám konečně zmizel rakouský píčoidní mustr na povlečení. 

 Maďarky nás opět pozvaly na pozdní oběd. Jestli to takhle půjde dál, jistě za to 

budou něco chtít. Moţná budou chtít zprznit Novotňáka. Dneska mu řekly, ţe 

mají pocit, ţe Novotňák je jako jedna z nich. Novotňák se červenal. 



 
 

 



 Po obědě jsme vedli krátký zmatený rozhovor (viz poznámka), a pak vyrazili 

do menzy na večeři. K večeři byly švestkové knedlíky se šódó a stróhankó a 

hroznové víno. Při jídle vzal Novotňák hákem jednu obrýlenou obtloustlou 

Rakušanku Susi, kterou jsme minulý čtvrtek potkali ve sklípku. Řekl jí: "Ahoj 

kočičko, tak ve čtvrtek zase ve sklípku, jó." Maďarky se rozţárlily, na 

Novotňáka mají totiţ vcelku oprávněný nárok - Novotňák jim toho seţere 

nejvíc. 

 Večer jsme si dali Gambrinus rakouské výroby. Trávníček zůstává věrný svým 

Samsonům - ještě na něj čekají Ruchovci, Lumírovci atd. 

 

- Mireček poloţil Trávníčkovi svou obvyklou podvečerní otázku: "Voprcal bys 

tu tlustší Maďarku?" Trávníček odvětil, ţe by voprcal i jeţka. 

- do třídy s námi chodí jedna italská dívčina, jeţ připomíná zpěváka Petera 

Garetta ze skupiny Midnight Oil. Mireček tvrdí, ţe děvče vypadá jako falus ve 

svetru. 

- Naše vyučující bába netušila, ţe Peera Gynta napsal Henryk Ibsen. 

- Prohlédli jsme si Hundertwasserovu továrnu. Byla značně klikatá. 

- Trávníček a Novotňák vyrazili na malou večerní procházku. Trávníček narazil 

svou leninku, do jedné ruky Samsona, do druhé ruky cigaretku. Novotňák 

cestou omylem rozlil Trávníčkovo pivo na chodník (dluţí tak Trávníčkovi tři 

šilinky). 

- Pořád se bavíme o tom, jak asi budou vypadat naše Angličanky. Jestli budou 

vypadat tak jako ty, které denně potkáváme ve Vídni, budeme si muset odpojit 

všechny receptory. 

- Mireček si čte "Les kostí" a potí se z toho aţ za ušima. 

- Kdyţ nám dneska jedna z Maďarek (Andrea) pyšně ukazovala fotografii svojí 

sestry, Novotňák to rozlousk - viz dialog: 

 

Andrea: Koukejte, to je moje sestra. 

 

Chvíli ticho 

 

Novotňák: Hmmm. 

Mireček: Ta vypadá jako od námořníků 

Trávníček: Hmmm. 

Novotňák: Ale má nějaké divné oči. 

Andrea: Coţe? 

Novotňák: No, oči. 

Andrea: Co má s očima? 

Novotňák: No vypadají trochu...exoticky. 

Andrea: Jak to myslíš? 

Novotňák: Tak jakoby, tak nějak...odněkud...z Asie. 

 



Ticho. 

 

Mireček: No, tak asi půjdeme na jídlo, né. 

 

19.9. uterý. 

 

 Ráno probíhalo jako to předešlé, t.j Trávníček zůstal leţet v posteli a do Vídně 

jel opět Novotňák a Mireček. 

 Vyučující bába byla tentokrát ještě nezajímavější neţ obvykle. 

 Na zpáteční cestě vlakem jsme viděli obrovské tlusté rakouské dítě - asi 

třináctiletého chlapce. Měl mobilní telefón a cpal se pizzou. Měl bradu plnou 

drobků, chrochtal a prskal, řval na celý vagón, všichni cestující znechuceně 

odvraceli hlavy. Takový tloušť buď brzy praskne anebo zemře na infarkt 

myokardu. 

 Kdyţ jsme přišli na pokoj, Trávníček spal. Probudili jsme ho a společně šli na 

sektretariát zaplatit peníze za náš zdejší pobyt. Bába nás pěkně natáhla (zaplatili 

jsme o 150 šilinků měsíčně víc. - jsou to svině škudlivý). 

 K večeři jsme měli švédský stůl pokrytý zeleninou. Ţravé nenasytné 

Rakušanky se opět předvedly v plné šíři svých mocných břich a prdelí. Krouţily 

kolem stolu jako piraňe. Taky jsme se hezky nadlábli (Pouze Trávníček vznáší 

protest - bylo to prý hnusný jako prdel a bude po tom prdět ještě zítra.) 

 Večer jsme pozvali Maďarky na čajíček. Uvařili jsme ho z perlivé minerálky, 

protoţe místní voda je krajně hnusná. Projevili jsme se jako výteční hostitelé: 

Maďarky si musely přinést vlastní keksy, cukr a citrón. 

 

- přeme se o tom, podle jakého vzoru se skloňuje piraňa. Novotňák přišel s tím, 

ţe by to mohla být "píseň", Mireček je pro "růţi" a Trávníček se drţí "kosti". 

Upřímně řečeno, "kost" by se k pirani-ně hodila nejlíp. 

- V pátek má přijet další zahr. studentka, Řekyně Maria. Doufáme, ţe bude 

alespoň trochu spanilá. 

- Maďarky nás přinutily k částečnému překladu našeho deníku. Nejvíce je 

zajímala ta místa, kde se vyskytovalo slovíčko "Maďarky". Taková místa jsou 

ale v našem deníku většinou mírně lechtivá, a proto se vyskytly problémy s 

dostatečně decentním překladem. Novotňák bohuţel na některých místech 

prolomil ledy a uvedl tak Maďarky (a M & T) do rozpaků. 

- Dnes jsme Trávníčka zkoušeli z české literatury 19. století. Jak to tak vypadá, 

budeme se muset ve čtvrtek v 10:30 modlit za jeho hříšnou duši ke všem 

rakouským démonům. 

- Novotňák si koupil tlustého Morgensterna. Pořád se s ním vytahuje. Mireček 

mu chce zatrhnout tipec a plánuje si zítra koupit tlustého Hajného (Heineho). 

Tak bude mít Novotňák po ptákách. 

- Trávníček nám zítra odjíţdí. 

 



 
 

 

 



20.9. středa. 

 

 Trávníčkovi se dnes výjimečně podařilo vstát a vyrazit s námi na vlak. Vlakový 

průvodčí uţ zase připomínal mechanickou loutku: kontroloval lístky a říkal 

monotónně: Dan-ke, dan-ke, dan-ke, dan-ke, dan-ke dan-ke... a postupoval dá-le 

a dá-le do vozu. 

 Na vídeňském nádraţí se od nás Trávníček odpojil a vydal se na cestu k 

domovu. 

 Tentokrát vyprávěl o své zemi Frederyk. Rozvyprávěl se o tom, jak nesnáší 

Paříţ. 

 Vyučovací bába byla dnes nějak přidojatá. Zeptala se nás, jestli s ní půjdeme 

do menzy na kafe. Tak jsme jak magoři šli. Vyšlo nás kaţdého na dvacet 

šilinků. Příště uţ na ţádný kafe nejdem. 

 Bába nás taky poprosila, abychom napsali malou úvahu o prvním dojmu z 

Vídně. Mireček označil Vídeň za tlustou, v obličeji hezkou monarchistku, která 

uţ asi nezhubne. Novotňák napsal, ţe Vídeňáci mu připadají pomalí, pohodlní a 

zabydlení. 

 Ve zpátečním vlaku bylo pusto a ticho. 

 Po příjezdu jsme na pokoji smolili rozvrh, který nás na zdejší akademii od 

pondělka čeká. Večer přišly Maďarky, protoţe samy potřebovaly s rozvrhem 

pomoct. Snaţili jsme se je přesvědčit, aby se s námi daly na sborový zpěv. 

Jedna uţ je přemluvená, druhá váhá. Tak zase uvidíme. 

 Novotňák se snaţil opít Maďarky chemickou malinovou šťávou z pytlíku. Nalil 

ji rituálně do sklenic na víno. Docílil však pouze toho, ţe Maďarky vystrnadil. 

Snad byl na vině i Mireček: Kdyţ ho Maďarky poprosily, zda by nešla šťáva 

"zesílit", Mireček reflexivně odmítl a pronesl, ţe šťávu jim tak maximálně můţe 

zředit vodou - štávy je málo, zesilovat se nebude. 

 

 

- Frederyk nám řekl, ţe se hodlá navţdy odstěhovat do Indie a tam vychovávat 

postiţené děti. Evropa se mu prý uţ vůbec nelíbí, neboť veškeré tradice jsou tu 

jiţ vyčichlé. 

- Mireček si na nádraţí koupil tlustého Hajného. Má z něj docela radost. Příští 

měsíc si chce koupit tlustého Schillera. Novotňák si moţná zase moţná koupí 

tlustého Goetha. 

- Mirečka popadá úzkost, zda přečte všecky ty hajného sáhodlouhé balady. 

Novotňák tomu nevěří. 

- Mireček našel na jednom opuštěném stolečku poloprázdnou krabičku 

Marlboro Light. Hned si ji nenápadně narval za triko a teď jiţ vesele pokuřuje. 

Gott sei Dank! Předtím kouřil uţ jenom prázdné ruličky. 

- Zapsali jsme se na seminář s názvem "Spielmusik" - nevíme přesně, co se pod 

tím skrývá za habaďůru, ale nezaváhali jsme ani minutu. Zřejmě se z nás stanou 



elementární elementální muzikanti. Trávníček o tom zatím neví, ale myslíme si, 

ţe by mohl v elementárním orchestru mlátit do bubnu - radši jenom do jednoho. 

- Dnes jsme Maďarkám zpívali "V myslivně chudé" a "Co ste hááásiči". 

Maďarky utekly do tmy. 

 

 

 21.9. čtvrtek 

 

 Po cestě do "Bídně" se nedělo nic. 

 Na kurzu se taky nedělo nic.Bába pateticky přečtla naše Vídeňské reflexe celé 

třídě. Frederyk řekl, ţe máme ducha. Kurz uţ zaplať pánbů zítra končí. 

 Po cestě do Kremţe se uţ něco dělo: Podělala se nám lokomotiva a museli 

jsme čekat asi dvacet minut, neţ přijede jiná. Taky jsme viděli jednu paní, jejíţ 

dţínová bundička byla stejně oranţová jako její obličej. Paní bylo jí asi 45, ve 

sluchátkách jí svištělo techno a pořád se líčila líčítky. 

 V Kremţi jsme museli vyřídit ještě pár věcí. Museli jsme se zapsat na 

předměty a vyzvednout si studujní průkazy. Paní v kanceláři byla celá kulatá, 

ale hodná a bodrá. 

 K večeři jsme měli gulášovku. Špatná nebyla. Novotňák se při jídle maskoval 

lţící před svou obrýlenou rakouskou prdelatou pronásledovatelkou. Nakonec 

přeci jen neunikl jejímu vilnému pohledu - pokynul jí tedy lţící a zakousl se 

mlčky do ţemle. Kdo ví - moţná, ţe si to nakonec Rakušanka přeci jen rozmyslí 

a odtáhne. 

 Novotňák se byl večer s Maďarkou Marou podívat na nádraţí, v kolik nám jede 

zítra vlak - zítra vyjíţdíme totiţ o něco později. Novotňák taky zkoušel dovolat 

se do Liberce Alence, ale Alenka byla k nezastiţení - snad se opíjela někde s 

Trávníčkem, který jistě s úspěšně odřenýma ušima sloţil svou zkoušku. 

 Pozdní večer jsme strávili sledováním přblblé německé krimi, pobíhali tu 

běloši převlečení za Japonce. 

 

- Dnes nás opustila Maďarka Andi (Andrea) 

- Zhotovili jsme kurzové hromadné foto. Novotňák všecky postavil do lajny 

před tabuli, popadl svůj obří fotoaparát a pěkně si je vyblejsknul. Taky vyfotil 

Frederyka. Frederyk se nuceně usmíval. 

- Na nádráţí Novotňák fotil nádraţáky myjící vagón. Nádraţáky to iritovalo, 

jeden z nich chtěl dokonce Novotňáka přetáhnout zahnojeným koštětem. 

- Maďarka Mara tvrdí, ţe ve vídeňském metru dnes spatřila Freddyho Krugera z 

filmu Noční můra v Elm street. 

- Do ranních balíčků jsme dostali malé salámky. Máme z nich upřímnou radost. 

Maso je prostě maso. 

- dnes jsme se s Mirečkem navzájem prohlíţeli. Došli jsme k tristnímu závěru, 

ţe hubnem. Máme propadlá břicha, na ţebra by šel zabrnkat Vídeňský valčík. 

Noţičky máme jako hůlky, připomínají noţky plaměňáků. 



 
 

  

 

 

 



22.9. pátek 

 

 Z dnešního dne si toho radši pomatujeme oba velice málo, a proto bude zápis 

velmi sporý. Mireček měl uţ od rána horečku, bolelo ho v krku a tvrdí, ţe 

blouznil. Přesto se pamatuje, ţe se ve Vídni nechal vyfotografovat v automatu, 

jenţ mu ustřihl půlku lebky. 

Pak se ještě pamatuje, jak se ve stavu nejvyšší blouznivosti motal podzemními 

chodbami vídeňské vodárny (závěrečná exkurze), kde měla voda pouhých sedm 

stupňů a byla tam zima jak svině. 

 Novotňák zůstal celý den na pokoji a koukal do stropu. 

 

- Mireček chtěl nablít do obřích zásobníků s čistou vodou určených pro celou 

Vídeň. 

- Novotňák je přecitlivělý a emotivně vypjatý - Mirečkova diagnóza. 

- Novotňák skoupil všechny telefonní karty v okolí. 

- Večer jsme to všechno oba hezky zapili. Mireček byl zcela opilý, neboť pivo 

kombinoval se silnými dávkami paralenu. 

- V televizi zase něco nacvičovali hasiči. Prostě si nedají pokoj. 

 

 

23.9 sobota. 

 

 Ráno bylo hezké. Svítilo sluníčko. Dali jsme si mlíčko Latella, zavolali Maře a 

šli se projít do města. Mireček tvrdí, ţe jsme tím tak zaloţili tradici sobotních 

procházek. Cestou jsme se stavili v několika kostelících, Mara začala tvrdit, ţe 

by v nich mohla trávit celé dny, a tak jsme radši zas rychle vypadli. Kousek od 

centra Novotňák objevil dětský parčík s kolotočem, houpačkami, prolézadly a 

skluzavkou; hned se tam hezky vyřádil: Na kolotoči ho to bavilo nejvíc - 

odstředivá síla ho poznamenala na celý ţivot. 

 K obědu jsme si opekli Lanšmít a snědli ho s chlebem. 

 Odpoledne jsme spali. 

 K večeru přijela Řekyne Maria a taťuldou. Otevřel jim Novotňák v tričku 

"Heinz baked Beans". Hned jim ochotně pomohl s kufry (zatímco Mireček 

dělal, ţe spí) a provedl je celým tím naším malým královstvím (bordelem). 

Taťka si brumlal cosi pod fousky. Novotňák poslal Máriu i taťku na véču k Al 

Caponemu se slovy: Není to tam vůbec tak hrozný, koneckonců uvidíte sami. 

 Na věčeři jsme šli k Maře. Slíbili jsme jí, ţe jí uvaříme českou maďarskou 

gulášovku ze sáčku. 

 

- potkali jsme skupinu českých turistů. Zaslechli jsme, jak jedna paní sápajíc se 

do schodů vedoucích k jednomu z kostelíků pronesla: "Jeţišmarjá, tak to se zas 

budeme muset vyškrabat aţ nahóru, eh." Češi nám pomalu začínají připadat 

jako cizinci, uţ se tady prostě zabydlujeme. 



 
 

 
 

 

 

 

 



- Snaţíme se uhodnout, o čem si taťka teď s Řekyní na vedlejším pokoji povídá. 

Nejspíš jí říká: "Koukej bejt vopatrná. Uţ jsem viděl jednoho toho vejrostka 

(myšlen Novotňák), druhej nebude určitě vo moc lepší. Na noc se pěkně 

zamkni, ať ti sem nevlezou." 

- Mara se nám odmítla v kostele pokřiţovat. Kdyţ jsme se jí zeptali proč, 

přiznala se nám, ţe není katolička, ale ţe patří k nějaké skupině, skupina měla 

velice dlouhý a sloţitý název (Mireček tvrdí, ţe v názvu zaslechl něco jako 

"děti Jeţíše Krista"). Teď uţ začínáme chápat, proč má Mara stále tak 

nepřítomně vytřeštěný výraz. 

- Uklízečka - ta která nám před několika dny ukradla náš tébich - nám tentokrát 

pro změnu rozbila pračku. Novotňák se tedy rozhodl prát svoje prádlo v bidetu. 

Bidet je teď narvaný ponoţkami a trenýrkami. 

 
 

 

24.9. neděle 

 

 Ráno jsme pojedli müsli. Nabídli jsme i Řekyni, nepohrdla. 

 Pak jsme jeli do Vídně vyzvednout Andreu a pomoct jí se zavazadly. Na 

nádraţí jsme koupili veliké dvoulitrové víno "Bílý mušketýr", které stálo 

pohých 28 šil. Kdyţ přijela Andrea, popadli jsme její těţký kufr a jeli zase zpět 

do Kremţe. Cestou nám Andrea vyprávěla, jak doma ukořistila pár lahví 

padesátiprocentního dryáku a jak se s tím dryjákem dnes večer pomějem. 

 K obědu jsme si uvařili pytlíkovou bramboračku. Novotňák si zase spálil patro. 

 Odpoledne Mireček usnul, Novotňák datloval něco na počítači. Asi v pět přišla 

Řekyně a předala nám malý dárek: Podivné sezamové plátky. Hezky jsme jí 

poděkovali, teda spíš jenom Novotňák, Mireček dělal, ţe spí. Kdyţ Maria 

odešla, Mireček vysunul tykadla z podpeřiny a prohlásil, ţe nás Řekyně určitě 

chce "timhle svinstvem voddělat" a chce získat celej byt jenom pro sebe a 

obývat ho spolu se svým taťuldou. Kdo ví. Jisté je, ţe se Řekyně chová jaksi 

tajemně. 

 

 - Na nádraţí dnes byla spousta sociálů. Pili rakouský Gambrinus, posedávali s 

ním na schůdkách před supermarketem BILLA. 

- Cestou vlakem do Kremţe jsme viděli dalšího sociála, jenţ vybíral popelnice. 

V ruce měl aktovku - stejnou jako má Mireček, a na sobě měl bundičku - 

stejnou jako má Novotňák. 

- Řekyně nekonečně kuňká a není jí skoro rozumět. Jasně jí snad rozumíme jen 

to, ţe chce kafe. 

- Máriin taťka je pořád zalezlý v jejím pokoji jako červ. Občas vyleze a napije 

se vody. Údajně tu zůstane aţ do úterka. Nevíme, co tady chce dělat, vypadá to, 

ţe se tu pěkně nudí, pořád někam telefonuje. Nevíme, jestli tu taky spí, ale je to 

více neţ pravděpodobné. 



- Trávníček, který právě přijel, rozlehl postel. Postel se jakoby zhroutila do sebe 

a vypadá to, ţe Trávníčka brzy pohltí. 

- Taťka pekelně smrdí. Náš hajzl z toho musel mít pěkný šok. Nechápem, jak je 

moţné, ţe tak pohledný a upravený muţ tolik zapáchá. Taky nám přikurtoval 

záchodové prkýnko provázkem tak, ţe nešlo sklopit. To je holt ta muţská 

nadřazenost. Maruš si bude holt muset sednout na porculán. 

- Dnes večer bude legrace. To se zase poblejem. Jsme zvědavi, co na to řekne 

taťka. 

 

 psáno o den později: 

 

 Jak si vzpomínáme, tak jsme se taťkou pěkně oţrali. Naši malou slavnost jsme 

zakončili výletem do parčíku s kolotočem, skluzavkou a houpačkami. Mireček 

se točil dokolečka jako blázen a měl pocit ţe je Vladimír Remek. 

 

 

25.9.pondělí 

 

 Tento zápis píšeme s denním zpoţděním, a proto si toho moc nevybavujeme. 

Pamatujeme se, ţe jsme šli do školy, původně na pouhé dvě hodiny. Nakonec se 

to protáhlo na čtyři. 

 První dvě hodiny vedla jakási paní, která se jmenovala Swoboda. Swoboda 

byla hubená a měla na sobě roláček s nesymetricky umístěnými zipečky. 

Hodina byla na hovno. Pořád se tam hlásil takový malý plejbojík ve svetru a 

měl nějaké připomínky. Novotňák je z toho rozmrzelý, protoţe nyní zůstane ve 

stínu, t.j. zapadne do šedi ostatních budiţkničemů. 

 Druhé dvě hodiny vedl jeden tlustý pán s brýlemi, jehoţ úkolem je seznámit 

studenty s pravopisem. Novotňák mu řekl, ţe pokládá nový pravopis za pěkný 

nesmysl. Pána to rozrušilo. Jinak byla celá hodina taky pěkně na... 

 K večeři byly tenké chleby s tenkými plátky sýra. Trávníček, kdyţ to viděl, 

otočil se na sešlapaném podpatku a odešel. Mireček a Novotňák hladově zhltli 

svůj příděl. 

 Večer se zase pilo. Ale s mírou. Jen u Trávníčka míra přetekla. Trávníček se 

opil jako prase, měl oči jako dvě mičudy a čím déle pil, tím více ty mičudy 

splaskávaly. Nakonec Trávníček splaskl celý, přistavil si kýbl k posteli a zalehl. 

Je to holt pravý junák; připravený na všecko. V noci chrápal jako dřevorubec. 

Novotňák ho dvakrát otáčel na bok. 

 

- Novotňák nechal Trávníčkovi v jídelně Fresskartu. 

- Novotňák pořád klepe do počítadla nějakou pohádku. 

- Novotňák se večer pohádal u televize se dvěma ošklivými Rakušankami kvůli 

Temelínu. Řekl jim, ţe Temelín není ţádný Černobyl. 

 



 

- Řekyně Maruš nám vyprávěla svoje zkušenosti s kokešem. Prý po něm viděla 

bílé netopýry. Stále nás něčím překvapuje, ta Maruš. 

- Trávníček řekl Novotňákovi, ţe má šest očí. 

- Mireček neustále hlasitě komentuje Maruščiny "kozy". Hřeší na to, ţe mu 

Maruš nerozumí ani slovo. Trávníček řekl, ţe kozy Maruš vypadají jako taková 

nekonzistentní hmota. 

 

 

26.9 úterý 

 

 Ráno měl Trávníček nádherného motáka. (Trávníčkva poznámka: No hezký to 

nebylo") 

 Mireček ráno vyprávěl, ţe měl "podivnej"sen. V tom snu se vyskytoval 

Novotňák obšťastňující dvě monstrózní barevné Angličanky. Angličanky se 

posléze změnily v ovce a Novotňák to hustil do ovcí. Mireček tvrdí, ţe jeho sny 

se většinou vyplňují. Tak zase uvidíme. 

 Mireček s Novotňákem šli na hodinu p. Eibla, Trávníček se zůstal válet ve své 

rozbořené posteli. Profesor Eibl vypadal jako velice sešlý David Bowie. 

 K obědu byla paprika s rejţí. Uţ ty jejich hrůzy nebudeme jíst. Přiváţem se k 

postelím a budem drţet hladovku. 

 Odpoledne jsme šli na internet. Přečetli jsme si zprávy a dozvěděli se, jak to 

vypadá v Praze. Je tam pěknej šrumec. Odpůrci globalizace zatím útočí na 

sanitky. Co asi provedou zítra ti naši rošťáci? Moţná znásilní nějakou 

důchodkyni. 

 Večeře se zase nepovedla. 

 

- Novotňákovi přezdívají hoši heavypeťák. 

- Novotňák si zmateně zaloţil internetovou schránku horcice1976@seznam.cz 

- Novotňák si omylem dal při obědě dvojnásobnou porci. 

- Novotňák trpí paranoiou, ţe hubne. Neustále se obhlíţí a ukazuje svoje 

propadlé bříško. 

- Mireček pořád troubí do kapesníku. 

- Byli jsme se podívat do základní školy. Všichni učitelé tam měli veliké 

hruškovité prdele. 

- Maďarka Andrea nám dnes řekla, ţe je vdaná. Její muţ má prý bílý mercedes. 

Teď uţ nás Maďarky nemusejí děsit: Jedna je vdaná, druhá šílená. Jsme z toho 

venku. 

- Rakouské mouchy jsou velice inteligentní. Útočí přímo na hlavu. Taky se 

vyhřívají na transformátoru našeho laptopu. V noci bzučí a otravují. 

 

 

 



 

 



27.9. středa 

 

 Ráno jsme se málem neprobudili. Trávníček opět zůstal leţet, Mireček a 

Novotňák vyrazili na snídani. Snídaně byla jako obvykle hubená a hnusná. 

 Dopoledne jsme strávili na hospitaci na zákl. šk. (4.třída). Herr učitel Hoenigl 

byl pořádný zvíře. Váţil asi stopadesát kilo a řval jako tur. Dětem i nám z toho 

zaléhaly bubínky. Pan Hoenigl nás stačil během hodiny dokonce dvakrát urazit 

- poprvé kdyţ řekl, ţe jsme z Čecháj a podruhé kdyţ dítě udělalo chybu a řekl 

mu, ţe mluví bémyš. Jinak se nám pan učitel Hoenigl docela líbil. Tak zase ve 

středu. Uvidíme. 

 Po hospitaci následovala velice zvláštní hodina, a sice "Chorgesang" (Sborový 

zpěv). Mysleli jsme si, ţe to bude pěkná prdel, ale to jsme se napálili: Pan 

sbormistr po nás chtěl, abychom zpívali podle not. Kdyţ jsme mu řekli, ţe noty 

neumíme, ţe zpíváme falešně a nikdy jsme v chóru nezpívali, začal se 

nekontrolovatelně smát. Nato se zeptal, co nás tedy přimělo se do školního 

sboru přihlásit. Novotňák mu odvětil, ţe nás poslala paní sekretářka - řekla 

nám, ţe tímto způsobem rozšíříme svoje znalosti němčiny. Taky jsme panu 

sbormistrovi řekli, ţe hrozně rádi zpíváme. Pronesl, ţe s tím tedy "něco 

uděláme". 

 A tak jsme se posadili na podivně deformované notové ţidličky a čekali, aţ to 

začne. Náhle se zčistajasna Mireček rozhodl, ţe musí na záchod. Odešel a uţ se 

nevrátil. Nechal nás ve štychu (Maruš mimochodem utekla taky). 

 Hodina probíhala velice děsivě. Pan sbormistr vlítl do třídy, udeřil do kláves 

klavíru a zakřičel, ţe po nás chce nějaký tón. Křičel něco o molu. (Nevíme, co 

má molo společného se sborovým zpěvem). Je třeba přiznat, ţe v partu jsme se 

ani trochu nevyznali, koukali jsme do toho jak Maďaři na libereckej párek. Pan 

sbormistr lítal ze strany na stranu, mával rukama a nohama, byl neodbytný. 

Trávníček pořád hrozivě bučel v jednom tónu, Novotňák vůbec nezpíval a 

zmateně listoval v partu. Po hodině jsme se jako opaření vypotáceli ze třídy. 

Trávníček prohlásil, ţe uţ ho tam nikdo nikdy nedostane. 

 Po sborovém zpěvu následovaly ještě další čtyři hodiny, ale ty nebyly ani 

zdaleka tak zajímavé. Za zmínku stojí jen dvouhodinovka s hubeným pánem, 

jenţ ukrutným hlasem řval cosi o poesii. 

 K večeři jsme měli opět nevšední záţitek: Mrkvovobramborové karbanátky s 

bramborovým pyré. Museli jsme se na pokoji dorazit uherákem. 

 Večer Trávníček s Mirečkem brutálně a smyslně znásilnili Novotňáka. Maruš z 

toho byla silně vyjevena, pozorovala Novotňákovo chlupaté bříško, na kterém 

oba hoši rajtovali. Novotňákovi se to moc líbilo. 

 

- Rakouský spoluţák Hanes se nás zeptal, jakým typem hlasu disponujeme. 

Řekli jsme mu, ţe uvidíme. 

- Hanes nám pořád musel v partu ukazovat, co máme zpívat. 

- Zpívali jsme skladbu s názvem "Mitbrinxl" a pak taky Bourrée for Bach. 



 
 

 

 

 



- Novotňák má další kamarádku. Jmenuje se Jabba. Přichází přímo z filmu Star 

Wars. 

- Pan sbormistr skákal jako čertík na drátku. 

- Mireček našel v mrkvobramborovém karbanátku zrnko kukuřice. 

- Trávníček vyfasoval novou postel, nebo spíš divan. Divan je tentokrát ze 

ţeleza a je mnohem odolnější. Tak zase uvidíme. 

- dnešní oběd snad ani nebudeme popisovat. 

 

 

28.9.čtvrtek 

 

 Tento zápis píšeme s dvoudenním zpoţděním, a proto bude značně nesouvislý. 

 Měli jsme celkem tři hodiny: První vedla paní, která nás učila dýchat. Dýchání 

nás nebavilo, není to pro nás nic nového. Další dvě hodiny vedl pán, historik, 

mluvil o neolitu a o mumii jménem "Oetzi". 

 Večer se konala veliká školní ţranice na počest učitelů odcházejících do penze. 

Ţranice to byla přenáramná: Najedli jsme se masa k prasknutí. Jedli jsme 

kotlety, bratwursty, a čevabčiči. Seţrali jsme spoustu salátu, chleba a ţemlí. 

Dali jsme si taky pár rakouských piv. 

 Kdyţ jsme se naţrali k prasknutí, přišlo na řadu víno. Kolem našeho stolu se 

sesedlo hejno obludných Rakušanek. Neustále do nás něco hustily, jedna se 

Novotňáka zeptala, jestli má čeština něco společného s ukrajinštinou. Novotňák 

opáčil, ţe nechápe, proč by měl porovnávat zrovna tyto dva jazyky. Rakušanka 

odpověděla, ţe Ukrajina a ČR jsou přece sousedi, ne? Novotňák vyvalil svoje 

bazedovky a uţ neřekl ani popel (jak říká Mireček: ani si neusral). Rakušanky 

jsou opravdu krajně blbé. 

 Kdyţ bylo víno vypité, přilétla další Rakušanka a snaţila se nás přemluvit, 

abychom s ní a s její kamarádkou vyrazili na discotéku. Řekli jsme si, ţe by to 

mohlo přispět k rozvoji našich jazykových schopností, a tak jsme souhlasili. 

 Jenţe všechno bylo trošku jinak. Holky nás naloţily do automobilu a vyjely. 

Cestou jsme se mimochodem dozvěděli, ţe první obludka se jmenuje Karin a 

druhá Trixie. Uţ jména nás měla varovat. Asi po pěti minutách jízdy děvčata 

zastavila před obří stavbou s nápisem DISCO MILLENIUM. Hned jak jsme 

vystoupili z auta, udeřil nás do nosů neuvěřitelný smrad, který připomínal 

kravince smíchané s acetonem. Vlezli jsme do DISCO MILLENIUM, byla tam 

hrozná spousta lidí, všechno blikalo. Naše dvě ohyzdná děvčata se nám se nám 

takřka okamţitě ztratila v davu. Navíc se nám to tam vůbec nelíbilo. Chvíli 

jsme chodili sem a tam, zašli jsme se vyčurat a po chvilce váhání jsme vypadli 

ven. Řekli jsme si, ţe se vrátíme pěšky zpět do našeho "Hajmu". 

 A tak jsme šli. Cesta to byla krušná, nemohli jsme se zorientovat. Jisté bylo, ţe 

se nacházíme uprostřed jakési industriální zóny a ţe vymotat se ven nebude 

zdaleka tak lehké. Hrozně to tam taky smrdělo, továrny vyfukovaly svůj 

rakouský kravincoacetonový puch. Šli jsme dlouho po silnici, několikrát jsme  



 



se vydali špatným směrem. S vypětím všech sil jsme se po hodině a půl (asi v 

půl jedné) dostali zpátky do centra Kremţe. 

 Vyčerpáni jsme ulehli. 

 

 

- Snad nejvíc toho při hostině seţrala Maďarka Andrea - je malinká a 

droboučká, ale stále velice hladová. Asi má tasemnici nebo nějakého jiného 

podobného parazita. 

- Maruš se dnes v kuchyni uţ zase ládovala chlebem. Na chleba si lila olivový 

olej. Jedla k tomu pidirajče. Dobrou chuť, Máňo. 

- Kousek od Millenia jsme spatřili továrnu s velikou cedulí EYBL. Pan učitel je 

tedy navíc ještě továrníkem. 

 

 

29.7.pátek 

 

 Dopoledne jsme prospali. K obědu byl sračkovitý špenát, vejce a bramborová 

kaše. 

 Odpoledne se šli Trávníček a Mireček projít do města. Novotňák se vydal 

fotografovat k Dunaji, ale nevyfotil nic. 

 Večer jsme hráli s Maďarkami a Máňou monopoly. Pili jsme k tomu rakouský 

Gambrinus, Trávníček pil svoje lahvové SAMSONY. Večer skončil 

nerozhodně, ve dvě hodiny jsme se shodli, ţe uţ nás to nebaví (uţ nás zničilo to 

pivo) a šli jsme ještě do parčíku na kolotoč. Trávníček s námi nešel, protoţe byl 

totálně pod obraz. 

 A tak jsme popadli lahev maďarské pálenky a šli. Mireček se zase na kolotoči 

točil jako ďas. Později přiznal, ţe se málem poblil - všechno ale statečně a 

chlapsky potlačil (s pěkným motákem). Novotňák se zase houpal na pérovém 

koníkovi, málem jej vyvrátil z pantů. 

 

- Novotňák se zavřel v pokoji s Maďarkou Andreou a cosi s ní dvě hodiny řešil. 

- Máňa řekla Trávníčkovi, ţe je alkoholik. Trávníčka to urazilo. 

 

 

30.9. sobota 

 

 Dnešní den byl velice rozpačitý. Dopoledne jsme prospali. 

 K obědu jsme si uvařili hrachovočočkovou polívku z pytliku. Byla velmi pustá. 

 Odpoledne svítilo sluníčko, a tak nás Hunky Andrea a Mara vytáhly na sobotní 

výlet. Celkový dojem z výletu byl rozporuplný. Pochodovali jsme podél Dunaje 

a kde nic tu nic. Maruš si vykračovala ve své bundičce s koţíškem, přes rameno 

kabelku. Hunky se kochaly krajinou. Nám se ten pochod nelíbil - krajina je tu 

fádní a nehostinná 



 
 

 

 

 



Večer jsme si četli. 

 

- Z Maruš jdou na nás uţ mrákoty. Její myšlenkové pochody vůbec nechápem. 

Kdyţ jsme ji pohostili špagetami se sýrovou omáčkou a debrecínkou, ďoubala 

se v tom jako krtonoţka a podotkla, ţe naše omáčka vypadá jako polívka. 

Zbytek omáčky v hrnci si chtěla namazat na chleba. 

- Maruš je neuvěřitelně pomalá. 

- Maruš se pořád cpe chlebem s olejem. 

- Začínáme se Maruš vyhýbat. 

- Zítra mají přijet tři Angličanky. Tak zase uvidíme. 

- Zjistili jsme, ţe Trávníček pravděpodobně nezná slova k české státní hymně. 

- Trávníček dneska Novotňákovi řek: Co se vo mě kurva staráš, já se vo tebe 

taky nestarám. Starám se vo tebe jenom kdyţ je to důleţitý... 

- Dnes Trávníček s Novotňákem probírali otázku estetiky hrobů. Shodli se na 

tom, ţe kaţdý by měl mít hrob vyzdoben podle toho, jaké zaměstnání během 

ţivota vykonával. Tedy: Lékaři by měli mít na náhrobku zavěšen stetoskop, 

geometři tuţku a kruţidlo, kuchaři hrnec, zedníci cihlu a kurvy píču. Trávníček 

by chtěl na hrob ţlutou pískací kačenku, Novotňák zase umělohmotnou atrapu 

kaktusu. - z uvedených atributů vyplývá, ţe z Trávníčka ani z Novotňáka nikdy 

nic pořádného nebude. 

- Mireček se Trávníčko-Novotňákovské hrobové konverzace neúčastnil. Tvrdí, 

ţe byl zaneprázdněn přemýšlením. 

- Mireček chtěl dnes Trávníčkovi vystříkat prdel ústním sprejem. 

Trávníček se nedal. 

- Máňa je uplně mimoidní. Sebrala zasranej smetáček, mávala nám s ním před 

očima a ptala se, jestli se s ním můţe zametat podlaha. Asi doma zametají 

hajzlštětkou, nebo olivovou ratolestí. 

 

1.10. neděle 

 

 Celý den byl víceméně na hovno. 

 K obědu nám Máňa uvařila nějakou omáčku, jeţ neuvěřitelně smrděla po 

česneku. Snědli jsme ji s českými těstovinami. Docela se to dalo jíst. 

 Po obědě se Novotňák a Trávníček rozhodli, ţe umyjí obrovskou 

hromadu smradlavého dvoutýdenního nádobí. Mireček se na to vysral, říkal, ţe 

musí přemýšlet. 

 Aţ do večera se vůbec nic nedělo. Novotňák řezal prstýnek z kokosového 

ořechu - pro Maďarku Andreu (Prstýnek slíbil i 

Maře, ale s tím bude větší práce, neboť Mara si přeje nosit prstýnek na palci.) 

 Taky jsme koukali na televizi, dávali tam A-Team a Policejní akademii 6. 

 Po pěkném odpoledni přišel krušný večer. Přijely Angličanky. Kdyţ jsme je 

viděli, museli jsme si nalejt paňáka. Na první pohled jsou špatné, na druhý 

taktéţ. Ta nejstarší a nejhnusnější byla zmatená z toho, ţe je tu jenom jeden 



záchod a sprcha. Novotňák opáčil: Tady nejste v ţádným interhotelu. Pak uţ se 

na nic radši neptaly, naplácaly se deodoranty a vyrazily do města hledat pivo. 

 Večer jsme strávili s anakondou a Johnem Voightem. John Voight byl drsnější 

neţ celá anakonda. 

 

- Sledovali jsme ukončení olympijských her. Bylo to děsivé. Nějaký člověk tam 

jezdil v traktoru po stadionu, pak přijel krokodýl Dundee a práskal bičem - 

Novotňák se radoval, ţe krokodýl Dundee vypadá pořád stejně dobře. Taky tam 

zpívala Kylie 

Minogue - Mireček se nás ptal, jestli bysme ji voprcali. 

- Novotňák s Trávníčkem tvrdí, ţe Kylie Minogue by klidně voprcali. Mireček 

by ji prej nevoprcal - proč, to nikdo neví. 

- Trávníček tvrdí, ţe věří v obrodnou sílu přírody. 

- Doufáme, ţe Angličanky neobjeví naše tajné hajzlíky ve dveřích číslo 268. 

Jestli na to přijdou, budeme mít po ptákách. 

- Trávníčkova poznámka: Zajímalo by mě, proč se ţenským ňadrům říká kozy. 

Asi to vymyslel nějaký šílený symbolista. 

- Sestřička Mireček stanovil Trávníčkovu diagnózu - Je přepjatý, brebentí 

nesmysly, neklidně těká - zdá se ţe má myšlenkovou černou díru a nedostatek 

alkoholu v krvi. 

- Trávníček neustále tvrdí, ţe je přiliš čistý, duše vznešená. Asi to bude tím, ţe 

dočetl Annu Kareninu. 

- Novotňák je servilní duše nečistá. 

- V noci nás obtěţoval hnusný rakouský komár. 

- Trávníček si stále nedokáţe přebrat, jak to bylo mezi Novotňákem a 

švýcarskou lektorkou Gábi. Pořád mu to vrtá v hlavě. 

- Maruš si myslí, ţe Mireček je homosexuál. Mireček z toho má radost, protoţe 

teď uţ se nemusí bát, ţe ho Maruš bude obtěţovat. 

- Moţná ale na tom Mániným tvrzení něco bude. Mireček přece oprcal 

Novotňáka... 

- Trávníček asi bude taky homosexuál. Taky přece oprcal Novotňáka... 

- Asi jsme všichni homosexuálové. 

- Pokud jde o to, kdo slouţí jako sexuální oběť, je to většinou Novotňák. Někdy 

je to ale i Trávníček - on však nedobrovolně. Mireček zpravidla jako oběť 

neslouţí, je to spíš pěknej bejkokanec. 

 

2.10.pondělí 

 

 Noc byla krušná. Mireček šťastně chrápal, Trávníček s Novotňákem vraţdili 

komáry. 

 Ve škole to bylo nudné. Ani nemá cenu to popisovat. 

 Oběd stál za hovno. 

 Večeře taky nic moc. 



 



 Koupili jsme pivo - Trávníček si koupil deset SAMSONŮ. Mireček deset 

Gambrinusů. Pozvali jsme i Maďarky. 

 

 - Angličanky se rozhodly protestovat proti úrovni našeho společného 

ubytování. Poţadují single-pokojíky s vlastním záchodkem a sprchou. Jejich 

rozčarování moţná podpořil i Novotňákův zpustlý výraz a Trávníčkovo 

chlupaté oplácané tělo v trenýrkách. 

- Moţná ţe je odpuzují i Mirečkovy deodoranty ADIDAS. 

- Moţná ţe je zarazily i ponoţky v bidetu. 

- Paní uklízečka byla dnes velice aktivní. Vtrhla k nám se svým obřím pytlem 

na odpadky a aluminiovým vysavačem. Všechno nám tu vyluxovala, umyla 

vanu a umyvadlo a hajzlík - do bidetu se neodváţila. Převlékla nám postele 

(Trávníček zase vyfasoval pičoidní mustr). Taky nás přemluvila, abychom 

odklidili naši hromadu pivních lahví - zavřeli jsme tedy láhve do postele. 

- Strazili jsme naše postele k sobě. Bude nám tak v noci tepleji. Pěkně si to tam 

zaprdíme. 

- Novotňák si zavřel polštář do peřiňáku a sočil na hochy, ţe mu polštář zcizili. 

- Jediná činnost, kterou tu můţeme opravdu svědomitě a smysluplně vykonávat, 

je pít a bzdít. 

 

 

3.10. úterý 

 

 Dnešní den by byl vcelku nazajímavý, ale přihodilo se cosi, co jej učinilo 

zajímavým. Přišla nás totiţ navštívit paní Neukirchnerka - rozhodla se, ţe se o 

svoje ovečky musí konečně trochu postarat (ovečky jsou ale určitě Angličanky 

a ne my.) Zastihla tu však jen Novotňáka a dvě Angličanky. 

Vysypala na stůl hromadu keksů (čokoládových a oříškových) a přinutila 

Novotňáka, aby jí uvařil herbatu. Rozhodila na stůl obrovský papír, začala se 

rozhlíţet po kuchyni a psát seznam věcí, které jistojistě potřebujeme. Rozhodla 

se, ţe nám to tu vyzdobí obrázky, koupí nám kobereček, ubrus, sadu utěrek, 

závěsy, rychlovarnou konvici, naběračku a spoustu dalších zbytečností. 

Komunikavala pouze anglicky. Novotňák ji málem opařil čajem, čajem taky 

polil celou ledničku a způsobil jí tak zkrat na vedení (ledničce). Na odchodu se 

paní N. setkala s Trávníčkem, který se právě vracel ve své bekovce ze své 

odpolední kocovinové procházky - potřásla si s Trávníčkem rukou a vymohla 

na něm slib, ţe ta obří hromada pivních skeletů v rohu místnosti konečně 

zmizí. Trávníček odpověděl "yes" a šel si lehnout. 

 

Dále pouze heslovitě: 

- Opíječka s Anglankama, Novotňák s Mirečkem tančili jako praví lvi salonů. 

- Mireček to zase nevychytal. 

- Šílený pan učitel Hoenigl a jeho malůvky. 



 



 

4.10.středa 

 

Novotňák při odchodu probudil Mirečka, protoţe zakopával o všechny věci v 

místnosti, dupal a vůbec byl hlučný. Trávníček se neprobudil, protoţe byl 

společensky velmi unavený. 

Dnešní den se nic zvláštního nestalo. 

 Chor navštívily Maďarky, Angličanka a Mireček (kupodivu se mu tentokrát 

nechtělo vyměšovat). Mireček tvrdí, ţe zpíval výborně a uplatnil své rozsáhlé 

zkušenosti z Bambini di Praga, kde působil za svých telecích let. 

 Pan sbormistr je nečlověk, neustále poskakuje po třídě, jako by měl v prdeli 

péro. Zas jsme zpívali Bacha a nějakou další náboţnou píseň. K obědu byl 

obalený celer s jakýmsi bordelem, opět nechuť. S panem Křiklounem jsme 

rozebírali báseň. Jeho poţadavkům nikdo nerozuměl, a tak si rozklad udělal 

sám. 

 Schneeweiss nás vyhodil z internetu, protoţe tam byla nějaká zkouška. 

 Večer probíhal jako obvykle. Kecali jsme s Máňou a Sally. 

Přitom jsme popíjeli pivo (Trávníček) a víno (Mireček). Zásoby brzy došly, ale 

pumpa Shellu poskytla ( za těţké peníze) další poţivatiny. Po ukončení 

konzumace jsme se rozhodli, ţe do Mirečkova odjezdu spát nepůjdeme. V 

podroušeném stavu jsme se vydali do města, koupili si cigarety a jali se je 

pokuřovat u telefonních budek na náměstíčku. To nás za chvíli přestalo bavit, 

neboť nebylo co pozorovat. Mireček se rozhodl, ţe ještě hodí bobana, a tak 

jsme se vrátili do heimu. Trávníčkovo předsevzetí zapět hymnu u odjíţdějícího 

vlaku, vzalo za své - vytuhl. 

 

 

5.10. čtvrtek 

 

 Trávníček se probudil ve 13.30, kdyţ bylo skoro po výuce. Stihl jen dobu 

bronzovou u Platzera. Zbytek dne prospal. 

 Večer se rozhodl jít na nějaký místní fest. Dopadne to asi špatně, protoţe dnes 

zachrápal všechna jídla. Tak uvidim (bílé myšky snad ne). 

 

6.10. pátek 

 

 Fest se nepoved. Trávníček byl jak slíva. Má okno. Pamatuje si jedině to, ţe ho 

domů vedla Angličanka. Ráno bylo krušné, ale vyprošťovací pivko zamakalo. 

Dokonce se T. nemusel oblékat a obouvat, protoţe spal oblečený a s botama na 

nohou. Někdo mu taky udělal kafe a přistavil k posteli, kdo to byl, zůstává 

záhadou. Maruš porád vyrušuje a nutí Trávníčka, aby něco snědl. Do prčic, ať 

mě nechá na pokoji. Jestli to bude takhle pokračovat dále, tak se asi zlískám, 

abych měl klid. 



 

 

7.10. sobota 

Trávníček má chřipku, je unavený a celý den chrápe. 

 

 

8.10. neděle 

 

 Trávníček je tuhý. Celý den se válí, prská na všechny strany a čte si Die Augen 

des Drachens od Kinga (btw. je to pěkná s....a). Večer vyzvedl Trávníček 

Novotňáka na nádraţí a společně se vydali do heimu. Novotný plácal páté přes 

deváté. Aspoň přivezl Švejka, kdyţ uţ si nepořídil mozek. Absolutně 

neočekávaně přivezl hambatý časopis, který hodil na Trávníčka se slovy:" Tak 

tady to máš!". Dvě přítomné Angličanky zalapaly po dechu, jen Maruš, nic 

zlého netušíc, si od Trávníčka časopis vzala a jala se jím listovat. Chvíli do 

časopisu nechápavě civěla, a pak jej celá rudá odloţila. Novotný nejprve řekl, 

ţe ten pikantní plátek si přál Trávníček :-(V Travníčkovi by se krve nedořezal, 

zbledl a začal blekotat, ţe snad Mirek. Po chvíli dumání začal T. vysvětlovat, ţe 

jsme si z Novotňáka dělali srandu a vůbec nepočítali s tím, ţe něco takového 

vyvede. Holt nechápe srandu? Kaţdopádně se časopis bude hodit, protoţe 

Rakušanky jsou bezpohlavní příšery a záchodky tu máme celkem tři - kaţdý si 

tedy utrhne stránku, zavře se do své kóje a bude vymalováno. 

 

 

9.10. pondělí 

 

 Den stál opět za starou bačkoru. V 9.30 jsme měli mít setkání s ředitelem 

Grafem a několika dalšími poskoky. Setkání bylo ale telefonátem A. 

Neukirchner odloţeno aţ na 10. hodinu. Bába je úplně pomatená. 

 Schůzka byla krátká a trapná. Nejprve pan fotograf nemohl přijít na to, jak se 

ovládá fotoaparát. Metodou pokus - omyl se posléze dovtípil, v čem je problém, 

a tak jsme se mohli nechat vyblejsknout s ředitelem, jeho sekretářem, maníkem 

přes praxi, Neukirchnerkou a ostatními Erasmus studenty. Celkem 4x. 

Postavili nás do půlkruhu a kaţdý se krátce představil. Pak nastalo trapné ticho, 

které Graf narušil svou otázkou, jestli něco nepotřebujeme. Všichni byli zticha a 

brumlali něco o tom, jak je všechno v pořádku, a jak se nám tady líbí. 

Samozřejmě je realita poněkud odlišná. Nakonec si s námi potřásli rukou a 

popřáli hezký pobyt. Představení bylo u konce. 

 Na pokoji slídila uklízečka = raději jsme vypadli. 

 Jugendliteratur s Ennserovou je na ... . Byla tam zas Big Fat Mama. Novotňák 

si od ní vypůjčil jakousi knihu o černých hubách. 

 



Následovala didaktika. Vyučující chrlila jedno moudro za druhým a ještě si s 

námi zacvičila. Vštěpovala nám, ţe uţ nejsme s ţáky v jedné lajně, nýbrţ ţe 

jsme učitelé, a tak se s těmi parchanty nemáme moc mazat. Coţ by mě asi 

nenapadlo. 

 Dědek na Rechtschreibung odpadl. Šli jsme na internet. Trávníček Novotnému 

poslal obrázek Jabby. Bohuţel mu na monitor čuměla vedle sedící Big Fat 

Mama. Do této chvíle ještě s N. komunikovala, potom uţ ne. Jakmile zahlédla 

obrázek Jabby, urychleně ukončila práci s kompem, odlogovala se a zdrhla. Za 

10 minut se však vrátila. Vedle Novotného si uţ ale nesedla. Zabrala tři ţidle u 

Trávníčka, cosi tam kutila a nebyla tak rozverná jak dříve. 

Ne, ne. Asi ji to hodně vzalo. Ostatně nemá čumět ostatním lidem na monitory. 

Kdyby nebyla zvědavá, tak si dál mohla myslet, ţe je neodolatelná nadsamice. 

Takto se jí zjevila krutá pravda. A to ještě neví, ţe Jabba je 100x hezčí. U 

Trávníčka nevydrţela o moc déle, protoţe si po jejím příchodu začal prohlíţet 

obrázky Gappy, Yody a Godzilly. Bude to MOCNÝ nepřítel. 

 Po příchodu na pokoj Trávníček vytuhl a Novotný se vydal obšťastňovat 

Maďarky. Tak počkáme a uvidíme, co se z toho vyklube. Jo, ta poangličtěná 

Mnichovanka zakazuje Trávníčkovi kouřit v kuchyni. Sice říká, ţe je to jen 

prosba, ale dělá u toho ksichty, jak sůva v kyselině. Vypadá, jako by neuměla 

do pěti počítat, ale zatím ... btw. Předevčírem mu tentýţ tvor uzmul bez 

dovolení cigaretu a celou jí v kuchyni vytáhnul. A najednou jí to smrdí! Honil 

bych ji v 3/4 taktu po stadionu s bejkovcem v ruce a kaţdou sudou dobu bych ji 

majznul, tvrdí Trávníček. 

 Trávníček se nasral, začal sprostě nadávat a nakonec opustil to zmijí doupě. 

Teď čeká, aţ se kuchyně vylidní, protoţe si chce dát rumovou meducínu. 

 

- Ráno jsme se nemohli dostat do koupelny, protoţe jí okupovala Maruš. 

Spekulujeme o tom,co tam dělala takovou dobu. Asi spravovala sprchu, kterou 

Novotňák předešlého večera zlikvidoval. 

 

 

10.10.úterý 

 

 Mireček měl podle plánu přijet aţ večer, a tak se Novotňák s Trávníčkem ráno 

vydali na hospitaci do školy. Tentokrát vyučovaly dvě slečny, jedna měla 

předkus, druhá maxiprdel. Ta první měla u ţáků alespoň malou autoritu (děti se 

asi bály, ţe je kousne), ta druhá neměla vůbec ţádnou (autoritu) - pořád počítala 

do pěti a pískala na píšťalku a děti nic. 

 Po hospitaci jsme měli hodinu s doktorem Eiblem. Měl fajnovou vestičku, 

pomačkanou a umolousanou, jakoby vytaţenou krávě z huby. 

 K obědu byly lasagne. Rakouská varianta. Příšernost. Mastnota. Hu. 

Nedopečenost. Rozňahňanost. Nechuť. 

  



 
 



Odpoledne se šli Novotňák s Trávníčkem podívat do města na jízdní 

řády. Chtěli najít nějaký levný autobus do Vídně, ale nenašli nic. Autobusy jsou 

tu nějaké pomýlené - ostatně jako všechno v Rakousku. Na cestu jsme si 

zakoupili energetický nápoj SAMSON - pili jsme ho na autobusové zastávce. 

Na autobusové zastávce jsme se bavili o tom, jak zabijeme čas, kterého tu je 

přehršle; shodli jsme se na tom, ţe bude nejlepší napsat dráma - nejlépe z 

prostředí Rakouska-Uherska, nejvhodnější název by byl Niederoesterreichské 

elegie. 

 Večer přijel Mireček. Přivezl pitivo a futr. A tak jsme se pěkně 

zmamlali a napráskli. 

 Pak jsme se vydali na noční výlet do hospody. Dali jsme si rakouské pivo, 

bratru půllitřík za čtyřicet šilasů. Holt pivo s vodou, míchné nápoje, to je 

drahota. Taky jsme tančili. Novotňák tančil jako pravý lev salónů a všechny 

udivoval svou vypracovanou cholerografií. Protoţe bylo pivo opravdu 

nekřesťansky drahé (ačkoli křesťanů je tu hlava na hlavě) rozhodl se Mireček 

opustit lokál bez placení - počínal si tak nenápadně, ţe ho zmerčili a honili přes 

půlku náměstí. Svině bestia imundus animal necans. Nakonec byl přinucen 

zaplatit - šest piv za 350 šilasů plus čepici, kterou mu sprostě čmajzli. 

 

- Mireček celou cestu domů oplakával svou hlavovou pokrývku. V kuchyni se 

pak z opilosti a ze vzteku pořezal noţem rakouské provenience - naštěstí je 

očkován proti tetanu, a tak není třeba míti strach. 

- Trávníček v hospodě ukradl dva půllitříky - strčil si je pěkně do rukávů svého 

chic svetříku. Novotňák mu s krádeţí bratrsky pomáhal. 

- Při večírku se Angličanka Filipa (dále uţ jen pod tajným označnením "prase") 

mírně velice hodně společensky pounavila. 

Stala se z ní vilná kreatura, sápala se na Mirečka. Uloţili jsme ji tedy spát. Za 

chvíli se ale vrátila oknem. 

 

 

 

11.10.středa 

 

 Dneska se vůbec nic nestalo. Nic zmíněníhodného. 

 Snad jen: Měli jsme zase hodinu s Křiklounem. Řval jak na lesy a Novotňákovi 

se z toho skoro spustila krev z nosu. 

 K obědu byla obrovská hromada vařené zeleniny, na jejím vrcholku trůnilo 

jedno vařené vajíčko. Silně průjmotvorný pokrm. 

 Teď sedíme a popíjíme rakouský pivní samoseroidní bolehlav. 

 Rozdělali jsme zavináče, které Mireček přivezl z Prahy. 

 Taky jsme si rozmrazili liberecké párky. 

 

 



 
 

 

 

 



- Dneska jsme viděli Jabbu při večeři. Byl to otřesný záţitek. 

Měla hubu jako vrata. 

- Mireček je servilní, skoro jako Novotňák. Jeho kvalit však stále nedosahuje. 

- Trávníček se dneska voţral zadarmo. Jenom tak kouká a bumbá. Tvrdí: Co 

jinýho tu mám, kurva, dělat? 

- Maďarky nám přinesly pivo Egger o síle 5,2 proc. 

- Ve 22:45:38 nám utekly naše Angličanky, poté, co nám vylemtaly víno, které 

kupoval Mireček a které stálo celých mrzkých 22,50 šilasů. Jsou to slaboty. 

Mrchy. Sviňky. 

- Sally nám nad dřez nalepila ceduli "od teď se bude nádobí umývat, otírat, 

uklízet" My na to ale sereme, neb Sally je nekompetentní alkoholička. 

- "Sally is a little pissed off", tvrdí Sally. 

- Dnes byl k večeři řecký salát. Olivy, okurky a spousta dalšího humáče. Sláva 

Maruš! 

- Uklízečka nás dnes napomínala, ţe jsme nechali svítit na chodbě světlo celou 

noc. Kdyby tak ta šťastnátoţena věděla, ţe hoši byli celou noc auf. A pili rum?!. 

- Stejně jsme všici Islanďani. Z Rejkjavíííku. Novotňák se jmenuje Gôrran 

Tunstrôm, Mireček Swen Heducksson, Trávníček Ute Usralsson. Dobře nám 

tak, parchantům. 

- Mireček nás ochmatával. Trávníčkovi udělal na krku obrovského cucáka, 

Novotňákovi menšího cucáka. Novotňák udělal cucáka Mirečkovi - pěkného 

trojáka. Uţ zase jsme se fotografovali v atypických polohách... 

 

 

12.10. 

 

 Včerejší večírek se výjimečně poved. 

Maďarka Andrea se právě posadila k počítadlu a něco nám teď napíše: 

Ziemlich.... - ne německy ne, Andreo, piš pěkně po ungarisch: Most magyarul 

irok nektek. Kedvellek benneteket.  Jo veletek lenni es örülök, hogy 

találkoztunk!!! 

 Tak dál: Vstávali jsme asi v půl dvanácté. Šli jsme na oběd, byla rejţe s 

konzervovým masem. Hu. 

 Pak jsme hledali, ve které třídě máme hodinu s dejchací bábou. 

Hledali jsme bábu po celé budově, ale nenašli. Asi se někam zdejchla. Ţádná 

škoda. 

 Potom jsme se vydali na exkurzi do archeologického muzea ve vesnici Nußdorf 

(Vořechov). Jeli jsme auty řízenými rakouskými studentkami. Trávníčkova 

studentka vůbec neuměla řídit, vymetla úplně kaţdej kanál či díru a kdyţ jela 

devadesát, měla smrt ve vočích. Mirečkova a Novotňákova studentka jela 

bravurně, pokuřovala a ďábelsky se chechtala. 

 První zastávka byla u díry. Pan učitel nám v kravincovém smradu vysvětloval, 

jak teţké bylo vyhrabat ze země všechny ty kostry a urny a šutry. 



  



Pak jsme jeli přímo do muzea. U vchodu se rozkládalo pískoviště s kosterními 

pozůstatky člověka z doby bronzové. Uvnitř muzea měli moc pěknou 

průvodkyni - blondýnu s pěknou postavou, bohuţel bezkozatou. Prohlídka byla 

dlouhá. Celou dobu jsme se kochali paní průvodkyní - kromě paní průvodkyně 

se nám líbila i obsáhlá trepanační expozice. Ani zuby bronzového člověka 

nebyly k zahození. 

 K večeři jsme měli prťavé jahodové knedlíky. Novotňák měl čtyři, Mireček (ze 

studu) pouze tři. Maďarka Andrea si jich poručila pět. Angličanka Sally Page si 

dala dva - ještě si je vyfotografovala, aby mohla rodičům doma ukázat, co to tu 

jíme za SHIT. 

 Večer byl zase večírek. Poslouchali jsme Maurice Ravela, ale praseti se to 

vůbec nelíbilo, a tak tam dala nějaké svoje taneční CD - anglické prasecké 

brnkání. 

 

- Říkali jsme si, jak hrozné to musí být, strávit celý ţivot v tom mrtvolném 

kabinetu - v tom muzeu. Mireček řekl, ţe to ani tak hrozné být nemusí, člověk 

si kdykoliv můţe zajít na naleziště a pěkně si tam zahrabat lopatičkou v rumišti. 

A něco třeba vyhrabat. Hezký ţivot. 

- Sally si fotografovala ledničku s pivami. 

- Maruš přijely dvě řecké kamarádky, jedna je tlustá a druhá hubená. Tlustá by 

za hřích rozhodně nestála, hubená snad - musíme si ji ještě prohlédnout. 

 

 

13.10.pátek 

 

Dnes za nás píšou deník Sally&Philippa: 

 

 disgusting behaviour from last night, can't really remember everything 

unfortunately...............what can we actually say . 

 

Sloţily nám taky báseň: 

 

on thursday we went for a drink 

and lots of beer and wine did we sink 

at the end we were randy 

our legs were quite bandy 

and all of today it hurts to think 

 

and what more can we say about our day!!!! 

 

fucking gruene scheiss heute fur mittagsessen................. 

 



  
 



Jinak se nestalo vůbec nic. Celý den jsme prospali, včerejší večírek totiţ skončil 

dnes ráno v sedm. 

 Je večer a uţ zase to nabírá podobné obrátky jako včera. Zítra - 

pokud se nám podaří vstát - snad pojedeme do Vídně na Picassa. Frau Sigmund 

nám snad později proplatí jízdenky a vstupenky. 

 

- Trávníček uţ zase mhouří oči. 

- Trávníček taky vypouští otravné plyny a zlobí se na nás, kdyţ se ho 

proto straníme. Tvrdí, ţe jeho plyny voní. Prý bzdí jen proto, aby vyhnal z 

kuchyně Keltky. 

- Keltka Gábi nám odnesla televizi. Teď ji pokoutně sleduje u sebe v pokoji. 

- Trávníček tvrdí: Polibte si všichni prdel! 

 

 

14.10.sobota 

 

 Tak na Picassa asi pojedem aţ zejtra. 

 Ráno se nám podařilo vstát aţ kolem jedenácté. Celý den se nedělo skoro nic. 

Mireček proválel skoro celý den v posteli, Trávníček taky. Novotňák vyráběl 

kokosový prstýnek pro Hunku Maru. 

 K obědu jsme si uklohnili špagety s konzervovým bravčovým. 

 Odpoledne jsme si četli Švejka. Novotňák předčítal o tom, jak Švejk 

pochodoval do Budějic. Trávníček byl vděčným posluchačem. Dali jsme si k 

tomu pivo a chleba se sádlem, aby to bylo stylové. Pořád nemůţeme přijít na to, 

jakou funkci zastává ve vojsku sapér (ve Švejkovi sapér Vodička). 

 Keltkám jsme dnes dali poslechnout písničky z Divadla sklep. Byly z toho dost 

vedle, jejich reakce byly ambivalentní. 

Pak jsme jim taky pustili Lauru, její kvality jim ale zůstaly téţ utajeny - jedna 

Keltkyně prohlásila, ţe je to horrible a boring. 

Pustily si pak svého domovského hitmana Robbie Williamse, aby přeladily zpět 

na svou primitivní notu. 

 

- Novotňák si ve své části pokoje zbudoval kočovný cikánský koutek. Peleš 

lotrovská. Nad postelí mu visí konopný provaz s prádlem. 

- Trávníček dnes uţ třetí den přiţivoval svou opičí špičku. 

- Máňa je čím dál pomalejší. 

- Trávníček si dnes vyrobil improvizovanou dýmku z pet lahve. Došly mu totiţ 

cigaretové papírky. 

- Mireček se pravidelně nezúčastňuje psaní našeho deníku. 

- Mireček je zamlklý. 

- Trávníčkovi uţ smrděj i jeho vlastní hovna. 

- Trávníček tvrdí, ţe Novotňák si pochcal botu při konání velké potřeby. 

Novotňák se mu snaţil vysvětlit, ţe je to technicky neproveditelné - tedy alepoň  



 
 

 



 

u něj, leda ţe by ponořil nohy do sifonu záchodové mísy. Trávníček ale stejně 

nevěří - pořád ukazuje na mokrý flek na botě a říká, ţe to je nezvratný důkaz. 

- Zjistili jsme, ţe Mara je náboţenská fanatička. Řekla, ţe nás všecky miluje a 

modlí se za nás. A jestli prej taky uvěříme, Jeţíš Kristus nás jednou všecky 

spasí. Černoši a šikmovoký to maj ale u Mary špatný, ty uţ nespasí nikdo, leda, 

ţe by narychlo uvěřili. 

 

 

15.10. neděle 

 

 Ráno ve dvanáct hodin v poledne jsme vyjeli vlakem do Bídně. Mireček nejel, 

zůstal v posteli a spal a četl. Vlakem jel tedy Trávníček, Novotňák, jedna z 

Keltek (prase) a Máňa. 

 Uţ na začátku nastaly problémy. Řídili jsme se Majdiným tvrzením, ţe vlak 

jede ve dvanáct hodin. Kdyţ po ani patnácti minutách marného čekání nebyl 

vlak v dohlednu, jali jsme se studovat jízdní řád. Z jízdního řádu jsme vyčetli, 

ţe ve dvanáct vůbec ţádný vlak nejede a ţe si to tedy Máňa všecko vymyslela. 

Čekali jsme tedy ještě hodinu. Chodili jsme po Kremţi sem a tam. Je to zosraté 

mesto, nebyl tu ani jeden otevřený krám s otravinami - mrtvo. 

 Ve Vídni jsme šli na Picassa. Jeho vnuk Bernard zapůjčil místní galerii nějaké 

dědečkovy malůvky. Trávníčkovi se výstava vůbec nelíbila, prohlásil, ţe to jsou 

všecko patlaniny. Novotňákovi se výstava líbila, přesvědčoval Trávníčka, ţe to 

patlaniny nejsou. Děvčata posedávala a tvářila se neurčitě - nakonec však 

prohlásila, ţe to bylo hezké. 

 Po výstavě jsme se šli najíst. Najíst do McDonalda. Trávníček a Novotňák si 

dali menu McFarmer. Trávníčkovi to padalo z pusy, drobil na všechny světové 

strany, byl zapatlaný aţ za ušima. Kdyţ si pak třemi ubrousky otřel své muţné 

rtíky, šel si ven zakouřit. Sotva vyšel z McDonalda, šlápl do ještě kouřícího 

psího exkrementu. 

 Po jídle jsme šli na obchůzku centrem. Děvčata si prohlíţela budovy, 

Trávníček pokukoval, kde by se dalo otřít hovno na botě. Po cestě Novotňák 

vyprávěl jednu svou vídeňskou příhodu, kterou proţil před třemi týdny, kdyţ 

navštěvoval jazykový kurz: Stalo se to tak: V místním parku, naproti národní 

knihovně, byl Novotňák přinucen vykonat malou potřebu. Našel si docela 

pěkný hajzlík, takový stylový domeček. Zapadl do místnůstky s označením 

MÄNNER a dal se do čůrání. Kdyţ byl v nejlepším, jakási všetečná uklízečka 

otevřela dokořán dveře a zapříčila je koštětem. Záchůdek se tak proměnil v 

ţivou výlohu. Novotňáka si hned všimla skupinka japonských turistů: Ten 

pohled je tak ohromil, ţe si ho ani nevyfotografovali. Novotňák to té uklízečce 

(která mimo jiné okamţitě po svém činu zmizela) prý do smrti nezapomene. 

 Zpáteční vlak do Kremţe jsme zmeškali o pouhých pět vteřin. Museli jsme pak 

čekat další hodinu, neţ přijede jiný. 



 

 
 



Během čekání Trávníček zjistil, ţe uţ to asi nevydrţí, ţe jde na něj neodvratné 

sraní. Vydal se tedy hledat nějaký záchod. Bledý a zpocený nakonec našel jednu 

neuzavřenou sanitární jednotku (pěkně posranou). Nebyl tam skoro ţádný 

hajzlpapír, a tak si Trávníček musel utřít prdel svým oblíbeným kapesníkem. 

Kdyţ pak vyšel spokojeně ven, vlítl tam nějaký jiný zpocený zoufalec, smrad 

ho ale udeřil tak, ţe se radši odpotácel hledat někam jinam. 

 Večer jsme se pustili do našich děťátek - utopenců. Chutnali báječně. Řekyni 

Máně to kupodivu taky chutnalo. Hunka Mara si téţ pomlaskávala a hned chtěla 

recept. 

 

- Novotňák ve Stephansdomu pozoroval jednoho kněze. Připomínal mu totiţ 

jednoho pouličního libereckého saxofonistu. Kněz si četl bibli a s bohomilným 

výrazem odříkával text. Novotňák na něj zíral tak upřeně, aţ tento zcela 

očividně ve své víře znejistěl a jeho výraz se z bohomilného změnil v 

bohomylný. 

- Ve Vídni jsme taky viděli bezzubého dědka ve vojenském kabátě. Křiţoval 

centrem, posedával po lavičkách a vystavoval na odiv svá četná vyznamenání. 

V ruce svíral papírovou tašku s logem SPAR.  

- Máňa s prasetem si velice dlouho vybíraly v trafice pohledy. Trvalo jim to 

celou půlhodinu. Majdina pomalost je zřejmě nakaţlivá. 

 

16.10 

 

 Dopoledne jsme jako vţdy prospali. Odpoledne jsme měli pět hodin, samé 

plky. Rakušáci nás zase otravovali s Temelínem, jedna studentka se nás zeptala, 

jestli jsme pro nebo proti. Novotňák řekl, ţe se o tom uţ nechce bavit, 

Trávníček řekl, ţe je jednoznačně pro, Mireček prohlásil, ţe je mu to jedno. 

Studentka protáhla ksicht a začala ostatním rozšeptávat, ţe jsme pro. Všichni na 

nás pak koukali jako bychom jim zabili babičku. 

 Jinak se ve škole nic zvláštního nedělo. 

 Večer nám Hunka Andrea oznámila, ţe dnes se ve městě v jakési hospodě točí 

pivo zadarmo. Zatáhla nás tam. V hospodě jsme ale zjistili, ţe šlo patrně o 

nějaký ţert. Chvíli jsme postávali před vchodem, a pak se rozpačitě vydali k Al 

Caponemu, kde bylo pivo "opravdu velice levné" - 32 šilasů za půllitřík. Tak 

jsme si dali kaţdý tři pivka a vypadli jsme. 

 Na privátě jsme si zase vylovili pár utopenečků a otevřeli si plechovkové 

pivko. Večírek probíhal pohodově, ovšem jen do té doby, neţ Andrea přinesla 

svůj uherský samoser - "pálinku". Tak jsme si nalili, bylo to jak rána dubovou 

palicí. Novotňák chtěl pořád tančit, Andrea stále zvracet (dvakrát se jí to za 

asistence Mirečka podařilo), Trávníček jenom seděl a koukal a bumbal. 

Poslouchali jsme Lauru a Písničky z divadla Sklep. Děvčata neznala Floydy, ze 

Zdi byly úplně vedle, v ţivotě nic takového neslyšely. Co aţ teprve uslyší 

album Ummagumma, které Novotňák za tři týdny přiveze. 



Večírek skončil v půl čtvrté ráno. Bylo to náročné. 

 

- Učitel Dirnberger má vypapané tvářičky a hubu jako kapr. Je to typický 

rakouský stroj na poţírání knedlíků. 

- Při placení u Al Caponeho nevzal chlupatý Turek v potaz Novotňákův mrzký 

bakšiš - jeden rakouský šilink. Dobře mu tak mizerovi. 

- Mireček si stále s Andreou něco šuškal. Andrea dělala divné obličeje, a pak šla 

zvracet. 

- Novotňák zahlédl v jedné z kremţských výkladních skříní vycpaného 

Milhause. 

 

 

17.10. 

 

 Ráno bylo taky náročné. Měli jsme jít na hospitaci na základní školu, ale 

nepodařilo se nám vstát, a tak jsme nikam nešli. Vstávali jsme zase aţ kolem 

dvanácté a hurá na oběd. Konečně bylo nějaké maso - bohuţel s nudlema. 

 Po obědě jsme šli na hodinu prof. Eibla. Eibl se chtěl zase bavit o Temelínu, 

Novotňak mu ale řekl, ať uţ toho nechá. A tak si Eibl chtěl popovídat alespoň o 

gramatických strukturách v českém jazyce. Novotňák mu všechno hezky 

osvětlil, zase si u něj šplhl. Trávníček radši moc nemluvil, protoţe z něj táhlo 

jako z lihovaru. 

 Dnešní den byl výrazně odpočinkový. Večer jsme si byli koupit mléko a slané 

brambůrky. Trávníček je stále zahloubán do Švejka, tvrdí, ţe zdejší poměry se 

od dob monarchie nezměnily. 

 Mireček se večer oţral, vysosal dvě lahve modrého portugala. Celou noc 

provrhal. Trávníček s Novotňákem se mu posmívali. 

 

- Mireček dnes vypadal zanedbaně, snad se dnes ani nenaplácal deodorantem. 

Je stále nějak zaraţený. 

- Uţ šest hodin nám běţí pračka. Stále pere, máchá a odstřeďuje. Nevíme, jak tu 

potvoru zastavit. Nejspíš se ocitla v nějaké časoprostorové smyčce. Z toho 

našeho uţ dost chatrného prádla nám tedy nakonec nezbyde nic. 

- Trávníček tvrdí, ţe se tu nelze ani v klidu vysrat. 

- Rakouské studentky si myslely, ţe nevíme, co je to Grossglockner. 

- Ve starém čísle časopisu Reflex jsme našli nádherný sloupeček Eugena 

Brikciuse. Zde je v plném znění: Kaţdý národ má své blbce. Mně vţdycky nejvíc 

vadili blbci čeští. Teď jsem v pokušení se jim omluvit. Nezletilý syn mě ve Vídni 

posadil k televizi, aby mi předvedl, ţe je schopen správně zodpovědět všechny 

otázky v miliónové show. Selanka skončila, kdyţ se na obrazovce zjevil muţ ve 

štýrském kroji. Zeptali se ho, k jakému ţivočišnému druhu náleţí laň. Na 

vybranou dostal jelena, zajíce, psa a osla. Po delší úvaze z něj vylezlo, ţe laň je 

samice od zajíce. Kdyţ mu udivená moderátorka prozradila správnou odpověď,  



krojovaný borec se zarazil: "Před třemi měsíci jsem sloţil mysliveckou zkoušku, 

takţe bych to měl vědět. Teď budu muset kolegům zaplatit rundu." 

- teď uţ se v Rakousku nebudeme divit asi ničemu. 

 

 

středa. 18.10. 

 

 Ráno se Mireček s Novotňákem odhodlali nahradit svou zameškanou hospitaci 

na základní škole. V půl deváté šli na hodinu učitele Hoenigla. Pan učitel 

Hoenigl byl dnes velmi přívětivý. Hezky se na nás usmíval. Při hodině rozebíral 

s ţáky nějaký textíček od J.W.Goetha. Na konci hodiny ho jeden z ţáků ale 

strašlivým způsobem nasral a pan učitel Hoenigl se rozkřičel, aţ se třásla okna. 

Ţáček dostal příšerný strach a zareagoval přesně jako brouk prskavec: celý 

zrudl, ztuhl a vypustil ze sebe plyn - příšerný smradlavý prd. Mireček ten smrad 

posléze označil za "pěknýho vaječňáka". 

 Kdyţ jsme se vrátili do "študentenhajmu", Trávníček ještě pospával. Z 

polospánku na nás pokřikoval, abysme koukali zavřít ty dveře, ţe snad máme v 

prdeli voj neboco, táhne mu na hlavu. Dveře jsme ale nezavřeli a Trávníček si 

musel zabalit lebku do polštáře. 

 Oběd byl zase trpkým zklamáním - byly ovocné knedlíky, Novotňák dokonce v 

jednom z knedlíků našel mrtvého červa. Jen parchant Mireček na to zase vyzrál: 

Udělal oči na kuchařku a dostal masíčko s rýţí. Trávníček na oběd ani nešel, 

nepodařilo se mu vysoukat se z postele. 

 Muţských hlasů bylo tentokrát ve sboru poskrovnu: Všeho všudy jen tři muţi - 

Novotňák, Mireček a rakouský řízek Robert. Ještě ţe Robert uměl alespoň 

trošku noty, pěkně nás vedl, místy to odzpíval celé za nás. Robert ale taky občas 

ztratil nit, a tak se z našeho basového koutku ozývalo místy jen rozpačité ticho. 

Všichni tři muţi se z té tortury zpotili jako myši, Novotňák si po hodině musel 

jít vyměnit triko. 

 Pak jsme měli ještě čtyři hodiny. Bylo to zběsilé, pan Křikloun zase křičel jak 

na fotbale, hrozně to proţíval. Byl spařenej jak kůň. 

 Večer jsme Angličanky prase a Sally učili českou píseň Có ste hasiči...Taky 

jsme je chtěli naučit píseň Skákal pes, ale narazili jsme na rozdílnost verzí textu 

- Trávníček tvrdil, ţe se tam zpívá: Pejsku náš, co děláš, ţe tak vesel skáčeš..., 

Novotňák mu to vyvracel a říkal, ţe tam má být: Pejsku náš, co děláš, ţes tak 

vesel stále... 

 Mireček si zase oţírá drţku. Nedá a nedá si pokoj. 

 

- Rakouské studentky opět bodují: Neznaly knihu Robinson Crusoe. 

- Novotňák si neumí obléknout fusekle. Nosí je naruby, lezou mu z nich nitě. 

- Novotňáka pořád monitoruje "sličná" rakouská stihačka Susi. Novotňáka to 

nenechává chladným, při obědě mu všechno padá z příboru, klopí pohled, 

červená se jak prvnička. 



 
 



- Angličanky jsou nějaké drzé. Začínají si dovolovat. Budem je muset nějak 

uzemnit. 

- prase obírala Novotňáka. Pořád mu koukala na jeho růţové ponoţky a říkala, 

ţe jsou moc sexy. Novotňák jí řekl, ţe jí svoje ponoţky klidně daruje, prát jí je 

ale nebude. 

- prase nám ukazovala paperbackovou kníţku, kterou právě čte. Kniha měla 

růţovou obálku s kytičkami. Říkala, ţe takové knihy velice účinně zahánějí 

dlouhou chvíli. Trávníček odvětil, ţe by se vţdycky radši nudil anebo se ztřískal 

jako čuně, neţ aby četl nějakou takovouhle sračku. Prase si ale stále vedla svou, 

ţe prý je to very good, ţe je to lepší neţ Shakespeare a podobné plky. Na to jí 

Novotňák vytrhl paperback z rukou a narval do ho ledničky mezi sejry a 

salámy. 

- Trávníček před spaním básnil o huse s kůrčičkou. 

- Mirečkovi se zdál sen, jak pojídá sekanou s bramborama a omastek mu teče 

po bradě. 

- Trávníček s Novotňákem plánují, ţe chytnou nějakou vypasenou rakouskou 

kočku (běhají tu všude), stáhnou ji, uříznou hlavu, zkrátěj nohy a bude králík. 

Novotňák kočku uloví, Trávníček vykuchá a zpracuje. 

 

 

čtvrtek 19.10. 

 

 Dnes se jako vţdy nic zvláštního neudálo. Vstali jsme tentokrát trochu dříve, v 

půl jedenácté, protoţe bylo třeba napsat malý referátek o naší liberecké 

divadelní skupině. 

 Po obědě (dnes byl kuřecí řízek!) jsme šli na hodinu báby Doris Sigmund. 

Bába se tentokrát rozhovořila o rakouské hymně. Taky říkala, ţe Rakousko se v 

době monarchie muselo starat o méně vyspělé státy - třeba o "Čechaj". Je váţně 

úplně blbá. 

 Po hodině jsme šli na internet. Uţ zase tam krouţila Big fat mamma a drze 

nahlíţela do monitorů. 

 Večer jsme měli dvě hodiny dějepisu s dr. Platzerem. Povídal něco o bronzové 

soše, o které si vědci mysleli, ţe je kopií originálu, ale ona to zatím byla jen 

kopie kopie. Taky mluvil o rozpadu monarchie: Říkal, ţe rakušákům se po tom 

mocnářství prý tak stýskalo, ţe za první republiky i na počátku druhé republiky 

volili prezidenty, kteří vypadali jako Franz Josef...a kdyţ tak nevypadali, 

nechali jim rakušáci narůst alespoň podobné vousy. 

 Večeře byla opět velice obskurní. 

 

- Platzer povídal, ţe za Rakouska-Uherska bylo na území Oesterreichu osm 

továren na výrobu lokomotiv. Teď je tu jen jedna a i ta má problémy se udrţet. 

- Stíhačka Suzi stále krouţí. Trávníček řekl, ţe je to jen otázka 

času, kdy se Novotňákovi pověsí na ocas a sestřelí ho. 



- Mireček je stále zádumčivý. Večer si zase koupil portugala. 

- Trávníček spí v kulichu. 

- Večer byl zas večírek (viz následující den) 

- Prase odjela do Vídně, kde má sraz se svou anglickou mamkou. 

 

pátek 20.10 

 

 Oběd byl hnusný jako obvykle. Dalo nám práci ho do sebe našťouchat. 

 Celý den se nedělo nic. Mireček spal, svítilo sluníčko, Trávníček s 

Novotňákem se vydali do supermarketu koupit limonádu a dţus. Sedli si venku 

na lavičku, pili a rekapitulovali včerejší večer. Pak šli na internet, Novotňák 

napsal mail svému libereckému kamarádovi Zdeňkovi; mail poměrně jasně 

vysvětluje celkovou unavenost dnešního dne: 

 

 Ahoj Zdeňku, 

 Tak jsme se včera zase pěkně oţrali. Zadarmo. Nějaký rakouský student slavil 

narozeniny, náhodou jsme se k tomu nachomejtli. Od spoluţáků dostal jako 

dárek nafukovací erotickou pannu se všemi tělesnými otvory. Tančil s ní 

rakouské tance. 

 Někdo mi pořád něco nalejval. Za chvíli jsem byl nacucanej jak houba. 

Mireček s Trávníčkem asi ve tři někam utekli a já zůstal sám. Snaţila se mě tam 

sbalit nějaká prsatá blondýna, pořád do mě naráţela těma prsama, byla 

monstrózní. Stále mi říkala, abych k ní druhý den přišel na pokoj a ţe jí musím 

na mapě ukázat, kde leţí Liberec. 

 Nakonec, asi kolem páté, se mi z té slavnosti podařilo prchnout, potácel jsem 

se s nějakou skupinkou rakouských studentů podél Dunaje, ztratil jsem se jim, a 

kdyţ jsem dorazil zpět na privát, zjistil jsem, ţe náš pokoj je zamčen a já nemám 

klíč. Tak jsem vytuh na školní chodbě na nějakém stolečku. Leţel jsem na 

zádech jako brouk. Za chvíli mě probudili další rakouští studenti, skláněli se 

nade mnou jako duchové nebo nějací šarlatánští doktoři. Ptali se, co tu dělám. 

Odpověděl jsem, ţe kvůli operaci tu rozhodně nejsem, ţe se pouze nemůţu 

dostat do pokoje. Řekli mi, ať zkusím zaklepat na dveře. 

 Tak jsem zaklepal. Nebo spíš zabušil. Za chvíli otevřel opilý Trávníček - byl 

celou dobu s Mirečkem uvnitř! Věděli, ţe nemám klíč a schválně se zamkli. 

Parchanti. Měli ze mě hroznou prdel, kdyţ jsem se pak nemohl trefit do postele 

a plácl sebou na parkety... 

 Ráno mi kupodivu nebylo skoro nic. Šli jsme rovnou na oběd, byly šunkafleky. 

Trávníčka s Mirečkem bolely hlavy. Dobře jim tak. 

 

                            ahoj 

                                 Pavel 

 



 Při odchodu z internetu se na Novotňáka usmála BIG FAT MAMMA, dokonce 

ho i pozdravila. 

 Na privátě jsme si uvařili pytlíkovou dršťkovku, chutnala jako gulášovka. 

 Po jídle jsme spali, četli a tak. 

 Mireček k večeru opět oţil, opil se tradičně svým portugalem, uţ zase chtěl 

Trávníčka a Novotňáka voprcat. Novotňáka kousl několikrát do levé paţe a 

způsobil mu tak nepěkné podlitiny. 

Večer Mireček strávil s Angličankami a Máňou. Seděli v kuchyni, poslouchali 

hudbu, koukali na němou televizi a bumbali. 

 Po večírku (asi ve tři ráno) se Mireček zase poblil. 

 Zatímco se Trávníček s Novotňákem ládovali v kuchyni pozdní večeří 

(chlebem se sádlem a cibulí), Mireček usnul na Trávníčkově posteli. Novotňák 

s Trávníčkem pak museli spícího Mirečka přenést do jeho vlastního pelechu, 

sundat brejle, naklepat peřinu, přikrýt. 

 

- Trávníčkova citrónová limonáda za osm šilinků chutnala krajně odporně. 

Kdyţ šel na internet, schoval si ji do odpadkového koše před školním vchodem. 

Za půl hodiny Trávníčka přemohla ţízeň a vrátil se pro ni, limonáda uţ tam ale 

nebyla, někdo ji ukrad. 

- Výrok dne: "Votoč ho na bok, ať nám nechrápe." (myšlen M). 

 

 

sobota 21.10. 

 

 Probudili jsme se něco po poledni, dali jsme si rybičky s chlebem a přemýšleli, 

co by se dalo dělat. Rozhodli jsme se, ţe půjdeme na houby. 

 Ze zdvořilosti jsme se zeptali Angličanek, jestli nechtějí jít 

s námi. Chtěly. Museli jsme na ně čekat, neţ se osprchují, nalíčí, napatlají, 

vyfoukají a vůbec. Trávníčkovi došla po hodině a půl trpělivost a řekl, ţe na 

ţádný houby nejde, ať jdou Mireček s Novotňákem sami a pěkně si to s těma 

fiflenama vyţerou. 

 A tak Mireček s Novotňákem šli. Poměrně dlouho trvalo, neţ našli 

nějaký vhodný houbový les. Museli se vydrápat na obrovský kopec, šlapali 

podél vinic a pojídali kyselé víno. Sluníčko svítilo. 

 V lese nastaly ty pravé houbové ţně. Novotňák s Mirečkem jásali nad kaţdým 

novým úlovkem - našli spoustu hřibů pravých, babek, podhřibů, dokonce našli i 

krásného křemeňáka. Angličanky pořád nacházely nějaké prašivky, pořád nám 

je nosily, chtěly nám udělat radost, chudinky. Vţdycky jsme jim řekli, ať houby 

vrátí tam, kde je našly. 

 Úlovky jsme zabalili do Novotňákova trička se sněhulákem. 

 Večer jsme zavolali Maďarkám a vyţebrali od nich brambory, mouku, 

strouhanku a vajíčka, abychom mohli udělat houbové řízky. 



Večeře byla výborná. U stolu se nás sešlo celkem osm. Pro většinu stolovníků 

byly houby vyslovená novinka - někteří se ošívali, báli se, ţe jsou houby 

jedovaté, třeba Máňa, ta jenom tak zobala, aby se neřeklo. Maďarky měly taky 

zpočátku zábrany, ale kdyţ zjistily, jak dobře ten pokrm chutná, braly si jednu 

houbu za druhou. 

 Nejvíc toho ale stejně seţrali Mireček s Novotňákem. 

 Po večeři byl rumový večírek. Z naší litrové lahve rumu si oţraly drţku 

především Angličanky. A Mireček. 

 

- Trávníček se nás celý den stranil. Seděl u stolečku v našem pokoji, četl si, hrál 

hry na počítači, na hlavě kulicha. 

- Opilý Mireček se nechal inspirovat Umbertem Eccem: Strhl z naší stěny erární 

rakouský kříţ a vyplácel s ním Angličanky se slovy "Der Teufel kommt." 

Angličanky se ale nedaly, i ony strhly svoje kříţe a nastala kříţová řeţba. 

- Opilý Mireček plácaje nás omláceným kříţem po zádech pronesl: Jsi syn 

pekelníka, zaslouţíš smrt a ukájení! Pak taky řekl: Jestli se budeš ošívat, 

pánbůh tě přijde osvobodit! A taky: Vy bezboţní elektroni! Mrazení na zádech 

ukojí vaše viny! Trávníčku, ty se tresces, vole! Chcípněte ve jménu jeţím! Jeţíš 

vás přijde osvobodit, strhne vám vaše víčka, jako vy trháte jeho...! Říkejte mi 

menuet... Zápis je zcela autentický, zrovna jsme seděli u počítadla. 

 

 

- Zítra musíme Angličankám říct, ţe takhle to s tím pitím dál nejde. Zmrskat se 

za cizí peníze, to umí kaţdej. Od zejtřka maj utrum. 

- Andree přijel manţel. Večeřel s námi, houby mu chutnaly, ale pořád je 

podezřívavě zkoumal. 

- Andrea nám dnes řekla, ţe kdo chce sbírat v Maďarsku houby, musí vlastnit 

speciální houbové povolení. Sbírání hub načerno se prý tvrdě postihuje. Divný 

kraj. 

- Máňa zase vařila: Vzala syrové brambory, mrkev, celer a květák, nakrájela to 

na kostičky, hodila na talíř, překryla vrstvou sýra, zavřela do mikrovlnky. 

Knoflík nastavila na poţehnaný výkon 750 Wattů. Po pětadvaceti minutách 

vyndala takřka do ruda rozţhavený talíř plný záhadné kouřící hmoty. Kdyţ do 

té věci píchla vidličkou, kovově to zazvonilo. Sýr vyvořil tvrdou 

neproniknutelnou krustu, která Máně - snad bohudík - zabránila dostat se k 

zelenině uvnitř. 

 

 

neděle 22.10. 

 

 Zas jeden odpočinkový den. 

 K obědu byly špagety s lanšmítem, Trávníček to ale neţral, neb je vybíravý. 

 



 



 V půl třetí přijela z Vídně prase se svojí anglickou mamkou. Mamka byla 

zaprcatělá a pod nosem měla ošklivou bradavici. 

 Odpoledne jsme šli k Dunaji na procházku. Do baťůţku jsme si vzali knihy, 

pohlednice a láhev s vodou. U Dunaje jsme se posadili na lavičku, ale za chvíli 

se nám udělala taková zima, ţe jsme to zase otočili a pochodovali zpět do 

našeho zatuchlého privátu. Na privátu se nedělo nic. Jen Máňa zase vařila, 

všechny místnosti se naplnily jejím česnekosýrovým smradem. Mireček s 

Novotňákem snědli zbytek špaget, moc jim chutnaly, Novotňák si naloţil i 

Trávníčkovu nedojedenou porci. Pak se tam zase začala motat prase s mamkou, 

a tak jsme vypadli. Vlezli jsme si do pelechů a četli, pospávali a přemýšleli. 

 Z letargie nás vytrhla aţ mamka. Zaklepala na dveře a vstoupila do přítmí 

našeho pokojíku. Po Mirečkově modrém portugalovi byla neobyčejně 

komunikativní, pořád něco kvákala. Kdyţ dokvákala, řekla nám bye bye a 

odešla s dcerou zpět na vlak do Vídně. Přízrak jeden. 

 

- Trávníček, který celý den skoro vůbec nic nejedl, se k večeru rozhodl, ţe si v 

mikrovlnné troubě rozpeče jednu svou zapomenutou třítýdenní housku. Nechal 

ji tam dvě minuty při výkonu 900 Wattů. Výsledek byl tristní: Houska na 

pohled sice působila hezky, její nitro však zcela vyhořelo. 

- Náš pokoj začíná opravdu silně smrdět. 

 

 

23.10. pondělí 

 

 Uţ zase píšeme s denním zpoţděním. Ať vzpomínáme jak vzpomínáme, v 

pondělí se nedělo nic. Odpadla nám jedna dvouhodinovka, a tak jsme ve 

volném čase vzpomínali na domov. 

 Pravopisný dědek Dirnberger byl při hodině zahnán do úzkých. Studenti ho 

vystavili palbě stupidních otázek a připomínek, dědek z toho začal koktat a potil 

se. Nejblbější otázky kladl student Filip. Filip je rakouský floutek v kosmické 

bundičce, který se pořád rejpe v nose a hryţe si nehty a vůbec se všelijak 

voďoubává. 

 V noci jsme nemohli spát, pořád nás otravovali komáři a mouchy. V tuto roční 

dobu je to více neţ zaráţející. 

 

- Stíhačka stále krouţí, ale vystřelit se zatím ještě neodhodlala. 

- Student Filip dostal přezdívku "vopička", to protoţe se chová a vypadá jako 

pravý makak. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

24.10. úterý 

 

 

 Dnes se nám výjimečně podařilo vstát v osm hodin a vyrazit na hospitaci na 

základní školu. Na základce jsme se dověděli, ţe první hodina odpadá. A tak 

jsme čekali na chodbě, pospávali jsme v křesílkách. Najednou se odkudsi 

vyloupla frau magister Ennser a pozvala nás na kafíčko do nedaleké kavárničky. 

Móc hezky jsme si popovídali. Paní Ennserová nám řekla, ţe je matkou tří dětí 

a taky ţe má manţela s třemi tituly. 

 Hospitace byly jako vţdy ţertovné. Pan učitel Hoenigl tentokrát chyběl, prý 

musel k zubaři. Hodinu vedly dvě studentky - tamty dvě bez autority. Autoritu 

neměly ani dnes, autorita přišla aţ s panem ředitelem. Pan ředitel měl pohled 

hladové šelmy - jakmile vkročil do třídy, všechno utichlo. Příchod pana ředitele 

zachránil studentky opravdu v poslední chvíli, jedna byla uţ váţně úplně mimo, 

cenila na děti zuby, koulela očima. 

 Oběd byl dnes zvlášť hnusný. Nepomohla ani hromada pepře a soli, pořád to 

chutnalo jako polystyrén. 

 Odpolední hodiny s Eiblem odpadly. 

 Mireček si večer zase opíjel drţku s Angličankama. Angličanky skákaly a 

hopsaly do divokých rytmů, na hlavách černé gandalfovské klobouky. 

 

- Novotňák tvrdí, ţe jedna z vyučujících studentek vypadá jako David Bowie. 

- Pan ředitel měl květovanou vestičku s kostěnými knoflíky. 

- Novotňák si dnes koupil sirky. Jaké bylo jeho zděšení, kdyţ mu paní u kasy 

oznámila cenu: 24,5O ATS! Sirky to jsou ale opravdu krásné - jsou pěkně 

dlouhé a mají modré hlavičky. 

- Morálka v našem pokoji upadá. Myslíme na domov. 

- Uţ zítra jedou Trávníček a Novotňák zase domů. Tentokrát na celých devět 

dní. Mireček zřejmě pojede aţ příští úterý. 

- Trávníček s Novotňákem dnes nakupovali suroviny na cestu domů. 

Koupili si čokoládu a láhev rumu. 

- Cesta domů bude napínavá, zítřejší den přinese jistě mnoho překvapení... 

Novotňák s Trávníčkem totiţ stráví noc ve Vídni, protoţe chtějí stihnout brzký 

ranní vlak Vídeň-Brno. 

 

 

 25.10 středa 

 

 Dnešní den opět takřka nic nepřinesl. Zato však odnesl Trávníčka s 

Novotňákem. Odjeli vlakem a Mireček jim byl večer zamávat na peroně. 

Loučení bylo smutné. Mireček osaměl a musí tudíţ psát deník sám. Za zmínku 

snad stojí večeře, která sestávala z knedlíků, ve kterých však nic nebylo, a to, co 



mělo být uvnitř, bylo na hromádce vedle. Hodiny ve škole byly jako vţdy 

nudné a nezajímavé, kuchyni teď okupují Angličanky, takţe je to zcela na 

hovno. Rakušáci mají zítra státní svátek, ale co se vlastně slaví, nikdo neví. 

Místo poznámek následuje autentický zápis ze včerejšího večera, který pořídil 

M. s pěkným motákem dnes ráno na hodině německé literatury. 

 

- Holky tancovaly, to bylo ještě dobrý, pak se ale Philippa voţrala jako prase, 

tak jsem ji musel hodit do postele a řek jsem Máně, ať se vo ni postará. Pak 

jsem šel zřejmě do koupelny a vobjevil Sally, jak si tam podřezává ţíly. Rychle 

jsem jí zachránil ţivot, ale vona začala hrozně bulet. Z hajzlu se ozývaly divný 

zvuky, kdyţ se ozývaly půl hodiny, tak jsme se Sally a s Máňou začali bušit na 

dvéře. Po chvíli se dvéře otevřely, z hajzlu vypadla Philippa a bylo tam asi dva 

centimetry vody. Nevim, jak se tam dostala, ta voda. Philippa vypadala, ţe 

nedejchá. Začal jsem jí duchapřítomně oţivovat, přestoţe jsem vypil nejvíc 

rumu. Dělal jsem jí něco s rukama. Tak jsem je zachránil všecky, coţ byla 

moţná pěkná bota. Pak uţ si nepamatuju vůbec nic. 

 

- Trávníčkovy a Novotňákovy heslovité poznámky z noční Vídně (zanesené do 

deníku zpětně 5.11.): 

 

 0:00: 

 - Mariahilferstraße nic moc 

 

 0:30: 

 - rum 

 - lavička u teátru 

 - paštika 

 

 0:45: 

 - rakouský floutek, zdání teplouše 

 - vyprávěl veselou příhodu z McDonalda: po deseti pivech prý učil 

   malé děti zpívat LALALA... 

 - vysvětloval, proč mají Rakušanky tak veliké prdele 

 - kritizoval rakouskou mládeţ 

 - poskakoval na místě 

 - krabičku od marlborek měl plnou špačků 

 - společný rum, oříšková čokoláda 

 

 3:00: 

 - kolemjdoucí bezdomovec, konverzace o těţkých časech 

 - darovanou čokoládu sbalil do kapsy 

 - Novotňák si od bezdomovce zapůjčil berle a křiţoval s nimi po 

   náměstí 



 - něco tu smrdí! Novotňák obhlíţí botu, jestli na ní není hovno. 

 - bezdomovec: Pššš, to smrdim já 

 

 4:30: 

 - loučení s nočními kamarády 

 

 6:00: 

 - kasemata Südbahnhofu 

 

 6:55: 

 - vlak 

 

 

 26.10 čtvrtek 

 

 Dnešní den se neudálo vůbec nic. Mireček se probudil ve tři hodiny odpoledne 

a šel se podívat na lidi do města. Bylo jich tam tři prdele, pak šel nahoru do 

kláštera, kde strávil pár příjemných chvilek v rozjímání. Hovořil krátký 

okamţik s dvěma jeptiškami o postavení Boha v dnešní společnosti, ale protoţe 

mu nestačila slovní zásoba, odešel do Heimu vařit oběd. Cestou zpět viděl 

mohutnou kolonu tanků, přestoţe bába Zygmund tvrdila, ţe Rakušáci vojenské 

parády nepořádají. Co taky mohl čekat od lidí, kteří mu v hospodě ukradnou 

čepici, ţe. Pak usnul, po probuzení si udělal dva párky a popil k nim piva. Večír 

je ještě panna. Angličanky a Máňa mu říkaly, jestli s nima nechce do hospody, 

ještě uvidí. Tak po tom pivu to vypadá, ţe asi půjde, ale trošku se bojí, protoţe 

holky se oblékaly asi čtyry hodiny a pořád se prohlíţejí a chválí si navzájem ty 

svoje připosraný hadýrky. Kurva. 

 

-Mirečkovi se stejská po Trávníčkovi a Novotňákovi, poněvadţ si nemá s kým 

hrát. 

-Trávníček měl dnes pravděpodobně k večeři králíka s knedlíkem a se 

zelím.Svině jedna nenaţraná. 

-Novotňák si dal zřejmě kachnu, jako obvykle. 

-Psáno ve stavu hluboké podroušenosti: Mireček si dal v hospodě nedaleko 

Kuestahlu 4 pivka a v Heimu pak 2 lahvinky bílého vínka, nemá teď asi ani na 

mléko a na chléb a neví, co bude dělat, neţ nadejde čas odjezdu. Je to zřejmě 

hluboko v píči. Taky jsem dospěl ke konečným závěrům, co se Angličanek 

týče: takţe, Sally je absolutní kráva a Philippa absolutní kurva. No. 

 

pátek 27.10 

Dneska se stalo snad ještě míň, neţ nic. Celý den byl tak nějak unavený. 

Mireček si po celý den četl napínavé příběhy Šerloka Houmlese. Večír čučel s 

Máňou na bednu-dávali adrenalínovou krimošku Vysoká hra patriotů, zejtra je  



 



na programu Hvězdná pěchota, tak si k tomu koupíme rum a uvidíme. Kdyţ 

padl soumrak, byl se Mireček projít podél Dunaje, narazil přitom na dva Čechy, 

kteří měli roztomilého psíka, psík na Mirečka velmi štěkal, a tak ho paní 

pořádně nakopla. Tomu se říká českej fortel. 

 

-Dneska asi ţádné poznámky nebudou. 

 

sobota 28.10 

Mireček si na své podvečerní procházce koupil litrovku ruma. Nikomu zatím 

nenabídl a zbývá jiţ jen 0,5 L ruma. Tak ještě uvidíme...Chachaáááá....ů.... 

 

-Jedna z Angličanek dnes obsadila naši záloţním toaletu. Do prdele, co budem 

teď dělat. 

-Mireček si pěkně nablil do postele. Poblil prostěradlo, polštář i peřinu. 

-Má teď cizí peřinu, ale proč nemá peřinu Novotňáka, popř. Trávníčka? Je to 

divné... 

-Svoji peřinu, prostěradlo a polštář bude muset asi vyprat. 

-Tak z tý Hvězdný pěchoty nic moc nebylo. 

 

neděle 29.10 

 Je půl páté. Odpoledne. Včerejší noc a vůbec i ráno bylo strašlivé. Sally se mi 

snaţila vylíčit sled událostí a činů, ale nepochopil jsem. Další rum uţ si zřejmě 

nekoupím. 

 

-Máňa je v koupelně rekordní hodinu a půl. 

-Tak Máňa vylezla z koupelny a všecko mi vylíčila do nejmenších detailů. Je to 

příšerný. Ta holka je naše paměť, kdyţ se všichni voţerou, tak ona je u toho, ale 

nepije a pak pomahá uklízet, odnášet do postele a ráno se všichni sesednou 

okolo stola a Máňa začne vyprávět. 

-Máňa chtěla jet vlakem na výlet, ale vlak jí ujel. Hm. 

-Mireček vypral všecko poblité prádlo. Objevil navíc poblitou mikinu. 

 

pondělí 30.10 

Byla tady putzfrau a pěkně nám vyčinila. Mireček to slíznul za všecky, protoţe 

ostatní se chytře zdejchli. Pani řikala, ţe to tady je extréém. Pak taky řikala, ţe 

vod teďka je to naše náhradní máma. Tak teda pánbůh s náma. Dneska je v 

keleru Helouvínpárty. To se taky ještě uvidí. No tak asi spíš ne. Mireček viděl 

referát, který budeme mít příští týden i my. Asi jsme trochu v prdeli, protoţe 

Rakušanky po nás chtěly, abychom vytvořili jakousi fólii s mapou Afriky a s 

rozmístěním pralesů. Řekl tedy děvčatům, ţe nic takového nebude potřeba, ţe 

budem rádi, kdyţ vůbec ty posraný kníţky přečtem. Holky divně koukaly. 

 

- Zítra má být podle jídelníčku sýrová polévka. Doprdele. 



 
 



- Na M. doléhá samota, je neupravený, chodí ve špinavém oblečení, neholí se a 

myje se jen občas. Pokoj uţ opět maličko zapáchá. 

 

 

úterý 31.10. 

 

 Mireček zapomněl uloţit úterní zápis, neb byl oţralý jako prase. A tak vzniká 

mezera. 

 

 

středa 1.11 - neděle 5.11: 

 

naše soukromé prázdniny v ČR. 

 

 

neděle 5.11. večer 

 

 Trávníček, Mireček a Novotňák přijeli zpět do díry zvané Krems an der Donau. 

Nikdo je neočekával ani nepřivítal. Hoši si s sebou přivezli hromadu buřtů, 

úhrnem asi 5 Kg. A tak zase budeme mít hromadu utopenečků. Trávníček navíc 

přitáhl třílitrovou okurkovu sklenici, ani s nádobou tedy nebudou problémy. 

Taky sádlo jsme si přivezli. A taky něco silnějšího k pití. 

 K večeři jsme si uvařili liberecké párky, chutnaly skvěle. Pustili jsme si k tomu 

album UMMAGUMMA. 

 Aţ do půl třetí do noci Novotňák s Trávníčkem váhali, zda by si měli připravit 

referát na zítřejší seminář (Mireček měl uţ vše hotové, promyšlené, a 

připravené). Nakonec to odloţili na ráno. 

 

- Novotňák dnes svým dvěma kamarádům oznámil, ţe se rozešel s A. 

 

pondělí 6.11. 

 

 V sedm nula nula byl náš třicetikorunový budíček přeřízen na sedm třicet, v 

sedm třicet na osm nula nula, v osm nula nula na devět nula nula. V 



Novotňákovi se v devět nula třináct hnulo svědomí, vstal, zasedl ke stolu a 

 



začal smolit referát. Trávníček vstal aţ v deset. 

 Referáty jsme přeţili. Sice jsme místy ani netušili, o čem to vlastně studenty 

informujem, ale dopadlo to dobře. O přestávce nás na chodbě dokonce oslovily 

dvě studentky - prý se jim to moc líbilo, aspoň prý nebyla nuda. 

 Následující hodiny byly doslova k nepřeţití. Nejprve didaktika čehosi a pak 

pravopis s blbým Dirnbergerem. Novotňák posléze označil Dirnbergrovy 

výlevy za porod, řízka Roberta to rozesmálo, neboť takové obraty se v němčině 

nepouţívají. 

 Večer udělali Novotňák s Mirečkem Maďarkám a Máně bramboráky. Máňa se 

zase ošívala, Maďarky si na to plácaly majonézu a tatarku, ďoubaly se v tom 

jako babky v psím lejně. 

 Po bramborácích jsme si uhnali tradiční opičku. Novotňák tančil na pohovce a 

plácal Máňu do stehen. Mireček byl ţoviální a šel brzo spát. Trávníček byl 

zamlklý. 

 Kdyţ jsme se vrátili od Maďarek, usadili jsme se ještě v kuchyni a při 

zhasnutém světle poslouchali Dark side of the Moon. Máňa poslouchala s námi, 

potila při tom dopis svému řeckému taťkovi. Vůbec na to neviděla, v kuchyni 

byla tma jako v pytli. Kdyţ jsme si poslechli kazetu, Máňa se nás zeptala, jestli 

si můţe rozsvítit. Řekli jsme, ţe ano, ale nesviť moc dlouho, Maruš. 

 Usnuli jsme v půl třetí. 

 

- Ráno nám tu zase oxidovala paní Putzfrau. Uţ zase pytel, vysavač, mop. 

Tvářila se nabroušeně, evidentně jí vadil ten neidentifikovatelný smrad. 

Oháněla se mopem na všechny strany, skoro to vypadalo, jako by odháněla 

nějaké zlé duchy skrývající se v našem (organizovaném) bordelu. 

- Novotňák dnes studentkám kreslil na tabuli africkou okrouhlou chýši ze slámy 

a výkalů. Massajové takové obydlí nazývají "Boma". Novotňák si to přečetl v 

knize, kterou mu zapůjčila Big fat mamma. 

 

úterý 7.11. 

 

 Ráno jsme šli zase hospitovat. Pan učitel Hoenigl byl napruţený. Vyhnal nás 

uţ po první hodině. 

 K obědu byly karbanátky s rajskou omáčkou a rejţí. 

 Hodina s profesorem Eiblem byla na hovno. 

 Odpoledne jsme šli pouštět draka. Vítr bohuţel někam utekl. Čekali jsme na 

něj skoro hodinu a půl, ale nic. Snad příště. Budeme to zkoušet znovu a znovu. 

 Po návratu na privát jsme se jali vyrábět utopence. Pouţili jsme opět kradený 

menzový pepř a vypůjčenou papriku. 

 Večer jsme šli k Maďarkám, zase jsme jim usmaţili bramboráky. Taky jsme 

jim snědli spoustu bonbónů, chipsů, medvídků a čokolády. Mireček s 

Novotňákem ochutnali i nakládané feferonky - bylo to...vypadalo to jako malá 

nenápadná rajčátka. Bylo to zničující. Hu. 



  



 

Noc jsme opět probumbali. 

 

- Ve frontě na oběd jsme zpozorovali ředitelova sekretáře, kterak předběhl a 

kuchařkám oznámil, ţe jde vyzvednout jídlo pro šéfa. Jestlipak mu leští taky 

boty? 

- Mireček se Máňi zeptal: Mária, weisst du was eine "minda" ist? 

Napsal jí to dokonce na papír. Máňa tento pojem neznala, zeptala se, jestli je to 

nějaký další ekvivalent pro jméno Máňa. Chudák holka. Chtěla aby jí to 

Mireček nakreslil. Nakonec to zachránili Novotňák s Trávníčkem - řekli Máně, 

ţe "Minda" je takové malé pomalé zvíře, které ţije v Austrálii. 

- Mireček obhlíţel prsa německé Angličanky Gábi. 

- Novotňák dnes představil Maďarkám svého froté medvídka. Reakce byly 

rozporuplné. 

- Náš velký vzor je sapér Vodička. 

- Máňa se zřejmě skloňuje podle vzoru "kost", stejně jako piraňa. 

 

 

středa 8.11. 

 

 Budík jsme měli nařízen na osmou. Novotňák s Trávníčkem totiţ plánovali jít 

do knihovny a strávit dopoledne plodnou prací na diplomce. Ale zase se nám to 

nějak nevyvedlo. Budíček zazvonil sotva dvakrát a uţ mu byl zatnut tipec, spalo 

se dál - aţ do desíti. Pak se šlo na internet psát dopisy. 

 Na internetu jsme narazili na Big fat mammu. Big fat mamma uháněla 

Novotňáka, aby jí uţ konečně vrátil tu vypůjčenou knihu o Africe... 

 K obědu byly zeleninové útvary s bramborami. 

 Na sboru to dnes bylo pohodové. Pan sbormistr měl kalhoty plné drobků a 

nitek, neustále se nakrucoval jako by potřeboval na malou. Řady basů čítaly 

tentokrát čtyři muţe - byl tu Mireček, Novotňák, Robert a vopička. K basům se 

chtěla přidat i Angličanka Gábi, sedla si pěkně vedle nás, ale pan sbormistr ji 

hned odlifroval dozadu k sopránům. Zpívali jsme cosi latinsky. Po hodině nám 

pan učitel oznámil, ţe za měsíc budeme mít koncert ve školní kapli. Tak zase 

uvidíme. 

 Po sboru následovaly dvě spací hodiny s mag.Ennserovou. A pak byl zase pan 

Křikloun, tentokrát nám pokřičel něco o Písni o Nibelunzích. Děsivé vymaštěné 

rakouské studentky opisovaly horlivě vše, co se zjevilo na světelné tabuli - 

časové osy, tabulky, vidličky, grafy. 

 Večeře byla takřka nadpozemská: Smradlavý sýr, který zapáchal jako hovno, 

dvě kupičky neidentifikovtelné pomazánky, ve které byly zapíchané rozlámané 

slané tyčinky. Vedle tyčinek trčel z pomazánky i kousek jablka. 

 

- Student zvaný Hurvínek byl dnes zase úplně mimo. 



- Křikloun zadal další úkol: Rozdal nám seznam dramat, kaţdý student si měl 

jedno zvolit, doma přečíst a rozebrat. Rakušanky se hned po seznamu vrhly jako 

hladové feny a začaly jej opisovat (proč?). Křikloun nám, zahraničním 

studentům, řekl, ţe dramata jsou vcelku známá a jednoduchá a není třeba mít 

strach. Pak zcela nepokrytě ukázal na bandu opisujících Rakušanek a pohrdlivě 

pronesl: "Stejně je mi jasné, ţe jste toho přečetli víc neţ...tyhle". Na ta slova nás 

Rakušanky skoro propálily pohledem. Po hodině sbalily seznámek do 

brašničky, odmítly nám jej ukázat, očividně měly strach, ţe se na něco zapíšem 

a vyfouknem jim to. Kdepak, nejdřív si musej holky zajít pěkně do knihovny, 

vzít jednu knihu po druhé a podívat se, která je nejtenčí a má největší 

písmenka... 

- Mireček si dnes holil rty. 

- Vopička je strašně špinavý. Má umolousaný límec a manţety, triko má aţ 

skoro nerakousky pokecané. 

- Gábi by se stejně spíš hodila k těm basům. 

 

čtvrtek 9.11. 

 

 Ráno jsme vyjeli do města Graz, abychom tam navštívili didaktický veletrh. 

Přestupovali jsme ve Vídni, čekali jsme tam asi hodinu. 

 Ve Vídni to všecko začalo: Nějakou shodou náhod jsme se dostali do ulice, kde 

byli samí slepci a obrýlenci, někteří dokonce naráţeli do sloupů a do Mirečka. 

 Vlak Vídeň-Graz měl zpoţdění, čekali jsme na peróně a byli vystaveni atakům 

vyklepané ţebračky v růţových holínkách a béţovém hubertusu. Ţebračka 

krouţila po peróně jako vosa, klepala nastavenou pazourou a nikdo jí nic nedal. 

Mara se nakonec slitovala a rozhodla se uspořádat mezi námi dobročinnou 

sbírku - přispěli jsme všichni. Mara vysypala ţebračce drobné do dlaní, 

ţebračka poděkovala a odešla jinam. Za chvíli se k nám ale zase vrátila a 

zkoušela to znovu, baba jedna. Člověk jim podá prst a hned chtěj celou ruku. 

 Cestu do Grazu jsme prospali. V Grazu jsme měli zamluvené pokoje v hotelu, 

jehoţ jméno nám uniklo. Hotel to byl velice pochybný: Paní recepční působila 

jako bordelmamá, v pokojích to divně smrdělo, měli tu lustry z ţelvovinové 

imitace. Kaţdý pokoj měl navíc dvoje dveře - jedny před prahem a druhé za 

prahem. Na záchod a do sprchy, která měla utrţené kropítko, se muselo přes 

chodbu. 

 Kolem jedné jsme šli na veletrh. Bylo tam ţivo. Hráli jsme si s dětskými 

hříčkami, listovali jsme si v Dudenu, hráli na hudební nástroje. K Novotňákovi 

neustále přistupovali nějací prodejci, pořád mu cpali nejrůznější papíry a 

samolepky - zřejemě aby se Novotňáka zase honem rychle zbavili (Novotňák - 

podle Trávníčka - působí zanedbaným dojmem a vzbuzuje soucit). Trávníčka 

radši prodejci nechali na pokoji, asi se báli, ţe by jim mohl dát přes drţku. 

Mireček působil seriózním dojmem - a to je názorný příklad toho, jak můţe  



vnější vzhled klamat. Andrea, Mara, Máňa a Gábi si nabraly spoustu prospektů, 

tašek a dalších zbytečností. 

 Ve čtyři jsme z veletrhu vypadli. U východu jsme potkali naši rakouskou 

spoluţačku Uršulu s objemným kufrem. Novotňák se hned nabídl, ţe jí kufr 

vezme - kufr byl teţkej jako kráva. Naštěstí měl kolečka. 

 Zpátky do hotýlku jsme jeli tramvají, pěkně na černo. 

 V supermarketu jsme si koupili kuţelky SAMSON, brambůrky a sodovku. 

Zavřeli jsme se s tím na pokoji a konzumovali. Kdyţ jsme začínali mít špičku, 

zaťukaly nám na dveře Maďarky s Uršulou. S úsměvem nám sdělily príma 

jobovku: Uršula to nějak popletla a omylem zamluvila naše pokoje na dva dny - 

a bába v recepci to nechtěla stornovat. A tak prý musíme zůstat aţ do soboty. 

Hu. Ještě ţe jsme si koupili to pivo. 

 Večer jsme šli do hospody s Uršulinými kamarády - blonďatými kokoty. Dali 

si dvě piva a byli jak dogy. 

 

- Ve vlaku z Kremţe do Vídně se Trávníčkovi přinatrefil nepříjemný záţitek: 

Cestou si k němu přisedl ošklivý rakouský chlap, který příšerně prděl a smrděl. 

Místy to skoro vypadalo, jako by se posral. Po- kaţdém prdu po- Trávníčkovi 

po- očku po-kukoval. Trávníček kroutil hlavou a zacpával si nos. Později 

pronesl: "Teda, to byl dobytek první kategorie..." 

- Novotňák převáděl slepou bábu přes přechod. Bába měla na kabátě ohromnou 

nevidomou placku, na kterou si neustále významně poklepávala a vykřikovala 

"Já jsem slepá, slepá, víte?" Přitom byla "očividně" slepá jenom na jedno oko. 

Ani hůl s sebou neměla. 

- Jedna bába na vídeňském nádraţí vypadala úplně stejně jako ta holínková 

ţebračka. Tahle bába byla ale bohatá - měla totiţ pěkně velký kufr a kabelu. 

- A ještě jedna příhoda z vídeňského nádraţí: jedna slečna se nás na nástupišti 

zeptala, jak velké má vlak zpoţdění. Řekli jsme jí, ţe dvacet minut, ale 

zapomněli jsme dodat, ţe od plánovaného odjezdu. Slečna kamsi odběhla, za 

půl minuty přijel vlak. Tak to holka prošvihla. 

- Na kaţdém čtvrtém útrţku hotelového hajzlpapíru bylo napsáno "DANKE". 

- Novotňák na veletrhu zaprděl do obří dekorační starobylé 

hudební trouby. Nástrojový dědek z toho byl úplně mimo. 

- Novotňák na veletrhu nepochopil princip jedné píšťalky, koukal do ní ze 

všech stran, asi si myslel, ţe je to kaleidoskop. 

- Mireček byl na veletrhu odchycen jedním novinovým pánem, který mu 

umoţnil bezplatný odběr třiceti čísel Standardu. Mireček je bude dostávat 

poštou. 

- Novotňák a Trávníček na veletrhu okupovali stánky, kde měli zdarma 

bonbóny a brambůrky. Jednou se jim dokonce poštěstilo ukořistit i jablko. 

- Pili jsme odporné rakouské pivo Zipfer, jenţ chutnalo jako hnůj. 

- Trávníček ukradl další půllitr. 

- Novotňák omylem zlikvidoval hotelovou lampičku. 



 



pátek 10.11. 

 

 Snídaně byla příjemná: Šunčička, vajíčko, sýr a čaj. Nejvíce toho seţral Baloun 

Novotňák (jako obvykle). Po snídani jsme ulehli a z postele pozorovali plynoucí 

den; kromě toho jsme si i četli a pospávali a tak. Asi v jednu nás přišly navštívit 

Maďarky, prý byly na veletrhu ještě jednou - uţ zase měly plné tašky papírů a 

kníţek, dokonce si nesly i nějaké videokazety. Na na naši otázku, co s tou 

hromadou krámů budou dělat, odvětily: "No, neberte to, kdyţ je to zadarmo." 

 Taky nás ty holky maďarský lákaly do divadla. Řekli jsme jim, ţe s sebou 

nemáme ţádný slušný hadry, v tomhle nikam nejdem. Nejvíc křičel Mireček. 

Maďarky se nasraly a odtáhly, a tak jsme zase měli klid na meditaci. 

 K večeru se hoši vydali do supermarketu pro sodovku a brambůrky. Mireček se 

po cestě z nejasných důvodů nasral a někam bezeslova odešel. Trávníček s 

Novotňákem chodili sami po městě, posedávali po lavičkách a povídali. Taky v 

obchodě s CD byli, okouněli tam ještě po zavíračce, pan prodavač je musel 

vyšťouchat; cestou ven sejmul Novotňák dveřma nějakou rakouskou ţenskou. 

Kdyţ se vrátili na pokoj, zjistili, ţe Mireček tu stále není. Přišel aţ kolem 

jedenácté - prej byl s holkama v divadle. 

 

- Novotňák opravoval kapesním noţíkem poničenou lampičku. Rejpal se v ní 

asi dvě hodiny. Kdyţ se mu ji ani po tak dlouhé době nepodařilo zprovoznit, 

zaskočil si do vedlejšího pokoje a nenápadně, aby ho uklízečka neviděla, 

lampičku vyměnil. (Ve vedlejším pokoji mimochodem bydlela Máňa.) 

- Novotňák rozbil hotelovou skleničku a vrazil si do nohy střep. 

- Trávníček si v supermarketu koupil podivný exotický plod s barevnou 

nálepkou. Plod se jmenoval KAKI. Kdyţ se do něj Trávníček později na lavičce 

zakousl, zklamaně zjistil, ţe ta věc chutná jako obyčejná hruška máslovka. 

 

sobota 11.11. 

 

 Konečně odjezd. Poklidili jsme v pokoji, zkontrolovali, jestli jsme si vzali 

všechny věci a šli na vlak. U nádraţí Novotňák zjistil, ţe nemá bundu a svetr. 

Hned upaloval zpátky do hotelu, kde běhal po schodech nahoru a dolů a uháněl 

uklízečku, aby mu otevřela pokoj. 

 Cesta vlakem by probíhala normálně, kdyby se nám (T a N) do kupé 

nenastěhovala jedna potrhlá "umělkyně". Bylo jí asi šedesát a uţ na pohled 

působila divně. Měla obrovský kufr, ze kterého trčel malířský stojan. Sotva si 

sedla, vyndala z příručního zavazadla jehlu a nit a počala si zašívat bundu. Jehla 

jí pořád padala na zem, neustále ji lovila kdesi hluboko pod sedadly. Kdyţ 

došila, dlouhou chvíli okukovala našeho spolucestujícího - alternativního 

mladíka s dredy. Pak najednou vytáhla papír a začala ho kreslit. Při kreslení 

stačila rozlít cocacolu, kelímek s vodou, rozsypat křídy a ještě vypadnout 

dveřmi z kupé a přistát na podlaze v chodbičce. Během jízdy stačila 



zportrétovat nejen dredového mladíka, ale i Trávníčka, Novotňáka a vlakového 

prodejce nápojů (Prodejce nápojů byl jejím výtvorem unešen a prohlásil, ţe si 

dá ten obrázek do obýváku). Kdyţ dokreslila, vytáhla fotoaparát a začala si své 

obrázky fotografovat - jako podloţku pouţila svůj kufr, vlak se ale klepal, a tak 

ty papíry pořád padaly na zem; stále nemohla zaostřit, navíc se jí podařilo ztratit 

krytku na objektiv. Těsně před Vídní ta ţena někam utekla vagónovou uličkou a 

uţ jsme ji nespatřili. 

 Kdyţ jsme přijeli na privát, zjistili jsme, ţe Angličanky Prase a Vepř si tady 

pěkně vyhazovaly z kopýtek. Taky nám vyhodily naše zálohované flašky. 

Novotňákovi strhly ze zdi fotografii myši na talíři. A posraly hajzl. Svině. 

 Večer jsme jeli na koštování vína. Trávníček nejel, protoţe se nevešel do 

taxíku. Mireček s Novotňákem si na slavnosti oţírali zdarma drţky, Trávníček 

se zatím na pokoji opíjel sám rumem. Stejně ale dobře udělal, na té oslavě byla 

totiţ příšerná zima a měli tam faráře, který vypadal jako Marek Eben. 

 Po příjezdu do hajmu šel Mireček s Prasetem a Vepřem ještě 

do hospody, Novotňák kecal v kuchyni s Máňou. Asi ve tři se Mireček 

připotácel zpět a asi hodinu po něm i opilá podsvinčata - přinesla dvě další 

reklamní cedule, které ukradla kdesi před hospodou. Máňa před nimi radši 

utekla do špajzu, ze zoufalství se tam pustila do svého chleba s olejem. 

Novotňák si šel vyčistit zuby a uţ chtěl jít spát, Vepř se ho ale snaţila zadrţet, 

chtěla se kamarádíčkovat. Novotňák jí zacpal hubu kazetou s Floydy a utekl k 

spícím hochům do pokoje. Podsvinčata pak poslouchala aţ do rána stále dokola 

píseň "Shine on you crazy diamond". 

 

 

- Pan průvodčí byl taky divnej: Koukal jak habakuk, na uniformě měl visačku s 

označením ZUGCHEF. Měl trojbradu, břicho jak cejchu. A v uchu obrovskou 

zlatou naušnici ve tvaru motocyklu. 

- Cestou vlakem vedli Trávníček s Novotňákem diskusi o akčním umění. 

- Při spaní se Trávníček musel uzemnit - tentokrát radši oběma nohama. 

- Mireček dnes čtyřikrát zvracel, dvakrát v hospodě, jednou před hospodou, 

jednou po cestě do hajmu. 

 

 

 

neděle 12.11. 

 

 Ráno ve dvanáct jsme zjistili, ţe nám Angličanky vylemtaly náš rum. Jinak se 

tento den nedělo skoro nic. 

 K obědu jsme pojedli kotletku s bramborami. Po obědě jsme koukali na televizi 

- dávali Quo vadis a hned po něm Bena Hura. 

 

 



 



Novotňák byl během odpoledne přistiţen, jak spí v posteli v kalhotech a 

ponoţkách (přikryt peřinou). Trávníček tvrdí, ţe Novotňákovy ponoţky byly jiţ 

nejmíň čtyři dny staré, Novotňák oproti tomu tvrdí, ţe byly zcela čerstvé. 

 K večeři jsme si dali utopence a chleba se sádlem. Pak jsme šli 

na procházku podél Dunaje. 

 

- Mireček dnes voprcal Trávníčka. 

- Mireček chtěl voprcat i Novotňáka, ty manšestráky s těma ponoţkama ho ale 

odradily. 

 

 

pondělí 13.11. 

 

 Plánovanou dopolední práci na diplomkách jsme zase odloţili a vstali aţ v 

deset. Šli jsme za bábou Sygmundovou vyţádat peníze za cestu do Grazu a 

ubytování. Moţná něco dostaneme zpátky. Bába nám taky řekla, ţe na 

Leopolda (středeční svátek) pro nás naplánovala cestu do Kloster Neuburgu. 

Aspoň, ţe nás pozve na jídlo. Tentokrát se rozhodně upejpat nebudem a 

objednáme si něco pořádného, ať se bába pěkně prohne. 

 Hodina se Swobodovou byla pestrá (Trávníček tvrdí, ţe byla na hovno). Stalo 

se toho hodně: viděli jsme studentku Johna Bromdena, jak vesele poskakuje. 

Mirečkovi se nešťastnou náhodou podařilo píchnout Novotňáka propisovačkou 

do ušního boltce - Novotňák strašlivě zařval a celou hodinu naříkal. Trávníček 

byl vylosován a ocitl se opět před tabulí, kde musel něco kvákat. Hrozivě se při 

kvákání kroutil a koulel očima, skoro to vypadalo, ţe je nějak nemocný. Na 

několik dlouhých vteřin se zadrhl u slovíčka Auf-merk-sam-keit. 

 Hodina s Dirnbergerem byla opět unylá. Dirnberger zíval, dal nám přečíst 

nějaký strašně dlouhý článek, aby si mohl v klidu schrupnout. Novotňák a 

Maďarka Andrea pokreslili stránky článku letadýlky a tanky - hráli si na válku 

mezi Maďarskem a ČR. 

 K večeři byl salát. 

 Večer hrál Trávníček s Novotňákem ve školní tělocvičně fotbal s 

rakouskými floutky. Trávníček hrál jako o ţivot, byl z toho celý červený. 

Novotňák poletoval v bráně sem tam a pouštěl jeden gól za druhým. 

 

- Zas tady u nás otravovala uklízečka. Obdivovala Novotňákův prádlový 

motouz. Taky řekla, ţe mluvíme pěkně německy. A ţe s klukama nebyly nikdy 

ţádný problémy, uţ tady je nějaký ten pátek, a tak to musí vědět. 

- Angličanky nám vytopily koupelnu a vyplácaly všechnu teplou vodu. 

- Máňa má zítra narozeniny. Bude jí celých dvaadvacet. 

 

úterý 14.11. 

 



  
 

 



Psáno s dvoudenním zpoţděním: 

 Opět jsme šli na hospitaci. Haranti byli zase drzí, Hoenigl na ně pořvával a 

dělal machry na studentky. 

 Eiblova hodina byla veselá. Dostali jsme za úkol napsat dopis imaginárnímu 

kamarádovi - dopis byl řešen jako dotazník, kaţdý student dostal papír s 

otázkami, na které bylo třeba odpovědět. Trávníček do dopisu-dotazníku napsal, 

ţe chodí velice rád do školy a bez ní je mu smutno. Mireček zase, ţe jeho 

nejlepším přítelem je jeho přítelkyně. Novotňák napsal, ţe jeho nejoblíbenější 

hračkou je jeho froté medvídek. Andrea napsala, ţe její nejoblíbenější hračkou 

je ona sama. A Máňa, - ţe jejím největším ţivotním přáním je, aby její čeští 

spolubydlící byli alespoň dva dny v kuse střízliví; slovo střízliví ale Mireček 

Máně přeškrtal (kvůli blíţícímu se Eiblovi) a místo něj tam napsal veselí. 

 Odpoledne jsme šli koupit slané brambůrky a karton piva Egger pro večerní 

oslavu Mániných narozenin. 

 Večírek se poved. Slavilo se u Maďarkek. Přišel i řízek Robert, přitáhl s sebou 

dvě rakouské děvy, a tak bylo veselo - všechny jsme je sestřelili Trávníčkovým 

pašovaným absinthem. Robert se ukázal jako skvělý hudebník, zahrál nám 

pěkně na kytaru a zpíval k tomu, všichni si podupávali do rytmu. Trávníček se 

Novotňákovi vysmíval, ţe kejve hlavou mimo rytmus, Novotňáka to nasralo a 

vytahal Trávníčka mimo rytmus za uši. 

 Máňa dostala veliký dort s ţelatýnovými třešinkovými atrapami. A taky 

prskavky. 

 Šlo se spát asi ve čtyři. 

 

- Menza: K večeři byl odporný ţlutý koláč politý malinovou šťávou. 

- Novotňákova poznámka: Trávníček byl dneska pěkně hustej. 

- Trávníčkova poznámka: Novotňák byl dneska pěkně hustej. A surovej. 

- Mireček byl rozumný, uhnal si poklidnou vopici. 

- Robert toho vydrţel víc, neţ jsme si mysleli. 

- Dnes byla Trávníčkova zvracecí premiéra. 

- Trávníček padl jako první, usnul uţ kolem půl druhé. 

- Máňa se nám nádherně opila. 

- Zítra není škola. Rakušáci slaví svátek svatého Leopolda. Jedeme na výlet do 

městečka Kloster Neuburg. 

 

 

středa 15.11. 

 

 Ráno se nám skoro nepodařilo vstát. 

 Cesta vlakem byla nepříjemná: Novotňák měl alkoholový třas, Mireček zarytě 

mlčel a ucucával z lahve vodu, Trávníček byl kocovinově nevrlý. 

 V Kloster Neuburg nás vyzvedla bába Sygmundová. Byla hnusně vyspalá a 

vitální, na první pohled nezničitelná. Hned nás vyhnala na kopec, kde stál 



kostel, v němţ byly uloţeny ostatky svatého Leopolda (nohy a lebka). Po 

kostelíku jsme se šli podívat na jednu blikající pouť a pak - můj ty boţe! - nás ta 

ţenská zatáhla na víno. Opice se vrátila zpátky jako bumerang. Při obědě v 

restauaci se Mireček s Trávníčkem tak rozehřáli, ţe si objednali pivo, Trávníček 

pak ještě jedno...a to uţ měl zase plovoucí očíčka a úsměv od ucha k uchu. 

 Po obědě nás bába zatáhla do muzea moderního umění. Jedna patlanina přes 

druhou. Pár kousků tu bylo sice zajímavých, ale celkově to nestálo ani za 

hovno. 

 Při zpáteční cestě vlakem Trávníček zazmatkoval, snaţil se úporně přesvědčit 

průvodčího, ţe jedeme do stanice, z níţ jsme právě vyjeli. Průvodčí z toho byl 

úplně vedle, bylo na něm vidět, ţe váhá, zda je muţem na svém místě... 

 Večer jsme si dali utopence a pivo a koukali na film o dinosaurech. 

 

- Rakušáci říkají hospodám "pajzl" (asi kvůli tomu jejich hnusnému pivu) 

- K obědu jsme si objednali nádherně veliké řízky. Zaplatila to Evropská unie. 

- Mireček dnes na pouti spatřil tradičního vyšívaného rakouského 

dědka o tradiční rakouské okované holi. Byl z toho celej den úplně v prdeli. 

- Zatímco Novotňák psal deník, hoši si v kuchyni zase oţrali dršťky. - Prasata 

byla celou noc kdesi v hospodě. Vrátila se aţ v sedm hodin ráno. 

 

 

 čtvrtek 16.11. 

 

 Ráno ani nestojí za popis. Oběd taky ne. Po obědě byla hodina s bábou 

Sygmundovou, bába se tentokrát rozpovídala o rakouském fotbale. Hodina s 

dejchací Luftbabou odpadla. Historik Platzer povyprávěl o dalším 

archeologickém nalezišti. 

 K večeři byla fazolová polívka s ţemlí. Náboţenská fanatička Mara svou porci 

nedojedla a šla ji vyhodit. Trávníček Maru okřikl, ţe co chudáci děti v Africe, 

ty nemaj co jíst a Mara si tady takhle mrhá. Maďarka se zarazila, koukla na 

svou nakousanou ţemli a zbytek polévky, dlouhou dobu váhala,...ale pak to 

stejně 

vyhodila. 

 

- Prasata nám zase provedla pěknou levárnu. Zašly za Neukirchnerovou a pěkně 

nás očernily. Tvrdily jí, ţe se kvůli nám nemohou učit, ţe na to nemají dostatek 

klidu. Taky, ţe se s nima nebavíme a nezveme je na večírky. A ţe jsme 

nezdvořilí a nepořádní. A ţe uţ s náma nebudou. 

 Toto všechno jsme se dozvěděli od báby Neukirchnerové. Bába nám všem 

zároveň s rozzářenou tváří (think pink) oznámila, ţe se Maďarky pozítří ráno 

vystěhují a Prasata přijdou na jejich místo. Bába téţ apelovala na naše svědomí 

- prej se s holkama máme začít bavit, máme k nim být vstřícní. Bába uţ zřejmě 

ztratila i poslední zbytky svého rozumového torza. 



 
 

 

 



- Všichni začínáme fandit Irské republikánské armádě. 

- Novotňák o sobě prohlásil, ţe sere za chůze. 

- Novotňák tvrdí, ţe znal jednoho plukovníka, který vlastnil náhrdelník z 

Vietnamců. 

- Novotňák si dneska povídal s rakouskou kozaticí. 

- Egon Bondy má prej vyoperovanej konečník a v prdeli nosí trubičku. 

- Mireček má vyoperovanej slepák a v prdeli má voj. 

- Trávníček si holí meziprstí. 

- Hoši dnes Novotňáka při psaní deníku osahávali. 

- Mireček si z Trávníčkovy stolní lampičky vyrobil obří svítící falus. Chtěl 

Trávníčka voprcat, ale Trávníček se schoval pod peřinu. Na Novotňáka 

Mirečkovi nestačila šňůra. 

- Trávníček podnikl zdravotní procházku po pokoji. Kdyţ procházel kolem 

Mirečkovy postele, vznikl tento dialog: 

 

 Mireček: Ty sis tady usral. 

 Trávníček: Néé... 

 Mireček: Ale jo, cejtim ten tvůj smrad. 

 Trávníček: Né, to sou koule, mám je zapařený. 

 Mireček: Dobrý, tak pokračuj. 

 

 

pátek 17.11. 

 

 Vstávali jsme jako obvykle. K obědu byla podivná ţlutá sračka s cibulí, dali 

jsme si na to asi tři kila pepře, ale nepomohlo to. 

 Po obědě zavolal Mirečkovi jeho tata. Oznámil mu, ţe za tři hodiny je tady jak 

na koni i se svou početnou rodinou. Mireček se zhrozil a začal horečně uklízet 

všechny cigarety a pivní plechovky. Trávníček s Novotňákem Mirečkovi 

pomáhali uklízet náš bordel (Trávníčkova poznámka: ne "náš" - Novotňákův 

bordel to byl.) Za chvíli to tu bylo jako v domečku pro paneny. Zbytek času 

strávil Mireček nervózním chozením sem a tam a hryzáním nehtů. Taky si 

zapálil poslední cigaretku, po níţ si čtyřikrát vyčistil zuby. 

 A tak rodinka přijela na exkurzi. Mireček všem představil strejdu Pavla, strejda 

Tomáš tu nebyl, zdejchl se na internet. 

Zůstali tu hodinu a půl a zase vypadli. Ale hlavně ţe přivezli krkovici, rolku a 

párky. 

 Večer byl Stalingrad, tak jsme si to pěkně uţili... 

 

 

- Mireček zcizil z Novotňákova šuplete jeden omšelý prezervativ a přesunul jej 

na noční stolek strejdy Tomáše. Strejda Tomáš prezervativ poctivě vrátil. 

 



 
 

 



- Mireček dneska křičel: Ty pivní plechovky a lahve svedeme na Máňu...! V 

Řecku se přece chlastá vo stošest, nebo ne? 

- Prase telefonovalo s Anglií celých padesát minut, brečelo a kvičelo, a stále 

opakovalo: I try it, I try it! really! 

- Prase a Vepř jsou hysterický svině. 

- Mária uţ nám taky hysterčí. 

- Je to tady jak v blázinci. 

 

 

sobota 18.11. 

 

 Ráno jsme zjistili, ţe Prasata zase posraly hajzl. 

 Dopoledne probíhalo v duchu zmateného srocování se v kuchyni. Svině pořád 

chtěly řešit "ony nesnesitelné zdejší poměry", rozhodly se definitivně, ţe nás 

odtud vyštípou a vymění za Maďarky. Pořád něco plkaly a mlely a kvákaly a - 

my jsme se na ně vysrali s šli si pouštět draka k Dunaji. 

 Drak-beruška lítal moc hezky. Novotňák fotografoval Mirečka s navijákem, 

Mireček navíjel a odvíjel. Trávníček nesl brašnu s fotografickým nádobíčkem. 

Kdyţ byl provázek úplně na konci, přivázali jsme draka k lavičce a koukali, jak 

se tam nahoře prohání. Všichni procházející Rakušané nás pěkně zdravili 

"Grüss Gott", Novotňák dokonce dvěma rakouským dětem nabídl, jestli si 

nechtěj na chvíli podrţet naviják. Haranti se navijáku drţeli jako klíšťata, 

nechěli se od něj odtrhnout, nakonec jsme jim museli říct, ţe drak uţ je z toho 

lítání unavenej a musí si jít domů odpočinout... 

 V hajmu bylo zase rušno: V našem pokojíku jsme se setkali s Maďarkami, 

kterak sedí schlíple a zmateně na našich postelích, před sebou tašky a kufry. 

Bůh ví, co jim ty mrchy anglický napovídaly. Řekli jsme Maďarkám, ţe nás 

odtud nedostane nikdo, ať se Prasata třeba postavěj na hlavu. Poslali jsme ty 

nešťastné Uhryně zase zpátky do jejich původního obydlí, Novotňák jim 

pomohl s taškama. 

 Večer byl poklidný, koukali jsme na televizi, dávali nějakou divadelní hru od 

Nestroye, hra byla ale v dialektu, a tak jsme jí příliš nerozuměli. 

 

- Prasata po obědě odjely do St.Pöltenu plakat na rameni bábě 

Neukirchnerové... 

- Při pouštění draka: Nějaký všetečný pes chtěl sníst Novotňákovo přirození. Po 

zjištění, ţe by to nestačilo ani na jednohubku, přeběhl k Trávníčkovi, tam to ale 

nevypadalo o nic lépe. Mirečka uţ pes ani nezkoumal a hladov utekl radši zpět 

za svým rakouským pánem. 

- Novotňák si po zběsilém fotografování povšiml, ţe má fotoaparát zase špatně 

"naštelovanej". Z fotek tedy opět nejspíš nic nebude. 

- Trávníček si pod peřinou hraje na Dalajlámu. 



 
 



 

neděle 19.11. 

 

 Vstávali jsme zase ve dvanáct. K obědu si Mireček s Novotňákem uklohnili 

rejţi s masem a houbovou omáčkou, Trávníček si dal fazole s masem a 

ďábelskou omáčkou. 

 Jinak se nedělo vůbec nic. Novoťák plácal kostru své diplomky, Mireček s 

Trávníčkem pospávali a četli si. Během odpoledne jsme byli dvakrát na 

procházce, vzali jsme s sebou i Máňu. 

 Večer jsme šli navštívit Maďarky. Pohostily nás čajem a chlebem ve vajíčku. 

Novotňák dostal bonbón, ale hrál si s ním v ústech tak divoce, aţ ho spolkl. 

 V televizi dávali Jurský park. 

 

- Ráno odletělo Čuně Sally domů. Navţdy. Prase ji doprovodilo aţ na vídeňské 

letiště. 

- Andrea má ve středu narozeniny. Asi dostane stejnej dort jako Máňa. Musíme 

se Andrey zeptat, kde ten Mánin dort koupila... 

- Novotňák se nechal inspirovat filmem Jurský park a podupával si ve vaně jako 

dinosaurus. 

- Dnešní den nestál za nic. 

- Trávníček se začal učit z Němčiny pro samouky. Dokonce si vypisuje i 

slovíčka. Má na to takový malý sešitek. 

 

 

pondělí 20.11. 

 

 Ráno v devět měla přijít bába Neukirchnerová. Ale asi jí šly špatně hodinky, 

dostavila se totiţ o čtyřicet minut později. No co. Nakýblovala se k nám do 

kuchyně, servilní Novotňák jí naservíroval čaj. Mireček nebyl přítomen, někam 

se zdejchnul, utekl před zodpovědností. Bába nám s americkým úsměvem 

sdělila, ţe stěhovat se přece jen budem, "chudák" Prase uţ to prý s námi 

nemůţe vydrţet. Dala nám dvě moţnosti: Buď se do maďarského kamrlíku 

nastěhujem všichni tři, anebo pouze dva a tomu třetímu zbyde celý náš bývalý 

pokoj. Novotňák začal do báby šít o sto šest, ostatní se skoro ani nedostali ke 

slovu. Spor trval asi hodinu, z toho čtyřicetpět minut vedli bába a Novotňák své 

vyčerpávající monology. Novotňákův monolog měl alespoň smysl, bábin 

monolog smysl postrádal. Novotňák se s americkým úsměvem nakonec báby 

otázal, zdali zde existuje kromě ní (nejlépe nad ní) ještě někdo, kdo by mohl 

tuhle situaci nezávisle posoudit. Bába dostala třesavku, na malý moment ji 

přešel její american look a jistě i její think pink. Bába označila Novotňáka za 

silně šarmantního a vzápětí ho začala uráţet. Pak začala plácat něco z cesty o 

své rodině... 



Výsledek tedy ţádný. Jednání bylo odročeno na příští den, na patnáctou hodinu. 

Bába je opravdu naprosto vygumovaná, ty dvě potvory si ji omotaly kolem 

prstu a teď jim bába dělá poskoka. 

 Kdo nakonec ztratil nervy, byly Maďarky ( které s tím nemají nic společného). 

Rozhodly se, ţe jedna z nich si vymění místo s Prasetem. Tak jsme to pěkně 

projeli. Je nám těch maďarskejch holek líto. 

 Hodina s Ennserovou šla zas úplně mimo nás. Trávníček se pak na následující 

čtyři hodiny radši zdekoval, šel spát. Hodina se Swobodovou byla tentokrát 

poněkud pestřejší, důkazem budiţ Mirečkův autentický zápis: Novotňák na 

hodině didaktiky zmateně kreslil ňáký zasraný malůvky (pozn.Novotňáka: 

didaktický malůvky...), pořád je ukazoval Rakušankám a mocně ţvýkal svoji 

ţvýkačku. Dělal ovšem zcela něco jiného, neţ měl za úkol. Byl zjevně nervózní. 

 Jedna holka od nás ze třídy vypadá jako náš liberecký spoluţák Marek Vodička 

- tzn.: Je dost divná. 

 Dirnberger byl opět suchý, nudný a ospalý. 

 K večeři nebylo skoro nic. 

 

 

- Trávníček si během hádky s bábou taky občas přisadil. 

- Pomsta za tu dopolední bitvu v kuchyni na sebe nedala dlouho čekat: 

Odpoledne jsme se od Maďarek dozvěděli, ţe peníze za druhou nedobrovolnou 

noc strávenou v Grazu nakonec nedostanem. 

- Prase se s námi najednou chce kamarádíčkovat. Asi si myslí, ţe smaţeme 

předchozí události. Ale to se plete. 

- Prsatice ukazovala na monitoru Novotňákovi obrázek roztomilého děťátka, 

které sladce špulilo rtíky. Novotňáka polil ruměnec. Uţ nám začná blábolit z 

cesty. Tak uvidíme. - Mirečkova pozn: No bóţe, sme jenom lidi, kurva. 

- Trávníček je toho názoru, ţe Novotňák se zamiloval. 

- Novotňák říká, ţe to teda rozhodně ne, prsatice vlastní sice pěknou a 

vyvinutou hruď, ale obličej má vošklivej. 

- Andrea tvrdí, ţe se zamilovala do Trávníčka:-) 

- Trávníček stále opakuje své: Já jsem příliš čistý, duše vznešená. 

- Trávníček se pořád jenom válí v posteli, komentuje, komanduje a tloustne. 

- Mireček se nás neustále ptá, zda bychom tu kterou ţenu v televizi voprcali... 

(Mirečkova poznámka: No jeţišmarjá, no a co?...) 

- Máňa je zřejmě paranoik - Mirečkovi dnes vyprávěla, ţe ji celý večer někdo 

sleduje. 

- V koupelně, na okraji vany, kdosi zapomněl mandarinku. 

 

 

 

 

 





úterý 21.11. 

 

 Hoenigl měl príma obleček: Pytlovaté manšestráky a tyrolské sáčko s 

kostěnými knoflíky. 

Eibla jsme přeţili. Vyprávěl nám něco o nějaké Číňance, kterou místní studenti 

naučili jen jednu německou větu, a sice: "Drţ hubu!"(halte die Gosche). 

Namluvili jí, ţe jde o pozdrav. Číňanka touto větou pozdravila vídeňského 

starostu a posléze, v nějaké restauraci, i vídeňské mafiány. 

 Odpoledne se opět přiřítila Neukirchnerka. Přinesla hnusné koláčky (které 

Baloun vzal okamţitě útokem) a zase se nechala pohostit čajem. Tentokrát se s 

námi handrkovala o peníze za Graz. Rozhodla se, ţe nám zaplatí pouze půl 

cesty vlakem a jen jednu noc strávenou v tom pochybném hotýlku. Novotňák se 

s ní zase pohádal, ale nemělo to stejně ţádný smysl. Bába přišla blbá a blbá zase 

odešla. 

 K večeři byly dva plátky sejra a máslíčko. 

 Po večeři jsme pomáhali Andree se stěhováním. Měla neuvěřitelných krámů. 

Například zrcadlo metr a půl krát metr. 

 Andrea se taky rozhodla, ţe nám přeorganizuje kuchyň: Přinutila nás, abychom 

do té místnosti nastěhovali jednu volnou postel, následně jí několika hmaty a 

chmaty proměnila v útulné sofa. Taky odněkud vykouzlila dva volné noční 

stolky a pouţila je jako televizní sloupek. Praktická ţena. Ne jako Prase.... 

 Prase teď bude bydlet s Marou. Chudák Mara. 

 Ze všech událostí jsme byli tak rozrušeni, ţe jsme popadli náš absinth a vydali 

se k Dunaji trochu se odreagovat. U Dunaje bylo hezky: Seděli jsme na lavičce 

a pozorovali rušný říční provoz. Novotňák si dal dokonce běţecké závody s 

parníkem; parník, ačkoli neměl noţičky, závod vyhrál. 

 Po té troše relaxace jsme se ocitli opět v naší kuchyni, kde jsme si uvařili noční 

kudrnatou čínskou polívku. Pozvali jsme i Andreu, kdyţ má dneska tu 

zabydlovací premiéru. 

 Den Trávníček s Novotňákem zakončili posloucháním Pink Floydů, Mireček 

zmizel v pokoji s knihou. Hoši poslouchali album UMMAGUMMA, asi v 

polovině kazety se k nim přidala i Máňa. Teda vlastně spíš k Novotňákovi: 

Smyslně přilehla vedle něj a přisunovala se pomalu blíţ a blíţ. Trávníček z toho 

byl tak v prdeli, ţe si musel jít ven zakouřit. Novotňák si Máni vlastně ani 

nevšiml, byl zabrán do skladby Several species of small furry animals gathered 

together in a cave and grooving a pict. Jaké bylo jeho překvapení, kdyţ se 

Trávníček po svých pěti minutách vrátil a s účastí se Novotňáka zeptal, "jestli 

se jiţ vyslovil". 

 

 

- Mireček dnes na otázku báby Neukirchnerové, co by se zde dalo zlepšit, 

odpověděl, ţe náš privát by mohl být lépe vyzdoben. 

- Mireček je stále zamlklý. 



 



- Prsatice krouţí, opisuje stále menší a menší kruhy a Novotňák se začíná 

rozehřívat. 

- Máňa se nám přiznala, ţe vylemtala jiţ třetí láhev oleje. 

- Máňa si v mikrovlnce pekla půlku brambory. Nechala tam tu hlízu přes dvacet 

minut, při maximálním výkonu. Tu zbědovanou půlku pak jedla asi půl hodiny. 

Umývání talíře a vidličky jí trvalo dalších patnáct minut. S tím děvčetem není 

něco v pořádku. 

- Z Neukirchnerový jsme tak nasraný, ţe si ani číst nemůţem. 

- Trávníček pořád (uţ asi třetí týden) Novotňákovi vyhroţuje, ţe uţ se mu na 

ten deník vysere. 

- Píseň dne: 

  Já se bičuju... 

  tá-da-dá-da-da 

  a já se bičuju... 

  tá-dá-dá-dá-dá-da 

  já se bičuju... 

  tá-da-dá-da-da 

  dá-dá-dádádádá-dá-da-da-da! 

- Trávníček chtěl uspořádat hodinu chválení - chtěl být hodinu chválen... 

- Náš erární kazeťák značky SABA začíná hrát silně falešně. Je to pěknej křáp. 

- Baloun Novotňák to nemohl vydrţet a seţral Máně její rumo- čokoládové 

kuličky. Máňa se po nich sháněla, Novotňák zprvu vehementně zapíral, 

nakonec mu však svědomí nedalo a přiznal barvu. Máňa se oklepala a odplíţlila 

se tiše do spíţe, kde se potají pustila do chleba s dţemem (Po deseti minutách 

hlučného mlaskání byla odhalena hladovým Balounem.) 

 

středa 22.11. 

 

 Po obědě nás uţ zase navštívila Neukirchnerka. Vzala s sebou i bábu 

Sygmundovou. Obě báby zase řešily, tentokrát se ale chovaly daleko krotčeji - 

bába Neukirchnerová byla hotový Milius. Prej nám to všecko zaplatěj. A bába 

Neukirchnerová se v tom zmatení smyslů dokonce Novotňákovi omluvila. 

 Ennserová ani nestála za řeč. Křiklounova hodina byla daleko pestřejší - 

rakouská děvčata se zase projevila, obzvláště pak slečna oteklá. Slečna oteklá 

nevěděla, co jsou to astry. Zřejmě si myslela, ţe jde o automobily značky 

OPEL. No nic. 

 Večer šli Trávníček s Novotňákem na vejlet. Zvolili zcela neznámou cestu a 

tmou se po dvou hodinách pochodu dotápali aţ do jakési vesnice nesoucí název 

Gneixendorf. V Gneixendorfu objevili sochu placaté venuše (?!). Cestou zpět 

navštívili mostík "die Brücke über die B218" (most přes silnici B218), kde si 

oba přivodili modřinu, kdyţ se společně praštili o jakýsi hranatý rezatý sloupek. 

Most byl úplně na hovno, nesmělo se na něj, zakazovala to výstraţná značka 

(proč se tu staví mosty, na které nikdo nesmí?) Do Kremţe jsme se dostali z 



nějaké podivné strany, vylezli jsme na podivném náměstíčku, kde byla socha 

kovboje. Kovboj byl celý z bronzu, měl lucernu, klobouk a veliký revolver. 

 V kuchyni jsme si dali chleba se sádlem, Mireček byl ještě vzhůru, koukal se 

na kriminálně špionáţní film s Donaldem Sutherlandem. 

 Asi v jedenáct se u nás zjevila opilá kozatice. Zatáhla nás do společenské 

televizní místnosti a seznámila s tlupou podivných týpků. Hned si přidsedla k 

Novotňákovi a snaţila se upoutat jeho pozornost. Předla s ním podivný 

rozhovor o ničem. Nakonec to ale vzdala a šla vyspat svou opici. Po ní odešla i 

další rakouská děva v doprovodu brejlatého chcípáčka s kozí bradkou. 

Trávníček s Novotňákem se nakonec odklidili taky, uvolnili tak místo Máňe a 

ulízanému rakouskému dialektickému frajárovi (Máňa chtěla, pravda, taky 

zdrhnout - maník ji ale stáhl zpátky do pohovky). 

 

- Neukirchnerka při odchodu pocelovala všechna děvčata. Na nás kluky si radši 

netroufla. 

- Po Novotňákovi pořád kouká jedna příšerná tlustá monstrózní blondýna. 

- Prase je stále drzé. 

- Mireček stále zamlklý. 

 

 

čtvrtek 23.11. 

 

 K obědu byl řízek s rejţí a kečupem. 

 Dvouhodinovka s dejchací luftbabou se opravdu vydařila. Luftbaba s námi 

dejchala tak intenzivně, ţe nás z toho aţ rozbolela záda a otekly nám hlavy. Po 

čtyřiceti minutách hlubokého dejchání bába rozdala papíry s podivnou 

básničkou. Přinutila nás, abychom básničku jeden po druhém pěkně před třídou 

zarecitovali a dejchali při tom. Bylo to hrozné. 

 Platzer nám vyprávěl o bitvě u Bratislavy a o zběsilých Hunech. 

 Večer se konalo poţární cvičení. Pan farář zatočil klikou sirény, pustil umělý 

kouř a všichni studenti museli opustit budovu. Maruš opustila budovu jako 

poslední, protoţe telefonovala se svým řeckým taťkou. Celá škola se zvolna 

zaplnila hasiči v oranţových svítivých overalech a špičatých hliníkových 

přilbách, které silně připomínaly přilby ze seriálu Návštěvníci. Hasiči se 

pohybovali nápadně pomalu, bylo vidět, ţe je cvičení příliš nebaví. Rychleji 

běhal snad jen jediný hasič, zmatenec, jenţ neustále někde zapomínal kousky 

hadice. Většina z nás byla venku jenom chvíli, hned jak to bylo moţné, jsme se 

vplíţili zpátky dovnitř. Hasiči nám tloukli na okna svýma ţlutýma prackama, 

jeden dokonce připlácl svůj obličej na sklo. Neotevřeli jsme. 

 Po poţárním cvičení jsme opět podnikli procházku k Dunaji. Novotňák chtěl 

říct i kozatici, dokonce přinutil Trávníčka, aby s ním vystoupal do prvního patra 

ke dveřím 117 a dělal mu křena. Prsatice ale nebyla doma, a tak jsme šli na 

vejlet jen s Andreou a Máňou. Mireček zůstal v posteli s knihou. 





- Andrea se konečně vyslovila. Trávníček je v rozpacích. 

- Mireček na odpolední procházce stanul u nástěnky křesťanských bratří. Tu se 

vedle něj zjevila malá stařenka a ptala se, kdo umřel a kolik mu bylo. Mireček jí 

odpověděl, ţe umřel pan Karl Konrád a ţe mu bylo osmdesát devět. Babka na 

to: "No, uţ bylo taky na čase,...aby umřel..." a ztratila se jako pára nad hrncem. 

- Máňa s Andreou nám nechtěly zazpívat. 

- Andrea dnes měla narozeniny. Od kaţdého z nás dostala adventní kalendář a 

kindervajíčko. 

 

 

pátek 24.11. 

 

 Ráno se Trávníček s Novotňákem (Mireček se nepřinutil vstát) vydali vlakem 

do St.Pöltenu, aby si prohlédli tamější knihovnu. 

 Cesta do knihovny neproběhla bez zajímavostí. V St.Poeltenu se Novotňák 

zeptal na cestu podivně vyhlíţejícího šusťákového dědka s bicyklem. Dědek mu 

vše zevrubně popsal a následně se mu představil jako známý st.poeltenský 

básník. Chytl Novotňáka z rukáv a zakřičel: "Třicet sekund, chci po vás jen 

třicet sekund!" A počal recitovat. Kdyţ dorecitoval, vychrlil ještě několik 

trefných epigramů, popadl Novotňákovu ruku a začal s ni třást, a třásl by snad 

ještě teď, kdyby se Novotňák nevytrh a neutekl za opodál zevlujícím 

Trávníčkem. 

 Cesta vedla šedivou novoměstskou částí. Všechno tu bylo studené, hranaté a 

špičaté, ulice hladké a rovné. Nebylo tu skoro ani ţiváčka - jen sem tam nějaký 

rakouský harant na skateboardu. Popelnice tu stály v dlouhých a nebezpečně 

vyhlíţejících šicích. 

 Knihovna působila uţ na první pohled značně pustě a vykradeně. Nebylo tu 

skoro nic, co by se nám mohlo k našim diplomkám hodit. Pár tlustých lexikonů 

a encyklopedií, několik knih, které lze najít v kaţdém podřadnějším 

antikvariátku. Jediné, co nás opravdu zaujalo, byly kovové otáčivé dveře u 

vchodu - dalo se s nimi točit sem a tam. 

 Po knihovně jsme navštívili supermarket BILLA a koupili si tam prošlé navlhlé 

večky, sýr v kelímku a salám v igelitu. Venku jsme si pak sedli na ledovou 

lavičku a hodovali. Tu se náhle odkudsi vyloupl bílý výletní vláček: Kdyţ nás 

pohledná rakouská řidička zmrečila, jak se cpeme (obzláště pak Baloun), 

přidala plyn a opsala kolem naší lavičky veliký oblouk... 

 Cesta zpět k nádraţí byla zajímavá. Na hlavním náměstí se konal jakýsi fest, 

celé náměstí blikalo, zpívali tu kloboukoví štětinatí krojovaní dědkové. Báby 

prodávaly perníčky a svařáka. I umělé kluziště tu bylo. 

 V Kremţi vládl klid. Mirečka jsme svým příchodem probudili. 

 

 



- Novotňák dnes nemohl otevřít šatní skříňku v knihovně. Bodejť by to taky šlo, 

kdyţ zámek odemykal klíčem od našeho kremţského privátu. 

- Novotňák způsobil nedorozumění s pánem u nádraţní kasy. Chtěl po pánovi 

"Bleistift" (tuţku), ale pán mu rozuměl , ţe chce "Gleis" (nástupiště). (Pozn.N.: 

Ten chlap byl hluchej jak pařez.) 

- V St.Poltenu jsme viděli českého pouličního kytarového zpěváka. - Všude 

jsme se setkávali s Eiblovým jménem. Je to prostě filuta: Hlavní didaktik 

Rakouska vlastní obchod se zbraněmi (měl tam pistole Smith&Wesson) a 

napsal kníţku o ţralocích. 

- Na nádraţí dnes zachrápal výpravčí. Strojvůdce na něj z odjíţdějícího vlaku 

zařval: "Anschluß ! Anschluß !" 

- Trávníček prohlásil, ţe se mu st.poeltenské novoměsto líbilo a ţe by tam chtěl 

ţít. Taky navrhl, ţe by zde mohla být zakázána jakákoliv barevná výzdoba, 

stejně tak barevné oblečení... 

- Andree přijel její maďarský muţ. V kuchyni nám uspořádal sýrové hody. 

Nabídl nám sýr, jenţ vypadal jako salám, ale chutnal jako sýr. 

- Dozvěděli jsme se, ţe "miluji tě" se maďarsky řekne "sereplek". 

- Trávníček odmítá leţet na kuchyňském sofa. Zdůvodňuje to tím, ţe přece 

nebude leţet na posteli, na které ještě před nedávnem leţelo Prase se svejma 

krámama. 

- Holky se nám nějak často a dlouho sprchujou. My ale známe prostředky, jak je 

dostat ven: stačí pustit horkou vodu v kuchyni, tlak vody v potrubí klesne a ze 

sprchy pak teče jenom studená. Hehehehehe... 

- Mireček byl večer běhat. Po cestě vyblil v křovíčku svou objemnou porci 

maďarského sýra. 

 

sobota 25.11. 

 

 Celý den pršelo. Vstávali jsme v půl jedné, ale vypadalo to, jako by bylo šest 

večer. 

 K obědu byly fazole. Trávníčkovi se při jídle přihodila nemilá věc: Kousl do 

šutru a zlomil si zub. Skučel, nadával, nakonec se zničeně odklidil zpátky do 

postele a celý den prokoukal do stropu. Probral se aţ večer u své Učebnice 

němčiny pro samouky. 

 V noci jsme koukali na Hitchcockův film "Neviditelný třetí", běhal tam pán v 

šedivém oblečku. Pánův obleček byl takřka nezničitelný, byl to opravdový 

obleček do nepohody: Vţdy ho stačilo jen oprášit a vyrazit za novým 

dobrodruţstvím. 

 Pak taky dávali britské sci-fi z roku 1973, které se jmenovalo "Fáze IV". Byl to 

opravdový psychedelický nářez. Samé divoké střihy, barvy a spousta 

jedovatých mravenců. I v tomhle filmu běhal nějaký pán, tenhle měl ale stříbrný 

skafandřík a velikou modrou bombu s insekticidem. 

 



- 



Pro celkové oţivení atmosféry Mireček navrhl, ţe by Trávníček mohl voprcat 

Gábi. Trávníček prohlásil, ţe z tak děsivého záţitku by se asi do smrti 

nevyhrabal... 

- Trávníček se hrozivě nudil. Z té nudy si dokonce oholil strojkem hlavu. 

- Máňa vařila skoro hodinu a půl předvařenou zeleninu CLEVER. 

- Při listování Němčinou pro samouky jsme si vypsali některé důleţité fráze, 

např.: 

 

Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem československé delegace. 

Navrhuji připít na přátelství mezi našimi národy. 

Poslouchám německé magnetofonové nahrávky 

Pozvedněme číše! 

Přejete-li si, představím vám ho. 

Hodně štěstí a spokojenosti na vaší společné cestě ţivotem. 

Chudák! 

Přicházím od pana X. 

 

 

neděle 26.11. 

 

 Dnes se nedělo naprosto nic, a proto to nebudem protahovat: 

 Venku bylo zase hnusně. Trávníček proleţel skoro celý den v posteli, Mireček 

průběţně vařil, sprchoval se, pobíhal sem a tam, něco sepisoval, Novotňák celý 

den prakticky nevylezl z pokoje, datloval cosi do svého notebooku. 

 

- Holky nám ukuchtily hranolky se zeleninovými řízky. 

- Trávníček dnes nepozřel ani sousto. Zítra musí nutně k zubaři anebo alespoň 

ke kováři. 

- V koupelně pořád někdo zapíná infrazářič. 

 

 

pondělí 27.11 

 

 Ráno nepřišla jedna uklízečka ale čtyři. Všude nám šmejdily svými dlouhými 

košťaty, Novotňákovi odlepily ze dveří jeho fotografie a dveře vyleštily 

leštidlem. Převlékly nám pičoidní vzory, otevřely všechna okna. Mireček s 

Novotňákem utekli do školy, Trávníček se odplíţil k zubaři. 

 Hodina s Ennserovou byla na zabití. 

 Na hodinu se Swobodovou uţ byl Trávníček zase s námi, vrátil se od zubaře s 

oteklými ústy a zlomeným výrazem. Povyprávěl nám, jaké to bylo: První na mě 

vybafla bába, myslela si ţe jsem ţenská. Pak mi začala povídat, ţe má v Praze 

sestřenici, v Motole. Přede mnou byla nějaká holka, která srdceryvně řvala au 

au. Vedle mě v čekárně seděla její mamka, která se tomu společně se mnou  



 

 
 



smála. Pak jsem šel na řadu já. Dědek se mi v tom zubu hrozně zarejpal a pak 

mi ho půlku urval a já jsem se málem posral. Pak mi ho spravil, nacpal mi tam 

nějaký svinstvo, bolí mě to teď ještě víc neţ předtím. Zejtra tam musim ještě 

jednou. 

 Swobodová zase řádila. Posadila nás všecky do krouţku a chtěla, abychom 

diskutovali. Kaţdý musel říct, z čeho má ve škole největší strach a ostatní mu 

měli poradit, jak ten strach překonat. Trávníček pronesl, ţe ve škole se nejvíc 

bojí pana zubaře - pan zubař totiţ sídlí v budově místního gymnázia. Radu jak 

se tohoto problému zbavit Trávníček bohuţel nedostal. Nějaká rakouská 

studentka zase řekla, ţe nemůţe spát, protoţe je vycukaná ze školy; Novotňák jí 

poradil, ať si vezme prášek na spaní. 

 Dirnberger dnes celou hodinu proklimbal. Čtyřicetpět minut jsme probírali 

dělení slova na konci řádku. 

 Večer jsme se připravovali na zítřejší hodinu na základní škole. Zítra totiţ 

budeme poprvé učit. Popovídáme dětem o naší vlasti.  

- Trávníčkův zubní zákrok stál 1600 ATS 

- Hurvínek přiznal, ţe se mu vůbec nelíbí hodiny s Křiklounem. 

- Opička byl dnes opět neobyčejně špinavý a potrhaný. 

- Rakouská tankoidní příšera nemohla najít na mapě Etiopii. 

- Dirnberger měl občas chvilky procitnutí. V takových momentech práskal 

bezděčně dveřmi anebo pouštěl ze stolu svou objemnou kabelu. 

- Mireček si dnes ani nestačil převléknout pyţamo. Teda vlastně jen horní díl. 

Měl ho celý den skrytý pod svým chic svetříkem. 

- Při plánování zítřejší hodiny jsme narazili na nejrůznější komplikace: 

Novotňák zjistil, ţe neumí nakreslit vídeňský řízek, golfovou hůl a mlíko, 

Mireček nebyl schopen úspěšně dotáhnout do konce svůj pracovní papír, 

Trávníček se zase nemohl zbavit svých herbartovských předsudků (viz rákoska 

a klečení na hrachu). 

- Původně jsme zamýšleli, ţe bychom na zítřejší hodinu mohli vzít naši sklenici 

utopenců a dali dětem ochutnat. Ale pak nás ta myšlenka zase opustila - 

Hoenigl by nám to určitě všechno seţral. 

 

 

úterý 28.11. 

 

 Tak jsme dnes poprvé učili. Skládali jsme s haranty obrázek Ještědu, zpívali 

jsme s nimi Pec nám spadla, učili jsme je Ř a Ň, dali jsme jim i malý test: 

 

Oblíbený nápoj Čechů je: 

a) voda 

b) mlíko 

c) pivo 

 



Český národní sport je: 

a) golf 

b) sbírání hub 

c) šachy 

 

Kolik obyvatel má Česká republika? 

a) 8 mil. 

b) 4 mil. 

c) 10 mil. 

 

Česká měna se jmenuje: 

a) Libra 

b) Koruna 

c) Gulden 

 

Oblíbeným jídlem Čechů je 

a) Krocan 

b) Vídeňský řízek 

c) Vepřoknedlozelo 

 

 Hoenigl nám pěkně poděkoval. 

 Eibl nám tentokrát vypravoval o svém destruktivním ředitelování. Kaţdá škola, 

kde byl Eibl jmenován direktorem, byla vţdy do půl roku uzavřena pro 

nedostatek dětí. Proč děti utíkaly, to nám pan profesor bohuţel neprozradil. Je 

to vůbec tajemný muţ, kolují tu o něm zvěsti, ţe má tvář vyhlazenu liftingem a 

před lety prý pózoval v reklamě na slipy. 

 Máňa dnes při hodině vyprávěla podivné věci o pedagogické praxi v Řecku: 

Máňa za celé studium, v posledním semestru, odučí jen jednu jedinou hodinu, 

dostane diplom - a bude z ní učitelka němčiny. Kdyţ to Eibl uslyšel, otřásl se a 

poznamenal, ţe "to je pěkně hard". 

 K večeři byl rejţovej nákyp. 

 Večer jsme poslouchali Karafiátovy Broučky. Stále si lámeme hlavu s tím, kdo 

je to Janinka. Novotňák tvrdí, ţe by to mohl být brouk prskavec, Trávníček 

myslí, ţe by to mohl být brouk americký. Mireček je toho názoru, ţe Janinka je 

buď kukla anebo sluníčko sedmitečné. 

 

- Trávníček byl zase u zubaře. Ten sadistický dentista se rozhodl bojovat za 

vyšší efektivitu práce: Skákal mezi dvěma zubařskými křesly jako kobylka a 

ošetřoval dva pacienty najednou. 

- Trávníček nám uţ třetí den nechce jíst, protoţe ho bolí zub. 

- Uklízečka je poťapaná. Zastavila na chodbě Novotňáka a se spikleneckým 

výrazem se ho zeptala, jak je to moţné, ţe je Trávníček najednou takovej  

 



 



štíhlej. Jestli prej neni nějakej nemocnej nebo něco...předtím byl přece takovej 

pěkně tlusťoučkej... 

- Neukirchnerová vlastní příšerné omlácené záplatované špinavé vozidlo značky 

Mazda. Dneska se celá tetelila studem, kdyţ jsme ji přistihli, jak do něj 

nastupuje. 

- Gábi netušila, ţe rakouský zpěvák Falco je jiţ tři roky po smrti. 

- Mireček dnes vystříkal Novotňákův roh deodorantem Adidas. 

- Kromě Broučků jsme poslouchali i Ferdu Mravence. 

- Co si zloděj počne s ukradenou kuklou? 

 

středa 29.11. 

 

 Ennserová byla jako vţdy k ničemu. 

 Křikloun nám tentokrát povídal o Parzifalovi a o rytířích dobývajících srdce 

ţen. Přízeň takové urozené ţeny měla prý čtyři stupně: 

1) paní neznatelně pokynula hlavou 

2) pozdravila 

3) poslala rytíři kus svého šatu 

4) políbila ho na veřejnosti 

Uţ stupeň 1 stačil k tomu, aby se rytíř dostal do extatického vytrţení a mohl z 

něho ţít celý ţivot. 

 Opička při Křiklounově výkladu usnul, válel se po lavici v hromadě svých 

ukousaných nehtů. 

 

- Novotňák zapomněl zavřít dveře u našeho nouzového chodbového záchodku. 

Rakušanky, které šly kolem, krčily zhnuseně nosy. 

- Mireček přistiţen při pokoutném cvičení. 

 

 

čtvrtek 30.11 

 

 K obědu byla čalamáda a dva řízky s rejţí. 

 Luftbaba si tentokrát nemusela nadhazovat kozy, protoţe měla podprsenku s 

kosticema. Novotňák při její hodině narazil na nepřekonatelné problémy s 

přečtením věty: Abraham jagte der Jacht samt ihrer achtköpfigen Bemannung 

der ganzen adriatischen Küste entlang nach, dann gelang es Andreas, die 

waghalsige Bande zu fangen. 

 Platzer vyprávěl, jak to v Rakousku vypadalo v 10.století. Maďarů se tam 

všichni báli jako čert kříţe. Kdyţ do Rakouska přicestoval irský misionář 

Koloman a počal jim tam kázat irsky, rakušáci ho umlátili zemědělským 

nářadím v domnění, ţe jde o maďarského špióna. Později se dověděli, ţe to byl 

zcela nevinný mnich z jakési vzdálené země, zamysleli se nad svým činem a 

hnulo se v nich svědomí; aby odčinili svou vinu, prohlásili Kolomana za 



ochránce Rakouska (vydrţelo mu to celých 500 let, po něm přišel Polda). 

Dokonce si Kolomanovy ostatky naloţili do špiritusu. 

 Druhá Platzerova hodina pojednávala o prvorepublikových milicích. Za první 

republiky byly rakouské ozbrojené bojůvky početnější neţ celé rakouské vojsko 

včetně policajtů. Kromě ozbrojenců se zde vyskytovaly i skupiny 

neozbrojených bubnujících pochodových nadšenců, kteří zpívali a skandovali. 

 K večeři jsme dostali chleba s jetelem. 

 

- Platzer píše obráceně devítku. 

- Platzer při vyučování kvůli názornosti pochodoval a vykřikoval povely. 

Vzápětí se přiznal, ţe byl na vojně jen čtyři dny. 

- Podle Platzera měří Trávníček 185 cm. 

- Platzer cumlal bonbón. 

- Novotňák dostal od Andrey a Maruš narozeninové internetové přání silně 

dětinského rázu. 

- Od Trávníčka dostal Novotňák taky internetové přání. Fekálně morbidního 

rázu. 

- Internet se nám podělal. Smazal všechna naše data, a tak můţem začít s 

nepopsaným listem-monitorem. To jsou holt ty výdobytky dnešní moderní 

doby. 

- Trávníček s rukama v kapsách pronesl: No jo, tak pro ten narozeninovej dárek 

půjde Novotňák se mnou, ať si ho vybere. 

 

 

pátek 1.12. 

 

 Ráno si Trávníček s Novotňákem přivstali (vstali v 6:45!) a opět vyrazili 

vlakem do St.Poeltenu, neboť se od Gábi dověděli, ţe kromě té vykradené 

knihovny s otáčecími dveřmi je tam prý ještě jedna, vybavenější. 

 Na kremţkém nádraţí si Trávníček musel koupit průkazku na jízdenkovou 

slevu. Pán za přepáţkou byl značně apatický, všechno mu bylo jedno, i to, ţe 

Trávníčkovo foto bylo silně zdevastované a Trávníčkovu podobu šlo rozluštit 

jen stěţí. Pán vláčným hlasem pronesl: "No jo, voni vás tam stejně sjedou na 

kompjůtru, a tak tam budete vošklivej, hmm. Radši s sebou noste průkaz 

totoţnosti." 

Trávníček měl problémy i s vyplněním dotazníku, a tak si přizval na pomoc 

Novotňáka, který tuto proceduru absolvoval jiţ před týdnem. Hoši společně 

svými těly zabarikádovali přepáţku a po chvíli se za nimi vytvořila netrpělivá 

fronta kaţdodenních nasupených spěchavců. Novotňák utekl, Trávníček utrţil 

několik ran taškami. 

 V St.Poeltenu jsme si to namířili rovnou do informačního centra, kde jsme 

obdrţeli mapku a malý katalog s adresami všech místních kuturních institucí. 

Kdyţ jsme si katalog důkladně prolistovali, zjistili jsme, ţe jsme v prdeli,  



 



protoţe knihovna, kterou nám Gábi doporučila, otevírá aţ ve dvě hodiny a navíc 

jde o knihovnu lidovou, t.j. s beletrií. Po tomto hořkém zjištění jsme nasraně 

pobíhali s mapkou po městě sem a tam a hledali nějakou nějakou další 

bibliotéku. Jediné, co jsme však našli, byl jakýsi zaprášený městský archiv, ve 

kterém jsme objevili zmateného plešatého pána s tikem a hodinkami na 

manţetě. Pán byl očividně vyplašen, ţe vidí nějaké ţivé lidi. V archivu měl 

jenom nějaké staré mapy a kroniky, které bylo navíc třeba objednávat s 

týdenním předstihem. 

 A tak, aby ten náš výlet nevyzněl tak naprázdno, šli jsme do supermarketu a 

koupili si láhev rumu (0,7l) a obří vánočku. Cestu zpět do Kremţe (30 km) jsme 

se rozhodli urazit pěšky. 

 Vymotat se z města a vykročit správným směrem nebylo vůbec jednoduché. 

Zase jsme to riskli a zeptali se na cestu jednoho kolemjdoucího dědka. Dědek 

začal mektat v nesrozumitelném dialektu, pochytili jsme pouze slova 

"Krankenhaus" a "rechts". Kdyţ uslyšel, ţe chceme jít do Kremţe pěšky, 

vyvalil oči a přizval si na pomoc druhého, ještě pomatenějšího dědka. Druhý 

dědek pořád mával rukou, opakoval dokolečka slovo "Bahnhof", z nosu mu 

povlávaly dlouhatánské chlupy. Tak jsme prchli. 

 První dědek se za námi ještě asi kilometr táhl jako smrad, dělal jako ţe nic. 

 Silnice St.Poelten-Kremţ byla velmi rušná a hned jak to šlo, odklonili jsme se 

od ní a pochodovali podél ţelezniční tratě. Rumové zastávky jsme původně 

pořádali kaţdý třetí kilometr, se vzrůstající zimou a chutí se však vzdálenosti 

mezi zastávkami zkracovaly. Největší rumové zmatky nastaly ve chvíli, kdy 

jsme zjistili, ţe na rakouské kilometrové značení není vůbec ţádné spolehnutí. 

 Krajina působila značně neutěšeným dojmem, všude jen mlha, pole a elektrické 

vedení. Trávníček podotkl, ţe uţ se tomu Traklovi uţ ani trochu nediví, ţe psal 

ty svoje temný básničky, prcal vlastní sestru a bral drogy. 

 Novotňák si po cestě pořád něco fotil, například havrany, kteří mu stále někam 

ulétali. Novotňák fotografoval i jedno z vypouklých křiţovatkových zrcadel, 

vstupoval přitom do vozovky a bránil tak silničnímu provozu. 

 11 km před Kremţí nám celou tu naši ponuře romantickou cestu zkazil dědek v 

automobilu. Sám od sebe nám zastavil a vtáhl nás přeochotně do auta. Na první 

pohled to byl šílenec: Vůbec neřídil, neřadil, šlapal zběsile na plyn, rozhazoval 

rukama na všechny světové strany, šťouchal do Novotňáka a hrozivě se 

chechtal. Kdyţ jsme mu řekli, ţe jsme Češi, začal na nás mluvit v infinitivech 

(Ich! Pension! zwei Jahre achtzig! Verstehen?! Ich fahren hin...fahren!). Snaţili 

jsme se mu několikrát vysvětlit, ţe rozumíme, ţe můţe mluvit normálně, ale 

vůbec na to nereagoval a překotně nám vyprávěl svůj ţivotní příběh: Prozradil 

nám, ţe mu brzo bude osmdesát a za dva roky oslaví zlatou svatbu. Vyprávěl o 

tom, jak bojoval u Stalingradu (prej to byl samej "Kopfschuss") a vysvětloval 

rozdíl mezi německým a ruským "mašínengevérem" - ruský prý dělal 

"ta....ta....ta....ta...", německý "tatatatatatatata!" Těsně před Kremţí, na 

křiţovatce, to málem nabořil do před námi stojícího auta. Vzápětí se rozpovídal  



o Bohu, vypadlo z něj, ţe patří ke svědkům Jehovovým a ţe kázal na stadionu, 

kde bylo přítomno 70 000 lidí; sedm tisíc oveček tam tenkrát pokřtil. 

 Vyhodil nás nedaleko Dunaje. 

 Z dědka jsme byli tak vyplašený, ţe jsme si sedli u Dunaje na lavičku a dorazili 

tam zbytek rumu. 

 Pak jsme se zničehonic octli v internetové místnosti, kde zrovna probíhala 

hodina. Opatrně jsme se proplíţili k počítačům, abychom se podívali na naši 

poštu. Po zjištění, ţe se na čtení neumíme koncentrovat, jsme se zase potichu 

vytratili. Nikdo si nás naštěstí nevšímal... 

 Po příchodu na pokoj jsme se pozdravili s holkama a Mirečkem, zalehli do 

postelí a spali aţ do půl osmé. 

 V osm začala oslava Novotňákových narozenin. Děvčata se k tomu postavila s 

nebyčejnou zodpovědností. Nadělaly spoustu chlebíčků, na zeď nalepily veliký 

ručně malovaný nápis "happy birthday". Novotňák dostal kaligrafické pero (od 

holek), ţvejkačkové hodinky GUM WATCH (od chlapců), a jeden Penny + 

přáníčko (od Prasete). 

 

- Novotňák vstal ráno o deset minut dříve, aby si mohl vystřihovat. 

- Našemu libereckému šoférovi Petru Vondráčkovi jsme koupili vánoční dar, 

malinkatý "Mozartliquere". 

- u cedule KREMS 13KM jsme se zastavili a zajásali, jak nám ta cesta pěkně 

utíká, po dalších dvou kilometrech jsme však došli k ceduli KREMS 14KM. 

- Viděli jsme sanitkové cvičení. 

- Mirečkova poznámka k dárku od Prasete: Myslíš, ţe ti dá Libru? 

Hovno, Penny, aby ušetřila! 

- Mireček koupil výbornou sekanou. 

- Andrea o své stříbrné ozdobné svíčce: No, je to kýč, ale je to 

pěkný. 

- Mireček se popral s Andreou. 

- Baloun spal v kuchyni, aby měl blíţ ke chlebíčkům. 

 

 

sobota 2.12. 

 

 Odpočinkový den. 

 Vstávali jsme ve dvanáct, Trávníček si dal ranní čtyřpivo a dorazil tak pivní 

zásoby, Mireček s Novotňákem se nechali pohostit od Andrey, usmaţila jim 

omeletu, hoši si pomlaskávali. 

 Odpoledne bylo poklidné. Trávníček spal, Novotňák civěl do svých 

diplomkových papírů, Mireček šel s děvčaty nakupovat do hypermarketu. 

 

- Všude se tu válejí ţvýkačky z Novotňákových hodinek. 

 



 



- Mireček si v hypermarketu koupil zlevněnou mikinu černé barvy. Mikina má 

velikost M a jsou na ní namalovány podivné čínské znaky. 

- Ţertovný školní teploměr naměřil sedmnáct stupňů ve stínu. 

- Ještě ţertovnější vlhkoměr ukazuje stodvacetiprocentní vlhkost vzduchu. 

- Tlakoměr hlásí číslo 763. 

- Maďarština nerozlišuje gramatické rody. 

 

 

neděle 3.12. 

 

 Dneska se nedělo nic. Vstávali jsme zase ve dvanáct, uţ to máme celé nějaké 

posunuté. K obědu jsme si dali krůtí rolku, zbytek krkovice a těstoviny 

JAPAVO. 

 Odpoledne jsme se potili nad básničkovou anylýzou pro Křiklouna. 

Vůbec nám to nešlo. Ty verše jsou nějak zamotané. 

 Skoro celý den jsme nevylezli z pokoje. Jen večer jsme se šli projít k Dunaji, 

byla pěkná zima. Mária uţ nám pokašlává, holt není zvyklá na to drsné 

středoevropské podnebí, natoţ pak na rakouský "Föhn". 

 

- Gábi je čím dál pomalejší. Pořád něco jí, souká to do sebe strašně dlouho, 

neustále šustí polévkovými sáčky. 

- Aby dnešní zápis nebyl tak strohý, rozhodli jsme se ho zpestřit veselým 

citátem z pytlíku od těstovin JAPAVO: 

 

 Heslo naší firmy: KVALITNĚ A LEVNĚ KAŢDÝ DEN UVAŘÍTE S JAPAVEM! 

 

 Vaření těstovin je pro svou jednoduchost uměním. Vyţaduje bedlivou 

pozornost. Kdyţ je nepromícháte, slepí se. Necháte-li je sedět u dna nebo je 

vaříte příliš dlouho, budou mazlavé. Snaţíte-li se je na míse příliš rafinovaně 

ochutit, vychladnou vám. Vţdy by měly být al dente "na zoubek" - to znamená, 

ţe je musíte kousat. Nikdy neodcházejte od sporáku! Těstoviny nesmíte nechat o 

samotě. 

          Milovníkům těstovin vzkazujeme: 

                                         Dobrou chuť! 

                                         JAna a PAvel VOjáčkovi 

 

- Milovníkům zimního spánku vzkazujeme: Dobrou noc. Novotňák, Mireček a 

Trávníček. 

 

 

 

 

 



pondělí 4.12. 

 

 Na Ennserové jsme zase museli poslouchat hromadu nudných referátů o ničem. 

Na Swobodové jsme usínali, bába povídala něco o úbytku studentů na zdejší 

škole. Ano, mortalita studentů je zde opravdu vysoká: Uţ odpadlo sedm 

kousků. Zřejmě jim nestačila mozková kapacita... Podivné je, ţe zmizel i řízek 

Robert, ten chytrý a sympatický mladý muţ. Doufejme, ţe je pouze nemocný. 

 Dirnberger si musel vychutnat dva další zdařilé referáty, první 

přednesla Jabba - přečetla to sakumprásk z fólie zaloţené v zářícím meotaru. 

Druhý referát přečetla studentka s českým jménem Králová. Králová kvákala 

jako ţába. Dirnbergrovi se z té hrůzy zpotila jeho lebeční bradavice velikosti 

desetišilinku, která zřejmě slouţí jako hlavní potní ventil. Kromě pocení dědek 

taky skládal hlavu do dlaní a znechuceně odfrkoval. 

 

- Kdo jistojistě nemocný není a přesto absentuje, je Vopička Filip, pravidelně se 

s ním potkáváme pouze na obědech a večeřích. Tak třeba dneska: Nadávaje na 

mizivé trpasličí porce odmítl si od kuchařky nechat procvaknout svou 

"freskartu". 

- Vopička je stále špinavější, nosí na sobě pořád stejné hadry. Jediné změny 

doznala hlava: Sedí na ní zbrusunová kšiltovka s nápisem New York. 

- Swobodová říkala, ţe podle soudobých statistik se třetina rakušáků neumí 

srozumitelně písemně vyjadřovat. 

- Swobodová vlastní stejné hodinky jako Prase a nosí goretexové lodičky. 

- Mara během výuky rozbila dvě lahve s minerálkou a jeden hrníček. 

- Rakouské tankoidní monstrum nosí boxerské boty. 

- Máňa Novotňáka označila za svého druhého otce. Řekla mu "taťko". Intimní 

sbliţování těchto dvou individuí je tím pádem vyloučeno. 

- Mireček stále cvičí s gumovým kolečkem. 

 

 

úterý 5.12. 

 

 Hoenigl byl zase dneska hektický. Seřval celou třídu za špatné studijní 

výsledky. Víc neţ polovina třídy se totiţ pyšní průměrem horším neţ tři celé. 

 Na hodině výtvarné výchovy malovaly děti čerta. Studentka se snaţila dětem 

vysvětlit, z jakého místa na bradě rostou vousy. Dlouho chodila po třídě a 

snaţila se najít někoho fousatého. Bylo to ale těţké, parchantům vousy ještě 

nerostou a Hoenigl s Trávníčkem a Mirečkem byli oholení. Tak nakonec z 

nouze padla volba na Novotňáka, jehoţ týdenní babské strniště vypadalo jako 

kdyţ prase čuchne do smetí. 

 Upřímně řečeno, jediné, co studentkám ona praxe-očistec přináší, je rozšíření 

arzenálu slovních výhruţek a nadávek. Blonďatá studentka dnes například  

 



 



jednomu z parchantů řekla: "Zpřelámu ti prsty na rukou a ten text tě nechám 

napsat třeba i s těma zpřelámanejma prstama!" 

 Odpoledne se nedělo nic. 

 Večer vedli Novotňák s Trávníčkem diskusi o štětečcích z kuních chlupů. 

Přemýšleli i o tom, ţe by si mohli otevřít malý stánek, kde by štětečky prodávali 

a rovnou, z reklamních důvodů, i vyráběli: Zhotovili bychom si primitivní 

napínák, upli do něj kunu skalní a přímo před očima zákazníků ji zbavili srsti. 

Pak bychom ji za zástěnou praštili za uši a hodili kolegovi do vedlejšího stánku 

se svařákem a gulášem. Poté bychom začali s přímou výrobou štětečků: 

Trávníček by kapesním noţíkem ořezával násadky a Novotňák by klíţil, vázal a 

vytvářel tak finální produkt. 

 To, ţe naše odsrstěné kuny končí v guláši, by pochopitelně zákazníci nevěděli - 

informativní cedule by je nenechala na pochybách, ţe kunám se nic nestane: 

 

 Váţení zákazníci! Nemějte o kuny obavy! Nic se jim nestane! 

O jejich opětovné osrstění se stará tým našich nejlepších dermatologů s 

dlouholetými zkušenostmi. Po osrstění budou kuny vypuštěny zpět do volné 

přírody. Koupí kuního štětečku přispějete na konto Ostrovy kuního ţivota. 

                           "Do kaţdé rodiny štěteček z kuniny!" 

 

- Hoenigl stále dokolečka opakoval: "Mně je to wuršt, mně je to úplně wuršt." 

- Mireček na internetu objevil interpretaci své básně na Křiklouna (Rilkeho 

Kolotoč) 

- Nejhustší srst mají kuny v zimních měsících. 

 

 

středa 6.12. 

 

 Dneska se do školy vrátil Robert. Na otázku, co s ním tak dlouho bylo, si 

ukázal na srdce a odpověděl, ţe byl zhrzen. 

 Křikloun s námi probíral oplzlou básničku od Walthera von der Vogelweide, 

překládali jsme ji do standardní němčiny. Máňa byla úplně mimo; kdyţ ji 

Křikloun vyvolal, aby kousek přeloţila, Máňa koukala na papír svým apaticky 

zvířecím pohledem a něco nesrozumitelně mumlala. Je zajímavé, ţe podobně se 

chovala i jedna z rakouských studentek: Křikloun ji musel vyvolávat na 

několikrát, studentka pokaţdé dělala, ţe neslyší a tupě zírala do papíru - kdyţ 

uţ si myslela, ţe ji Křikloun nechá na pokoji, váhavě pozvedla hlavu a dělala 

jako ţe nic; v tu chvíli na ni Křikloun vybafl větu:"A mám tě!" 

 Po hodině jsme si povídali s Hurvínkem. Hurvínek pyšně vyprávěl, ţe má 

doma ţenu, která je štíhlá jako proutek, těm našim prdelatým obludným 

spoluţačkám se prý ani trochu nepodobá. 

 Večer byl poklidný, šli jsme spát velice brzo. Naše usínání ale přerušila 

kozatice, která se přišla podívat za Novotňákem. Uţ zase měla špičku. Sedla si  



 
 

 



na oblečenou ţidli vedle Novotňákovy postele a cosi ţvatlala. Zvala nás na 

zítřejší studentskou slavnost "Kränzchen" (věneček), se kterou má uţ Trávníček 

bohaté zkušenosti - opil se tam do němoty (viz 5.10). Tak zase uvidíme. 

 

- studentka Marek Vodička dnes poprvé promluvila. Má zcela dutý hlas. 

- Hurvínek se nám svěřil, ţe zdejší studium mu platí rakouská armáda. (??) 

- Vopička, kdykoli nás vidí, pokřikuje na nás "vódka, vódka" Je to zkrátka 

podivín. 

- Jsme jediní, kdo tu zdraví uklízečky. Myslíme si, ţe se to vyplatí, jakmile je 

člověk zadobře s uklízečkama, má vyhráno. 

 

 

čtvrtek 7.12 

 

 Sygmundová nám při hodině rozdala malé čokoládové Mikulášky. 

 Hodina s luftbabou byla skličující, chodili jsme v krouţku jako ve věznici a 

neustále něco plácali. Máňa přišla na hodinu později, sedla si do koutku a 

koukala jako hromádka neštěstí. Bába naštěstí skončila o hodinu dřív, to bylo 

opravdu milé. 

 Hodina s Platzerem odpadla, čehoţ jsme zalitovali, těšili jsme se na nějakou 

novou zajímavou příhodu z rakouských dějin. 

 Večer se Novotňák s Mirečkem po delším váhání vydali na studentský fest 

"Kränzchen". Fest se nepoved. První dvě hodiny jsme tam seděli jako hovna na 

chodníku. Asi po třetím pivu se ale situace otočila: Davem se k nám přikohátila 

kozatice a zapředla s námi hovor. Teda spíš s Novotňákem - jak tomu bývá 

poslední dobou zvykem. Pak si přisedly ještě dvě další děvy, jedna byla pěkná, 

druhá měla "pěkný balóny". Tak jsme pili, hovořili, tančili - Mireček tančil jen 

jednou, s kozaticí. 

 Ale nebavili jsme se jen s děvčaty, i s hošima jsme si povídali. Mirečkovi se 

povedl husarský kousek: Přesvědčil jednoho hošu, ţe pocházíme z Islandu. Ten 

důvěřivý Rakušan pak pohostil Mirečka několika vinnými střiky, společně si 

vyprávěli o krásách této ostrovní země. Další islandský dojem jsme vytvořili - 

tentokrát jiţ společně - na záchodku. Při čůráni jsme uţ zase mluvili islandsky. 

Čůrající Rakušáci z toho byli celí paf. 

 Mireček nakonec z festu odešel dřív, neboť se společensky znavil. Novotňák 

zůstal aţ do půl páté. 

 V hajmu bylo během noci taky veselo. Trávníčkovi pořád nad hlavou někdo 

prcal a strašně u toho hekal. Asi to byl nějaký hejkal. Trávníček má za to, ţe to 

byl jistojistě Novotňák s kozaticí, protoţe se ty zvuky ozývaly právě z jejího 

pokoje. Novotňák ale tvrdí, ţe on to určitě nebyl, v pokoji kozatice byla prý pro 

tuto noc ubytována sestřenice kozatice se svým galánem. 

 Celou noc taky otravovali nějací lidé, dobývali se k nám a chtěli naší předsíní 

projít do hajmu. Andrea se s jedním tím člověkem dokonce málem poprala. 



 



- Zítra jedeme do Salzburgu na slet zahraničních studentů. Novotňák s 

Trávníčkem původně zamýšleli, ţe se v Salzburgu zase "podívají do knihovny", 

pak se ale dověděli, ţe v pátek je zase jeden církevní svátek, tentokrát svátek 

neposkvrněného početí. Nejdříve jsme jej zaměnovali za svátek nanebevzetí - to 

by byla ale pěkná hloupost, Marie přece nemohla počít a hnedka na to umřít, 

nanebevstoupit, to by se ten chudák Kristus asi ani nestačil narodit... 

- Kanaďanka Rowan nosí popelnicové oblečení. 

- Kuchařky se rozhodly, ţe vykrmí Trávníčka. Asi dostaly avízo od 

uklízečky, ţe je hubenej. 

- Mireček si ustlal na zemi a plival nad sebe. 

- Máňa mluví čím dál tišeji, chodí jak přízrak, Novotňáka zastavila na schodech 

a něco dobré tři minuty mumlala, Novotňák jí nerozuměl ani slovo. 

- Mireček posílá Trávníčkovi po internetu prasárny. 

 

pátek 8.12. 

 

 Ráno jsme zjistili, ţe u nás v kuchyni, na našem sofa, kdosi spí. Byl dokonale 

maskován: Pěkně zahrabán pod hromadou dek, koukaly z něj jenom boty. 

Kdyby tolik nefuněl, nikdo by na něj nepřišel. Nejvíc na paštiku z něj byla Gábi 

- pořád zmateně pobíhala po kuchyni a z uctivé vzdálenosti vyštěkávala: 

"Aufwachen! Geh weg, Mensch!" (Probuď se! Jdi pryč, člověče!) Maník byl 

však tak zeţraný, ţe nereagoval. Tak jsme ho tam i s Gábi radši nechali a odešli 

na vlak do Salzburgu. 

 Vlak IC byl narvaný k prasknutí. Záchodové dveře se tam netrhly, místy se 

zdálo, ţe celý vlak nemá na práci nic jiného neţ chcaní. Jedna ţena šla dokonce 

třikrát. Seděli jsme přímo za záchodovou přepáţkou, a tak jsme si to 

šplouchání, splachování a otevírání a zavírání dveří pěkně uţili. 

 Celý ten vlak byl podivný. Průvodčí vypadal zfetovaně, pořád se nepřiměřeně 

usmíval, byl velice aktivní. Jinou podivnou existencí byla jakási babka, která se 

snaţila usměvavého původčího přesvědčit, aby ten rychlík zastavil v nějaké 

zcela titěrné vesnici. Nějaký dědek se zase celou cestu hádal s kýmsi o místo a 

hrozně se u toho vztekal; po sto kilometrech svůj marný boj vzdal a opřel se 

rezignovaně o madlo. Dalším exponátem do sbírky byl krojovaný dědek - 

buran, který si sedl přímo vedle Trávníčka; hlasitě komentoval vlakové hlášení 

a neustále plácal svou ţenu do stehen a smál se, jak je vtipný; v kaţdé stanici 

koukal na hodinky, hlásil ţeně přesný čas, a ta podle jízdního řádu kontrolovala, 

jestli vlak dojel přesně. 

 Hned jak jsme v Salzburgu vylezli z vlaku, spatřili jsme další týpky: např. 

rázně si vykračujícího krojovaného tyroláka, pana rozcuchance, či otrhaného 

muţe fotícího si autobus. 

 Do našeho mládeţnického hotelu jsme dojeli městskou hromadnou. 

 Pokoje vypadaly víc neţ uboze: byly to takové nudle o osmi ohryzaných 

palandách (pryčnách), ze stropu svítilo jediné unavené světélko, vypínač neměl 



kryt, zásuvka vydávala podivné zvuky. A na okenním parapetu někdo zapomněl 

posranej hajzlpapír. 

 Povlékli jsme si peřiny a unaveni zalehli. Naši samotu kolem sedmé narušili 

dva vetřelci - vousatý tlustý Maďar ve svetru a hubený obrýlený Francouz. 

Nakýblovali se k nám, obsadili dvě další volné pryčny. 

 Večer se konal uvítací aulový večírek. Krmili nás tam oříškama a cukrovím, 

napájeli svařákem. Seznámili jsme se tam se čtyřmi českými studentkami, byly 

z Brna, holky krev a mlíko. Nejděsivější bylo vzájemné představování, zase v 

krouţku, zase ono "pocházím z ČR, studuji toto a toto..., jsem z Francie, atd." 

Jediný, kdo vnesl do představování trochu oţivení, byl ospalý rakouský mladík, 

hoch jedné ze studentek, který řekl: "Jmenuji se Marco a jsem zámečník." 

 Večírek působil silně pohřebním dojmem, nehrála tu hudba, na stolech 

poblikávaly svíčky. Jediný, kdo se jakţ takţ postaral o hudební produkci, jsme 

byli my, Češi. Zpívali jsme Partyzána, Muzikanti co děláte, Vínečko bílé a tak. 

Pan koordinátor se na oslavě oţral jako dobytek, nakonec odjel autem do tmy. 

Pořád chtěl zpívat Kalinku. 

 Kdyţ ta ponurá oslava skončila, noc byla ještě mladá, a tak jsme se s jednou z 

Češek (Andreou) vydali do hospody. Hospoda to byla útulná, dokonce tu měli i 

zajímavou atrakci, číšnici jako vystřiţenou z comicsových obrázků. Číšnice se 

neustále před hosty vilně kroutila, házela červenou kšticí a táhl z ní šňaps. 

Mireček se nás hned pohotově zeptal, jestli by sme ji voprcali. Trávníček i 

Novotňák se shodli na tom, ţe asi ne, z takových divých ţen mají totiţ strach. 

Zato Mireček byl číšnicí okouzlen. Šel dokonce zaplatit k baru, aby k ní měl 

blíţ. Číšnice poletovala sem a tam, v jednu chvíli se k Mirečkovi naklonila 

nebezpečně blízko, uţ se zdálo, ţe mu chce cosi zašeptat do ouška, v posledním 

momentu však ponořila tvář do obří oranţové svíčky, která stála přímo před 

Mirečkem, připálila si cigaretu a zase odplachtila. 

 K ubytovně jsme se doplíţili před třetí hodinou ranní. Uţ jsme se těšili, jak se 

hezky vyspíme, ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Problém tkvěl v tom, ţe 

jsme se nemohli dostat do budovy. Měli jsme sice kaţdý speciální vstupní 

kartičku, ale ta byla úplně na hovno. Strkali jsme ji do všech moţných škvír a 

otvorů, dveře však ne a ne se otevřít. Po chvíli beznadějného snaţení jsme se 

rozhodli přečíst si, co se na kartičce vlastně píše. Stálo tam, ţe kartička slouţí 

pouze jako doklad pro stráţného, který během noci obchází budovu a kaţdou 

půlhodinu otevírá hlavní vchod. Tak jsme čekali. Čekali jsme dvacet minut, půl 

hodiny, postupně se začali objevovat i další noční ptáci. Po čtyřiceti minutách 

lelkovalo před vchodem jiţ asi třicet lidí. Začaly padat návrhy, jak se dostat 

dovnitř: Někteří zkoušeli vypáčit dveře, jiní se snaţili nalézt nějaké otevřené 

okno, jeden černoch dokonce skoro utrhl dveřní fotobuňku - kdyţ s ní zuřivě 

manipuloval. Nakonec někoho napadlo zazvonit na zvonek s nápisem 

"Poţárníci - nezvonit." Všichni čekali, co se bude dít. Asi za pět minut se ze 

tmy vynořil ospalý tlustý hasič a dveře otevřel. 



 Na schodech v prvním patře jsme pak potkali stráţného, který právě vylezl z 

postele, zíval a protahoval se. Měl na sobě vytahané tepláky. 

 A tím to ještě neskončilo: Závěrečné překvapení nám připravil náš francouzský 

postelový soused. Ten člověk naprosto nelidsky chrápal, kašlal, mlaskal. Navíc 

se ani neuměl přikrýt - z pod deky mu vyčuhovaly dvě dlouhatánské chlupaté 

nohy. 

 

- Jeden chlapeček dostal z té vlakové záchodové roury takový strach, ţe se v 

kabince rozbrečel a odmítl čůrat. 

- zápas s jízdenkovým automatem se ani nedá popsat. 

- Novotňák se opilého koordinátora zeptal, jestli umí jódlovat. 

Neuměl. 

- sprcha v naší ubytovně má dvířka jen do půl těla. 

- Maďar má sbírku pestrých kravat a uválený svetr. 

- V souvislosti s naším ubytováním připomněl Mireček 

Schvindlingovy hotely, známé z Neználkových příběhů. Čím seš 

vejš, tím víc platíš a tím je ubytování lepší. 

- My jsme v prvním patře. 

 

 

sobota 9.12 

 

 Snídaně byla dobrá. Při jídle jsme pozorovali postaršího muţe, který vypadal 

jako teplej Karel Marx. Přesedával od stolu ke stolu a mával kolem sebe 

Tolkienovým Pánem prstenů. 

 Po snídani jsme šli zase spát. 

 V jednu jsme byli vyhnáni na obchůzku Salzburgem. Z obchůzky jsme toho ale 

moc neměli, všude byla totiţ hrozná spousta turistů, především Italů - děvky 

italský!!!!, některými ulicemi se pomalu ani nedalo projít. Paní průvodkyně 

nebyla slyšet, hrozně kuňkala. Nakonec se k tomu všemu dalo do deště. 

 Po obchůzce jsme šli do supermarketu BILLA a koupili si rum a brambůrky na 

večerní oslavu s Čechyněmi. Pak jsme odešli na spát na ubytovnu. 

 V sedm se konala společná večeře. Byli jsme zataţeni do restaurace 

a pohoštěni sýrovými knedlíky, sýrovými noky se zeleninovým salátem, 

palačinkou a dvěma nápoji dle vlastního výběru. Trávníček se nad sýrovými 

noky se salátem neskutečně ošíval a pořád opakoval: "Sem snad ňákej králik? 

No vypadám snad, ţe sem králik?" 

 Novotňák se dal u večeře do řeči s jemným kotletovým panem učitelem, 

umělcem, který se jmenoval Franz. Uţ to skoro vypadalo, ţe Franz Novotňáka 

sbalí, pozval ho totiţ na pivo a mrkal na něj a Novotňák se červenal. 

 Mireček si obstaral pivní náskok, neboť se mu podařilo vymámit z 

Andrey dva nápojové ţetony. Nakonec vyšlo najevo, ţe Andrea má nápojových 

ţetonů ještě spoustu. Kde k nim přišla, nikdo neví. 



 



 Vousatý Maďar byl nesmírně výřečný a pořád svítil na všechny strany svou 

pestrou kravatkou. 

 Po večeři se nás ujala Češka Lucie se svým rakouským zámečníkem. 

Naloţila nás do auta a ţe prý nás odveze na kolej na tu naši českou oslavu. Tak 

jsme jeli. Po chvíli se ukázalo, ţe Lucie ani zámečník nemají naprosto ţádný 

orientační smysl, třičtvrtě hodiny jsme krouţili po městě, několikrát jsme si 

prohlédli salzburské nádraţí. 

 Oslava se konala v jedné ze sklepních místností koleje. Bylo to celé nějaké 

usínací. Všichni jsme šli spát uţ asi kolem páté, pouze Trávníčka napadlo udělat 

si malou procházku ranním Salzburgem, a tak šel. 

 

 

- Kuňkající paní průvodkyně nám zakuňkala zajímavou legendu o Salzburském 

hradu. V dobách selských povstání byl hrad vytrvale obléhán. Lidé tam nahoře 

začali po nějaké době hladovět, zbyl jim jen jediný býk, uţ přemýšleli o tom, ţe 

se vzdají. V poslední chvíli však někdo přišel se zajímavým nápadem: Vyvést 

kaţdý den býka na hradby a pokaţdé ho nabarvit jinou barvou. A tak to udělali. 

Zabralo to. Zuřiví sedláci zase odtáhli v domnění, ţe hrad je plný býků, 

obyvatelé hradu jsou tedy bohatě zásobeni masem, a obléhání by tak mohlo 

trvat ještě celé měsíce. 

- Uţ zase jsme viděli jeden z Eiblových kšeftů: Tentokrát šlo o krámek s 

pánskou módou. 

- Maďar vyprávěl, jak to u nich v Maďarsku chodí. Lidi tam prej postávaj před 

výlohama a zasněně koukaj na vystavené zboţí. Mlíko a chleba, to je prý to 

jediné, co je v Maďarsku levnější neţ Rakousku. 

- Mireček v podroušeném stavu donekonečna opakoval, ţe děvčatům v tom 

jejich pokojíku voněj kindervajíčka. 

- Italky obsadily náš chlapecký hajzlík. 

- Máňa neumí otevřít deštník. 

- Andrea neumí zapnout dynamo. 

- Prase se oţralo a ztratilo svou hnusnou kabelku se všemi doklady i penězi. 

 



 



neděle 10.12. 

 

 Ráno v půl desáté byli Mireček s Novotňákem probuzeni děvčaty, oblékli se, 

vyfasovali od holek dva rozhrkané holčičí bicykly a vyrazili na ubytovnu 

odevzdat klíče a odhlásit se. Trávníček, který podupával před kolejí, na kole jet 

odmítl, k ubytovně se radši vydal pěšky. 

 Odhlášení proběhlo výjimečně hladce. 

 Trávníček se uţ dopoledne vypravil na vlak do Kremţe, prý ho jedna z Češek 

nasrala tak, ţe uţ ji nemusí vidět. (Češka ho odmítla vypustit na jeho ranní 

bludný výlet, a tak Trávníček lezl ven oknem a málem si rozbil drţku.) 

 Cyklisti Mireček s Novotňákem jeli téţ směrem k nádraţí, chtěli se mrknout, 

kdy jim jede nějaký odpolední vlak. Cesta k nádraţí byla velice snová. Sluníčko 

svítilo, řeka Salzach se nádherně třpytila, bílý hrad na kopci zářil. Staré město 

se ještě nestačilo zaplnit turisty. Mireček se radši v jednom kuse drţel za 

Novotňákem, neboť stále ještě nebyl pánem svého orientačního smyslu. 

 Hoši se i fotografovali. S bicykly, opět v atypických polohách. 

 Na oběd jsme se vrátili k Češkám, holky nám uklohnily guláš, bohuţel 

bezmasý (no, aspoň ţe ty brambory tam byly). Po obědě jsme se byli ještě na 

chvíli projít k místnímu prasečáku a rybníčku s kačenami. No, a pak jsme se s 

děvčaty nadobro rozloučili. 

 Vlak EC byl zase divoký. Skoro se nám nepodařilo najít místo k sezení, 

Novotňák seděl celou dobu na zemi vedle záchodku, to zase byly záţitky. Tak 

například: Nějaký stařeček, který vedl na toaletu svou poloslepou stařenku, za 

sebou nezavřel záchodové šoupací dveře. Část cestujících se tak stala 

nedobrovolnými svědky stařenčiny úspěšně vykonané potřeby. Stařenka 

upoutávala pozornost i tím, ţe na míse hlasitě vykřikovala "Hilfe! Hilfe!" 

 Večer v Kremţi proběhl ve znamení utopenců. 

 

 - Novotňák s Mirečkem dnes diskutovali o tom, jak je to pěkné jen tak si 

existovat. Jen tak si sednout na vlak a nechat se zdarma, ze peníze Evropské 

unie, dopravit aţ k vousatému Maďarovi, opilému koordinátorovi, či sýrovému 

knedlíku. Jen tak si sednout na cizí bicykl, zaexistovat si po Salzburgu, a pak se 

zas vrátit vlakem zpátky a proexistovávat se Kremţí... 

- Viděli jsme igelitový cyklistický kryt na dítě. Řekli jsme si, ţe aţ jednoho dne 

začneme plánovat rodinu, musíme bezpodmínečně vyrazit do cyklistických 

potřeb a na pana prodavače musíme vyhrknout: "Dobrý den, prosil bych čtyři 

kryty na dítě." 

- Trávníček si ve vlaku sedl naproti ţeně s dítětem. Matka najednou zničehonic 

vyhodila prso a začala své dítě kojit. Trávníček z toho byl úplně vedle sebe. 

- Ptali jsme se Gábi, jak to dopadlo s tím člověkem, který se nám tu v pátek 

usalašil. Gábi řekla, ţe ten hodný chlapec se probudil asi kolem dvanácté a 

okamţitě po probuzení označil Gábi za svoji zachránkyni. Zůstal pak prý ještě  



 



ještě celé odpoledne. 

 

pondělí 11.12 

 

 Kolem oběda nás probudily uklízečky, které nám přišly převléknout postele. 

Řekly nám, ţe ten smrad, co tu máme by se dal krájet a ţe takhle smrděj 

vţdycky jenom kluci. 

 Po obědě byla výjimečná zkouška našeho školního sboru. Pan sbormistr, který 

se před třemi dny vrátil z měsíčního pobytu v lázních, nás musel připravit na 

odpolední zpívání na adventní bohosluţbě. Zase poletoval jak magor, byl děsivě 

červený, zpocený, rozcuchaný jako kohout, pořád si dával k uchu ladítko a 

spílal našemu basovému hloučku, ţe zpívá falešně. 

 Trávníček se radši zdejchnul. 

 Ve čtyři se v konala kýţená bohosluţba, kaple byla narvaná k prasknutí. Přijel 

sám pan biskup, malý tlustý muţík, který pořád kýval hlavou jako tučňák. 

 Zpívali jsme celkem čtyři písně: "Zpívejme o Adventu", "Vánoční jódlování", 

"Pozvedl jsem oči" a cosi latinského, název jsme bohuţel zapomněli. Zpívání 

bylo vysilující. Mireček měl ještě štěstí - podařilo se mu schovat mezi 

výraznými basy, ale Novotňák si to vyţral, zbylo na něj místo na kraji a ještě si 

vedle něj stoupl kněz, jenţ celou dobu naslouchal svým obrovským uchem. Ten 

kněz ale musel bejt hluchej jak pařez, jinak by určitě utek. 

 Bohosluţba pořád nebrala konce, všichni se donekonečna modlili a křiţovali, 

biskupova řeč byla neskutečně nudná. Na závěr si všichni museli třást rukama a 

říkat: "Mír s tebou". 

 Večer jsme nakládali utopence: Pepře a papriky jsme tam narvali víc neţ kdy 

před tím, i nálev je silnější, ty kluci nám musej totiţ uzrát co nejrychleji, do 

našeho odjezdu uţ nezbývá moc času. 

 

- Trávníčkův osobitý pěvecký projev rozhodil dvě řady před ním sedících altů. 

Zvlášť John Bromden z toho byla špatná. 

- Nejstrašlivější bylo to jódlování (djó-dy-rý, djó-dy-rý, djó-é-hó, djó-dy-rý, djó-

é, djó-djó-é-hó,...) 

- Student Hanes se nás po bohosluţbě zeptal: A tohle vy u vás nemáte? 

- Uklízečky u nás zapomněly svůj prádelní vozík. Novotňák na něm večer s 

Andreou pořádal divoké jízdy po školní chodbě. 

- Big fat mamma má udělanou hlavu. 

- Andrea nám řekla, ţe zpíváme falešně. 

- Gábi tvrdí, ţe zpíváme moc hezky. 

- Novotňák zase svítil aţ do tří. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

úterý 12.12. 

 

 Ráno jsme zaspali Hoenigla, probudili jsme se zas aţ kolem dvanácté. Nejdýl 

chrápal Novotňák, Trávníček ho musel tahat z postele. 

 Na Eiblovi jsme taky pospávali, Trávníček s Novotňákem se zase ukázali jako 

totální idioti, kdyţ nepochopili dvě Eiblovy didaktické hry. Mireček vypadal 

zasvěceně, ale kdo ho zná líp, ví, ţe plul ve zcela jiných vodách. 

 Po Eiblovi nás na chodbě zastavila Neukirchnerka, zatáhla nás ke stolečku, 

rozdala nám papíry a řekla, ţe máme kaţdý napsat děkovný dopis salzburskému 

panu koordinátorovi. Tak jsme kaţdý tomu hodnému tyrolákovi popřáli šťastné 

a veselé. 

 Večeře dnes byla obzvláště hubená: Malá hromádka zeleninového salátku plus 

jeden tenký plátek šunky. Student vopička byl zase celej nasranej, šel si dvakrát 

přidat. Kdyţ šel poprvé, udělal na kuchařku příšernou grimasu a s ironií v hlase 

pronesl: "Hmm, tak uţ jsem teda fakt úplně plnej." Podruhé uţ přidáno 

nedostal. Procházeje s prázdným talířkem kolem našeho stolu prohodil vztekle: 

"Kinderjause!" (dětská svačinka) 

 

- Máňa byla dnes nějaká oteklá. To děvče je den ode dne ošklivější. A na 

hodinách působí strašně otráveně, jako by měla v očích napsáno: "Polibte si 

všichni prdel." 

 

středa 13.12 

 

 Následujících šest dní bude poněkud mlhavých. Novotňákovu předpotopnímu 

notebooku se totiţ nějakou podivnou náhodou podařilo smazat celý deník. 

Naštěstí poslouţila záloţní disketa, na které byl deník bezpečně uloţen, bohuţel 

však pouze po datum 12.12. A tak bylo třeba skoro celý následující týden zapsat 

znovu, pěkně zpaměti. 

 Vznikly tak nenapravitelné díry. Takovou dírou je například dnešní den, ke 

kterému se v našich hlavách dochovaly pouze dvě poznámky: 

 

- Hurvínek nosí pásek s přezkou Harley&Davidson. 

- Vopička při Křiklounovi seţral svého vlastního holuba, pěkně si přitom 

pomlaskával a ještě se smál na Mirečka. Je to opravdu dobytek. 

 

 

čtvrtek 14.12. 

 

 Na hodině s luftbabou bylo veselo. Novotňák nakazil jednoho Rakušana svým 

libereckým akcentem tak, ţe luftbaba jej povaţovala za jednoho z nás, dokonce 

se ho zeptala, jestli jede na prázdniny domů. Student se její omyl ani nesnaţil  



 



vyvracet, odpověděl, ţe domů pojede a uţ se moc těší. Na otázku, kde bydlí, 

odpověděl, ţe ve Zwettlu (asi 30km od Kremţe). 

 Platzer zase cucal bonbón. Tentokrát nám povyprávěl o svatém Leopoldovi. 

Svatý Leopold, rakouský markrabí, nebyl vůbec takový svatoušek, jak tu o něm 

koluje, důkazem budiţ tato příhoda: Jednou přišel za Leopoldem Jindřich V. a 

povídá: "Spikni se se mnou proti mému otci, císaři Jindřichu IV. a já ti dám 

svoji sestru Ágnes. Leopold ani na chvíli nezaváhal a starého Jindřicha IV. 

(kterému kdysi přísahal věrnost aţ za hrob!) podrazil - nabízený obchod přijal a 

s Ančou si to pak pěkně uţil. 

 Druhá Platzerova hodina (provorepubliková) byla taky zajímavá. Platzer mluvil 

o tom, jak rozzuření rakouští dělníci podpálili v roce 1927 justiční palác a jak 

nechtěli k místu poţáru pustit hasiče, a jak do dělníků proto rakouská policie 

střílela z mašínengewehru. Platzer taky zas vyprávěl o milicích, tentokrát se 

nechal doopravdy unést - předváděl dechovku: "prrm-prrm-prrm-bumcarara  -

umta- umta-bumcarra-prrm-brrm" atd., vydrţel to snad minutu, nebyl k 

zastavení. 

 Večer jsme oslavili narozeniny Gábi. Na věk jsme se jí radši ani neptali. 

Dostala unifikovaný dortík, stejný jako dostal před dvěma týdny Novotňák. 

 Celý ten večírek byl nějaký pohřební, a proto jsme se radši odebrali na 

studentskou slavnost do "Kelleru", kde bylo veseleji. Večírek se nepoved. 

Trávníček se opájel absinthem tak dlouho, aţ spadl na zem jako podťatý, při 

pádu si stačil nádherně rozbít drţku o hranu stolu. 

 Záchranka přijela za chviličku. 

 A dál uţ to nebudeme rozmazávat.... 

 

- v noci se omylem spustil poţární alarm. Hasiči tu byli cobydup. I s panem 

farářem. 

 

pátek 15.12 

 

 Ráno se Trávníček vrátil z nemocnice. Přišel bosky, protoţe mu rakouští felčaři 

někam zašantročili jeho pantofle. Byl úplně střízlivý, na ambulanci mu totiţ 

vypláchli ţaludek a vyměnili krev. Nepamatoval si vůbec nic, líčil, jaký to byl 

šok, kdyţ se ráno probudil a vůbec nevěděl kde je - vedle něho dva dědci, jeden 

s vývodem, druhý s holou prdelí; a hodná sestřička, která přinesla snídani. 

 A pak ta cesta do hajmu: Kousek od nemocnice asfaltovali silnici, asfalt byl 

horký, bosou nohou se na něj skoro nedalo stoupnout. Dělníci se Trávníčkovi 

smáli a pokřikovali "skákej, skákej", a tak Trávníček skákal a v duchu si říkal, 

jaké je to štěstí, ţe pohrdl igelitovými návleky, které mu nabízela sestřička. 

 Odpoledne jsme odpočívali. 

 

- Mara nám odjela. 

- Mireček tvrdí, ţe Trávníček vypadá jako Frankensteinovo monstrum. 



 
 

 



- Novotňák tvrdí, ţe Trávníček vypadá jako elephant man z filmu Davida 

Lynche. 

- Trávíček vypadá opravdu hrozivě: Hlava oteklá jako balón, na pravém oku 

obrovský monokl, nos sešitý. Trávníček má navíc zablokovaný krk, nemůţe 

hýbat hlavou, kdyţ se chce otočit, otáčí se celý. 

- Trávníček svým zjevem vyděsil v nemocnici nevinnou rakouskou holčičku. 

- Výrok dne (sestřička): "Pacient nemá boty, pacient nemá boty!" 

- Celá tahle sranda bude stát 20 000 ATS. Snad to pojišťovna zaplatí... 

 

 

sobota 16.12 

 

 K obědu byly špagety. 

 Odpoledne přijel Andrein maďarský manţel s Andreinou maďarskou sestrou. 

Sestra vypadá skoro úplně stejně jako Andrea, nosí dokonce stejné boty a 

kalhoty. 

 Navčer Novotňák s Trávníčkem poslouchali Radioţurnál, dávali rozhovor s 

Kníţákem. Zde jest Kníţákova klíčová replika rozhovoru: 

 

Redaktorka: Tak nevím, pan poslanec Zajíček dnes uţ asi nedorazí. 

Kníţák: No, třeba si našel nějakou zaječici... 

 

 K večeři byly ohřáté špagety. 

 

- Novotňák vlastní dva vlasové gely - jeden růţový a druhý ţlutý. 

Mireček tvrdí, ţe jeden z gelů je dozajista lubrikační. 

- Mireček má ale nejmíň co mluvit. Ta jeho mobilní parfumerie... 

- Novotňák provedl se svými gely pokus: Obě barvy smíchal. Růţová barva 

zvítězila. No, na ty jeho pačesy mu to ale stejně nepomůţe, pořád mu to trčí na 

všechny strany, Novotňák vypadá jak pantáta vopičák. 

 

 

neděle 17.12 

 

 Celý den byl, stejně jako ten předešlý, výrazně spací. 

Odjela Andrea, na rozloučenou nám kaţdému napsala psaníčko s krátkým 

zhodnocením našich osobností. 

- Trávníček dostal od Andrey prášky proti bolesti. Prášky ale nezabírají, jenom 

po nich brní ruce. 

- Novotňák zase svítil do tří. Hoši mu stále vyhroţují, ţe jestli to takhle půjde 

dál, vyšroubujou mu z lampičky ţárovku. 

 

 



 



pondělí 18.12. 

 

 Ráno nás probudila uklízečka sklánějící se zkoumavě nad Trávníčkem. Chtěla 

na Trávníčkovi vyzvědět, jak to vlastně bylo s tím jeho pobytem v nemocnici a 

jestlipak mu to pojišťovna zaplatí. "Někdo" by to prý moc rád věděl. Kdo je ale 

ten "někdo", nám uklízečka nechtěla říct. Trávníček rozespale odpověděl, ţe s 

pojišťovnou to bude velice, velice sloţité... 

 Ještě dopoledne se Trávníček vydal do nemocnice vyţebrat změnu v lékařské 

zprávě, chtěl, aby mu vymazali ten alkohol v krvi. Jak se dalo čekat, neuspěl. 

 Hodina se Swobodovou byla opět silně úchylná: Hráli jsme si na roboty, 

chodili jsme topornou chůzí po třídě pořád dokolečka. Taky jsme si museli 

někde na těle představit místo, kde máme čudlík na vypnutí. Ostatní museli 

hledat, mačkat, vypínat... 

 

- Trávníček vypadá den ode dne hůř. Uţ nemůţe skoro ani jíst, nemůţe totiţ 

sklonit hlavu a kdyţ uţ konečně dopraví sousto do úst, není s to pořádně kousat, 

z kousání ho totiţ rozbolí celá ta jeho opuchlá hlava. 

- Trávníčkovi vyrašil monokl i na levém oku. Novotňák s Mirečkem nad tím 

kroutí hlavou, pořád se jim nechce uvěřit, ţe Trávníček jenom tak "upad", 

vypadá to spíš, jako by ho přejel vlak. 

 

úterý 19.12. 

 

 Na hodině výtvarné výchovy malovali Hoeniglovi parchanti vánoční svíčičky. 

Novotňák si sedl do lavice mezi ně, půjčil si štětec a vodovky a taky si maloval. 

Mireček ho pořád nabádal, aby do svého díla vloţil celou svou duši. 

 Po obědě odešli Trávníček s Mirečkem na vlak, odjeli domů. Novotňák tu 

zůstal sám, pojede aţ ve čtvrtek, zítra chce se ještě vypravit do Vídně, do 

knihovny. 

 Hodina s Eiblem probíhala v adventním duchu. Na lavicích hořely svíčky, 

studentky četly vánoční pohádky, aţ se se z toho Novotňákovi klíţily 

bazedovky. 

 Po Eiblovi se šel Novotňák podívat do města, neobjeví-li tam nějaké dárky. 

Město však bylo plné hloupostí, jediné, co Novotňáka zaujalo, byla malinkatá 

lahvička záhadného likéru s názvem "tělabudič". Na etiketě byl starodávný pán 

v buřince a kníru. Novotňák okouzlen krásou obalu ten likérek koupil a 

zaradoval se, ţe zabil první vánoční dar. 

 Na cestě zpět do hajmu se ještě zastavil v supermarketu nakoupit nějaké 

oříškové čokolády pro svou babičku. Koupil jí tři velikánské čokoládové tabule. 

V regále s hračkami pak objevil něco fantastického: Další ţvýkačkové hodinky, 

tentokrát upravenou, vylepšenou verzi - je zde navíc světlo, lupa, a uzávěr na 

heslo! Tak je taky hodil do košíku a měl další dar. 



 V hajmu to Novotňák nevydrţel a do krabičky s hodinkami se vloupal. Mačkal 

všecky čudlíky, točil všemi kolečky. Kdyţ si dost vyhrál, rozhodl se, ţe napíše 

zápis do deníku. 

 A tak zjistil tu hroznou věc: "Počítač vše zapomněl." Novotňáka to nasralo tak, 

ţe si rozdělal ten likér a jedním lokem ho vyzunkl. A taky seţral celou tu jednu 

velikou oříškovou čokoládu. A pak začal zkroušeně rekonstruovat celý ten 

zmizelý týden. 

 

 

- Městem táhl průvod hudebníků hrajících jazz. Jeden z nich hrál na nádherný 

bílý suzafon. 

- Máňa si se mnou pořád chce o něčem povídat. Neustále něco ţbrblá a já jí 

vůbec nerozumím. 

- Heslo na hodinkách se dá dokonce i měnit! Stačí jenom stisknout knoflík na 

zadní straně ţvýkačkových dvířek. 

 

 

středa 20.12. 

 

 Budíček, který tak dlouho sekal dobrotu, se zase rozhodl, ţe zazlobí. Tentokrát 

mu došla baterie, takţe Novotňáka nevzbudil, Novotňák zaspal, a do Vídeňské 

knihovny se vypravil aţ v poledne. Času bylo ale i tak dost - podle internetu i 

informačních letáčků měla mít knihovna otevřeno aţ do půl osmé. 

 Nalézt knihovnu byla otázka několika okamţiků. Novotňák tam našel vše, co 

potřeboval, pěkně listoval, šťastně zapisoval čísla stránek, které si ofotí. Ve 

čtyři mu ale zaklepal na rameno nějaký hubený pán se sdělením, ţe knihovna 

dnes zavírá dřív. Nenechal Novotňáka ofotit ani jedinou stránku, nemilosrdně 

ho vyšťouchal ven a zamkl za ním dveře. 

 Nasraný Novotňák pochodoval v zatmění smyslů vídeňskými ulicemi a zkřehle 

ukusoval svou supermarketovou vánočku. Všude svítily barevné vánoční 

ţárovičky. Novotňák si vyfotil jednu blikající trţnici s nápisem "Šťastné 

vánoce" a šel na vlak. 

 V hajmu bylo jako po vymření. Máňa odletěla domů do Řecka, zbyla tu jenom 

Gábi, která, i kdyţ mluví srozumitelně, mluví z cesty. 

 Novotňák začal balit na zítřejší cestu domů, uţ je zvědav, co ho zase čeká za 

dobrodruţství. 

 

- V jednom z vídeňských parků byl veliký buk, v jehoţ koruně byli zavěšeni 

svítící barevní električtí trpaslíci.  

 

 

 

 



 



čtvrtek 21.12. - sobota 6.1 

 

Vánoční prázdniny v ČR 

 

neděle 7.1. 

 

 Hoši se sešli v Praze na hlavním nádraţí a vyjeli vlakem na Gmünd. Cesta 

probíhala poklidně, chlapci si vyprávěli veselé vánoční a silvestrovské záţitky, 

zase byli chvíli rádi, ţe jsou spolu. V Gmündu si od přívětivého rakouského 

průvodčího koupili jízdenku "do Kremţe" a jelo se dál, mlhavou rakouskou 

krajinou.  

 Rakouské hovno na botě na sebe pochopitelně nedalo dlouho čekat: Při 

přestupu ve vesnici Absdorf-Hippersdorf jsme zjistili, ţe ten přívětivý průvodčí 

byl pěknej magor, při prodeji jízdenky byl zřejmě zcela mimo, přeslechl totiţ 

Novotňákovo "Krems an der Donau" a prodal nám jízdenku do Vídně, t.j. zcela 

na druhou stranu; okradl nás tak kaţdého o třicet šilinků.  Před nástupem do 

vlaku kolem nás ten člověk prošel a cynicky pronesl: "Jéje, já myslel, ţe jedete 

na Vídeň, kluci", a zmizel.  

 No co, řekli jsme si, taková věc se dá přece dalšímu průvodčímu vysvětlit, šlo 

vlastně jen o pouhé nedorozumění... Novotňák se pro jistotu zeptal dědka u 

kasy, ze kterého nástupiště nám to jede, dědek zřetelně pronesl, ţe z nástupiště 

tři.  

 Vláček uţ tam čekal.  

 Usadili jsme se pěkně v plyšových sedačkách a hlasitě si oddechli. Vlak se dal 

do pohybu. Za chvíli přiletěl průvodčí. Novotňák uţ mu chtěl vysvětlit ten 

jízdenkový omyl, ale jakmile ten modrý muţík uslyšel slovo Kremţ, chytil se za 

hlavu, lístek ani nechtěl vidět a oznámil nám, ze nejedeme do Kremţe, do 

Kremţe totiţ odjela jen první půlka vlaku, my prý sedíme v té druhé, která míří 

zpět na Gmünd. Polil nás studený pot. Průvodčí zalistoval ve svém tlustém 

bločku a řekl, ţe kdyţ vystoupíme v další stanici, máme celkem reálnou šanci 

stihnout poslední kremţský vlak.  

 Otřeseni jsme vystoupili ve stanici Weichsendorf, společně s jakousi rakouskou 

ţenou, jeţ jim na ten špek taky skočila. 

 Obrýlený chlap u kasy nám s politováním sdělil, ţe dnes uţ nejede nic, 

poslední vlak na Kremţ odjel před chvílí, ve 20:45. Rakouská ţena si od chlapa 

nechala napsat číslo na taxík a zmizela do mlhy. 

 Chvíli jsme bezradně bloudili po Weichsendorfu, chodili sem a tam, ţvýkali 

Mirečkovy alobalové řízky a přemýšleli, co budeme dělat. Do Kremţe to bylo 

dobrých padesát šedesát kilometrů, začínala být docela zima, dávalo se do 

deště. Jedinou moţností, jak přeţít tuto noc bylo: "Jít do Kremţe pěšky" 

  A tak jsme šli. 

  Cesta utíkala velice pomalu, uţ po prvních pěti kilometrech nám začaly 

docházet síly. Novotňák pořád troubil do svého kapesníku, protoţe byl silně 



nachcípán, Trávníčkovi pomalu nasakoval jeho vánoční svetr, Mireček si musel 

kvůli mrholení sundat brejle, a tak vůbec nic neviděl. Pořád jsme snili o tom, 

jaké by to bylo mít s sebou alespoň jednu lahev rumu, jistě by nám bylo líp. 

Jedinou záchranou nám byl Mirečkův batoh plný nejrůznějších dobrot a 

zdravých věcí (cukroví, mléko, jablko, pomeranč...) 

 Protoţe jsme neměli mapu, bylo třeba se orientovat podle vlakových stanic. 

Naše cesta tedy vedla podél trati, místy jsme museli jít i po kolejích. Všechno to 

bylo nějaké takové psychedelické, neustále jsme pochodovali k nějakým 

světelným bodům, které ne a ne se přiblíţit, prošli jsme spoustou liduprázdných 

vesnic, kde štěkali psi a mrouskaly se kočky, ve dvou vesnicích měli dokonce 

měsíc v podobě věţních hodin (viz obr.). Na několika nádraţích se nám 

podařilo totálně vytuhnout, na jedné ze stanic jsme váţně uvaţovali i o tom, ţe 

si vlezem do nádraţáckého kumbálku s nářadím.  

 Asi tak kolem třicátého kilometru  jsme definitivně opustili ideu, ţe by se 

mohlo objevit nějaké náhodné auto s nějakým hodným řidičem. Zapředli jsme 

diskusi o moţných i nemoţných dopravních prostředcích. Trávníček navrhoval, 

ţe si vleze do popelnice a kamarádi ho povezou, Mireček chtěl někde ukrást 

kolo, Novotňák se poohlíţel po nějakém volném poníkovi.  

 Deset km před Kremţí jsme byli totálně vycucáni (nejvíce Novotňák, 

samozřejmě). Ten první kilometr z těch deseti byl opravdu nejdelší v našem 

ţivotě: Trval snad čtyři kilometry. Vinu neslo opět ono posrané rakouské 

značení, které pětkrát drze hlásilo KREMS 10KM. Ty cedule nás tak dorazily 

tak, ţe jsme to zapíchli na nádraţí jménem Hadersdorf a čtyřicet minutek 

počkali na první ranní vlak. Za jedenáct šilinků jsme byli nakonec dopraveni do 

Kremţe. 

 Po toporném příchodu na privát jsme začali s oţivováním našich zhuntovaných 

končetin. Mireček se naloţil do vany, Novotňák si ponořil nohy do bidetu, 

Trávníček sundal ponoţky, otřepal chodidla a šel spát.  

 

- Ve všech rakouských vesnicích, kterými jsme prošli, blikaly veselé vánoční 

stromečky.  

- Všechno bylo beznadějně zavřené, hospody, pumpy, kohoutky s vodou. Ještě 

ţe měl Mireček to mlíko.  

- Celou cestu nás provázely cedule FERRO BETONIT. 

- Ceduli Hadersdorf jsme minuli celkem čtyřikrát, z té vesnice se zkrátka nedalo 

vybřednout.  

- Je to zkurvená země, hrajou si s náma na kočku a na myš. 

- Trávníčkova chodidla zůstala nepoznamenána, Trávníček měl z nás nejlepší 

boty. 

 

 

 

 



 



pondělí 8.1. - čtvrtek 11.1. 

 

 Deník jsme v těchto dnech pěkně flákali, zmohli jsme se jen na několik těchto 

kusých poznámek: 

 

- Počali jsme vyběhávat zápočty. 

- Chodíme vţdy jen na konec hodiny. 

- menza, špagety, sračkovitost 

- Většinu času trávíme v posteli. 

- Trávníček je po těch prázdninách zase zdravě oplácaný a zahojený....  

- Trávníček zoufale smolí svou zápočtovou práci na Ennserovou. 

- další ţvýkačkové hodinky, tentokrát s vodotryskem 

- Novotňák furt frká do hajzlpapíru. 

- Mireček tvrdí, ţe jedna z Novotňákových postelových pozic připomínala 

pavouka, kterému někdo uškubal nohy. 

- Novotňák byl zase vilný. 

- Novotňák šlápl do hovna. 

- menza: zelí s masem 

- Mireček krade Novotňákovi jeho prořídlé spodní prádlo.   

- V koupelně na vaně uţ zase hnije mandarinka. Kdo ji tam pořád dává? Ta 

poslední tam byla skoro tři týdny.   

- loučení 

 

 

pátek 12.1. 

 

 Definitivně jsme odjeli domů.  

 Rakušáci se nás ale do poslední chvíle drţeli zuby nehty: V 6:45 jsme vyjeli 

vlakem z Kremţe, abychom se v ní po zmateném přestupu v Hadersdorfu ocitli 

po půl hodině znovu. Na vině byl opět jeden rakouský nádraţák, který nás 

odkázal na špatný vlak.  

 Druhý pokus nám naštěstí jiţ vyšel. S konečnou platností jsme utekli z této 

pošahané země...  

 

 

                                                                                        KONEC 

 

  

 

 

 

 


