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Příloha I: Ukázka transkriptu pořadu Mistr E 

NÁZEV POŘADU: Mistr E: Jak se chovat na výletě do přírody 

DATUM VYSÍLÁNÍ:17. 6. 2014  

KANÁL: ČT :D 

STOPÁŢ: 13 minut  

ÚČASTNÍCI: 

BO = pan Bonifácio 

DE = dědeček 

HO = Honza 

CH = Chechtomír 

KL = Klára/ princezna Klára 

KN = královna Julie 

MA = maminka  

ME = Mistr E 

PR = princ Jan 

VA = čarodějnice Vařenice Hrůzová 

 

((znělka pořadu)) 

ME: na výletě. v zimě v létě. buďme věrni etiketě. 

KL: dědo? ((otvírá dveře z pokoje)) 

DE: a: dobré ránko 

KL: proč si vzhůru? vţdyť je strašně brzo a eště k tomu sobota 

DE: to víš vstávám se slepicemi venkov se vţdycky probouzí do 

úsvitu. 



II 

 

KL: a proč se venkov probouzí do úsvitu i v sobotu , 

DE: no protoţe se musí nakrmit. podojit. vykydat. příroda neví, co 

je víkend. 

KL: aha 

DE: no 

KL: to je tvůj herbář? 

DE: ano 

KL: hezký: ((listuje herbářem)) 

DE: ale víš chybí mi v něm eritrónium denskánis 

KL: chch a to je co? 

DE: to je kandík psí zub. ale: já mám nápad. my se vypravíme na 

výlet vezmeme si něco a zoubek no a to by v tom byl čert abych se 

tomu kandíku psímu zubu nepodival na zoubek 

KL: to je super nápad dědo hurá výlet 

DE: ano skřivánci všichni vstávat de se ven z města. ((volá do 

spícího bytu)) 

HO: a můţe s náma jít i Míra? 

DE: no to se ví 

HO: hurá ((zívá)) 

DE: no hola hola pří:roda volá. 

MA: eh nemohla by volat trochu tišeji dědo, 

((krátká znělka, Klárka zapíná tablet)) 

KL: Mistře E dobré ráno(.)ste vzhůru? ((šeptem)) 

ME: dobré jitro Klárko sem ranní ptáče dál doskáče 

KL: bezva my se totiţ chystáme na výlet ((šeptem)) 

ME: hmm to vám chválím a chceš se na něco zeptat, 



III 

 

KL: no ráda bych si objasnila pravidla chování v přírodě ((šeptem)) 

ME: nebude tedy od věci zjistit jak si v tomto směru vedou sváteční 

výletníci v našem království 

KL: díky to je přesně to co bych potřebovala 

ME: pak není nic snaţšího 

((krátká znělka, přesun od Království Etikety)) 

KN: já se tak strašně těším, konečně budu mít svojí první sbírku 

motýlů 

VA: no však já taky nejedu jenom na výlet ale na sluţební cestu.  

KN: hii 

VA: mě chybí spousta ingrediencí do lekvárů já potřebuju bejlí houby 

ropuší: sliz a hadí jed je hele hele hele to je výborná pomůcka na 

ty hady, 

PR: a: copak bereme sebou ke svačině 

VA: no přece ta:dy buřtíčky 

PR: bude táborák bezva 

VA: no: 

KN: ale kdepak mešká pan Bonifácio 

BO: juţ sem zde. vybaven. připraven.  

CH: hele koukej nesu sebou (..) praky 

PR: ty jo dej mi jeden 

CH: a nepřibalíme radši i tyhle meče 

PR: tak jo 

KN: no tak hoši nejdeme přece na kořistnickou výpravu ţe ne 

KL: no bohuţel to tak trochu vypadá dobrý den 

BO: [dobrý den] 
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PR: [no tak] mi je tady [necháme] no 

VA:                     [dobrý den] 

KN: vítej Klárko vypadá to ţe deš za pět minut dvanáct 

VA: coţe? to uţ je t- šmankote tolik hodin tak omladino pozor 

přestaňte mudrovat a [vyráţíme] 

KL:                        [no a:] co kdybychom si nejdřív ten 

celodenní výlet zkusili nanečisto 

VŠICHNI (ne KL): sama kralovna sama kralovna ceduličku psa:la 

((zpívají)) 

BO+PR: hej ((součást písničky)) 

VŠICHNI ( ne KL): ceduličku psa:la čabogaj něbo gaj čáry něbo gaj 

((zpívají)) 

KN: [hej] ((součást písničky)) 

VA: [stop] tady je Dračí vrch. tady si odpočineme. a nasvačíme se 

BO: no chich 

KN: no to sou panora:mata vidíte to, 

PR: co to máte? 

BO: to je lapač ptačího zpěvu. k obohacení zvukového kabinetu jeho 

veličenstva dnes hodlám zachytit, bubnování vzácného ptačího druhu 

dendro: tympány z rodu šplhavců 

PR: hmm tak to si u tatíčka krále šplhnete 

KN: aaaaa teda to je vzdoušek to je vzdoušek chlapci chlapci 

dýchejte z hluboka nádech a: [výdech] 

PR+CH:                               [mizíme] 

KN: nádech a výdech 

VA: je a kde mám brejle kde mám brejle 

KN: co, 
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VA: brejle brejle pozor kde sou? 

BO: no tady: 

VA: kde tady 

KN: ((smích)) 

BO: na nose 

VA: na mym jehehe jo tady tak deme kalupem vpřed poďme 

KN: a: o: první perfektní úlovek 

KL: nechte ho být prosím, 

KN: no ale pro:č to by byla škoda 

KL: škoda by byla ho zabít a navíc to je ţluťásek borůvkový silně 

ohroţený druh 

KN: no tak dobře kdyţ myslíš tak si leť krasavče no leť 

((hudba a zvuky lesa)) 

VA: julinko podivej se jakej já mám úţasnej nóbl óbr úlovek 

KL: ale ne, vy ste utrhla muchomůrku císařskou 

VA: no 

KL: houbu chráněnou královským zákonem 

VA: hoo ţiši tak já myslela ţe houby sou  jedlý nejedlý (.) a 

jedovatý ale ţe sou ňáký zachráněný to nevim 

KL: chráněný 

VA: aha 

KL: je mi líto ale budu vám muset napsat pokutu 

VA: coţe ţiš a to jsem do ní měla radši kopnout 

KL: jo: to někteří lidé taky dělají 

BO: slyšíte to. tohle jsem zachytil. 
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CH: princi pomo:c ten rak mě nechce pustit ((z nahrávky)) 

BO: myslíte ţe je to rak drak nebo pták? 

KL: rak. 

BO: je to tak 

KL: no jo: ale ten je taky chráněný 

KN: taky, propánakrále pane Bonifácio utíkejte rychle k potoku a 

zakročte vy ste tady jediná muţská autorita. 

BO: ano vykročím a zakročím  

BO: jau: ((z dálky)) 

KL: je co se tam děje? 

PR+CH: promiňte pane Bonifácio 

BO: ah 

PR: mysleli sme ţe ste bájný pták Noh 

BO: a proto ste trefili mou nohu 

KL: co se vlastně stalo 

PR: popletl nás pohyb ve křoví a tak sme prostě 

KL: vy nesmíte ani mířit na ţivý cíl co kdybyste panu Bonifáciovi 

vystřelili oko 

KN: hoši hoši ţe se nestydíte 

PR+CH: stydíme 

VA: no ale musíte to teda napravit něčím uţitečným heleďte tady máte 

křesadlo támhle rozdělejte oheň. a opečeme si buřtíky drţ (..) tak 

co uţ hoří ten oheň 

PR+CH: hoří 

BO: no aspoň něco se jim povedlo 

PR:ono hoří 
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VŠICHNI (ne PR+CH): hoří 

PR+CH: ale ono opravdu hoří 

KL: ne: stop uf eště ţe to bylo jenom na zkoušku přece nemůţete 

rozdělat vatru kdykoliv a kdekoliv se vám zachce 

BO: to je fakt královský poţární zákon říká ţe mezi ohněm a okrajem 

lesa musí být dištanc nejmíň 50 metrů 

KL: no: přesně tak a vy kluci jste rozdělali oheň doslova za bukem 

dokáţete si představit jaké neštěstí způsobí náhlý poryv větru eště 

kdyţ je takhle sucho 

VA: no 

KL: no ano klidně mohl chytit celý les, 

VA: no anebo celý království víte kolik byste vohrozili ohroţených 

druhů no 

CH: dyť jste ten oheň chtěla sama 

VA: nerozpatlávej to 

KL: tak pojďme přijít znovu. 

VA: tak a sme tady 

PR: my dem na průzkum 

BO: ale opatrně, jako indiáni 

PR+CH:((indiánský pokřik)) 

BO: ale ne: na válečné stezce pš:t 

PR: to máme jako šeptat 

KL: ne: ale ani hulákat ať nevyplašíte zvěř  

PR+CH: ((tichý indiánský pokřik)) 

KN: ale je tady krásně co, (..) co je tohle? 

VA: ho: no tohle co to tady bylo za tu:risty ţe tady nechali 

takovejdle herberk 
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KN: no přece uţ dávno víme ţe odpadky neodhazujeme ani na ulici 

natoţ v lese 

BO: no tak je sesbíráme a zlikvidujeme 

VA: jo tak jo tak no můţeš 

((znělka pořadu, přesun z Království Etikety domů)) 

DE: tak deme 

KL: jasně ale eště tři otázky dědo neva, 

DE: to se ví ţe neva tak. 

KL: tak jo tak poslouchejte a vy taky 

(.) 

KL: otázka číslo jedna můţe se v přírodě rozdělávat oheň (.) za a: 

(.) ano ale jen pokud je u toho náčelník hasičského sboru nebo 

dráček Soptík (.) za bé (.) oheň se smí rozdělat jen za přítomnosti 

dospělého a ve vzdálenosti nejméně padesát metrů od okraje lesa (.) 

za cé (.) kdepa:k oheň se smí rozhořet jedině v krbu (..) správná 

odpověd je bé (.) oheň se smí rozdělat jen za přítomnosti dospělého 

a při dodrţení vzdálenosti nejméně padesát metrů od okraje lesa 

(.) 

KL: otázka číslo dvě. smíme si z lesa odnést domů nějaké rostliny a 

plody, (.) za a: (.) ne: na to máme prodejny květin a potravin (.) 

za bé ano s výjimkou lesních jahod ty sou tam přece pro pohádkovou 

Marušku (.) za cé (.) smíme pokud pro tyto dary přírody nejezdíme s 

bagrem a pokud nejsou chráněné (..) správná odpověď je cé (.) z lesa 

si můţeme odnést rostliny a plody pokud je neodnášíme ve velkém a 

pokud nejsou chráněné 

(.) 

KL: otázka číslo tři jak se zachováme kdyţ ve volné přírodě uvidíme 

cizí odpadky (.) za a: (.) odpadky pokud moţno posbíráme (.) za bé 

(.) nenápadně k nim přihodíme i ty svoje (.) za cé (.) pokračujeme 

v cestě co je nám do nich (..) správná odpověď je a: odpadky pokud 

moţno posbíráme 
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DE: bez falešné skromnosti sem borec mám plný počet správných 

odpovědí bingo 

KL: výborně dědo. takţe ten chráněný psí zub do herbáře jenom 

vyfotíš viď? 

DE: no jo tak jo 

((střih, večer u Klárky v pokoji)) 

KL: dobrý večer Mistře E 

ME: ahoj Klárko tak co, výlet se povedl 

KL: a jak budu spát jako kdyţ mě do vody hodí 

ME: to víš zeleň a čerstvý vzduch dělají divy příroda nás opravdu 

umí potěšit a nabít energií tak pěkné sny Klárko a na shledanou 

příště 

KL: ano příště 

((závěrečné titulky)) 
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Příloha II: Ukázka transkriptu pořadu Tamtam 

NÁZEV POŘADU: Tamtam 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 5. 2. 2014 

KANÁL: ČT :D  

STOPÁŢ: 20 minut 

MA = Marek Němec, moderátor 

KA = Kačka Brnkačka (mluví Martin Písařík), animovaná postava 

VE = Venda Vandr (mluví Martin Písařík), animovaná postava 

 

((úvodní znělka)) 

VE: mik miku mik miku Mikuláš přišel s čertem na koláč mik miku 

((zpívá)) 

KA: =prosím tě nezpívej uţ Venouši 

VE: pro:č snaţím se navodit atmošku  

KA: ale snaţíš se jí navodit od pátečního rána kdy si začal vyřvávat 

tuhle písničku a do teď jsi nepřestal 

VE: Mikuláš přišel s čertem na koláč ((zpívá)) 

KA: jednak ji uţ umím nazpaměť a jednak sem dostala hro:znou chuť na 

ten koláč 

((přichází Marek s plným pytlem přes rameno)) 

MA: třeba ti ňáký ten koláč nadělil Mikulda podívejte se jakou 

nadílku tady pro nás připravil 

VE: ţjóva ehm prosím o chvíli pozornosti 

KA: jestli začneš zpívat přiletí ti na frňák kus uhlí 

VE: hihi uhlí se těď zrovna bude hodit zahajuju velkou mikulášskou 

jízdu: 
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((začátek promítání fotografií)) 

VE: zatopíme uhlím pod kotlem a vyrazíme parním vláčkem na 

mikulášskou jízdu Prahou ((nádech)) vláček potáhne starodávná 

lokomotiva které se říká Šlechtična přijde samozřejmě Mikuláš vlakem 

bude pobíhat spousta čertů a setkáte se i se sloníkem Elfíkem můţete 

se svézt taky cyklohráčkem na nádraţí čekají sladkosti a limonáda 

((konec promítání fotogafií, objevuje se mapa)) 

MA: parní vlak i cyklohráček vyráţejí v sobotu i v neděli z nádraţí 

Praha Braník ((mizí mapa)) přesný jízdní řád najdete na webových 

stránkách a pozor v sobotu večer je připraven ohňostroj 

KA: ale pokud vím mikulášský expres bude jezdit i na jiném konci 

země 

MA: no to je pravda: pokud se o víkendu vydáte třeba na nádraţí 

v Jindřichově Hradci lístek na vlak vám prodá: čertisko (.) nebo 

v lepším případě anděl 

((začátek promítání fotografií 2)) 

MA: cestu historickým vlakem si můţete uţít v sobotu i v neděli 

vagóny bude procházet Mikuláš se svou druţinou a nebude chybět 

bohatá nadílka v sobotu bude parní vlak supět do Nové Bystřice a 

v neděli do Černošic u Tábora 

((konec promítání fotografií 2, objevuje se mapa 2)) 

VE: a co ta naše mikulášská nadílka? 

KA: přesně nebo to zamluvíme a zůstane to v pytli 

((mizí mapa)) 

MA: chmm no jenom jestli jste byli hodní (..) ta:k (.) no hm hm hmm 

hm hm hm hm hm hm hm (..)((vytáhnul z pytle dlouhý popsaný papír))co 

to je? 

KA: to bude asi Vendův seznam přání pro Jeţíška on je takový troškař  

VE: no dovol to mi přinesl Mikulajda je to seznam všech míst kam se 

dá jet příští rok na výlet je jich přes tisíc 
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KA: tak to abys jezdil na výlet i v noci 

MA: hehe a ((vytahuje knihu)) tak tahle ta (.) bichle ta bude asi 

pro tebe Kačko  

KA: a:no Velký slovník naučný svazek první 

MA: nemá Mikuláš náhodou nosit mandarinky a jablka? 

KA: tohle sice nejsou plody jabloně ale za to sou to plody vědění 

takţe to vyjde na stejno 

MA: no: dobře. tak a co tam je pro mě (.) je no jj ((vytahuje 

bramboru)) no co to je tohle to je no to dovolte abych vyslovil 

mírnou technickou připomínku ((dělá gesto T z rukou)) 

VE: hihihi hihihihi: tu si schovej do Světa techniky 

((začátek promítání videa)) 

KA: výstava Civilizace má motto Svět a ty 

VE: svět a já? proč zrovna já, Kačko 

KA: nejde o tebe ale o kohokoli z nás chytráku mnohdy měníme svět a 

ani o tom nevíme 

VE: třeba těch odpadků co po nás zůstává tady se aspoň naučíme jak 

je třídit 

(…) 

VE: kouzelná hůlka do světa techniky přece nepatří 

KA: to taky není ţádná kouzelná hůlka nýbrţ Vandergráfův generátor 

přeměňuje mechanickou energii na vysoké napětí 

(…) 

KA: schválně která z nádob je největší 

VE: ta skleněná pyramida 

KA: chyba i kdyţ se nádoby liší tvarem objem mají stejný 

VE: my se taky lišíme tvarem ale objem stejný nemáme hihi 
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KA: hlavně co se týká objemu naší mo:zkovny 

(…) 

VE: hele tady se můţeme podívat co kdo z nás v té své mozkovně 

vlastně má 

KA: a tady se dokonce můţete podívat do slunce 

VE: ve skutečnosti to ale nedělejte zkazili byste si oči 

KA: lidé se podobají zvířatům víc neţ si myslí 

(…) 

VE: schválně Kačko kolik váţíš? 

KA: no dovol ta otázka je společensky nevhodná 

VE: já jen ţe tady na tom trenaţéru pro kosmonauty si vtlačovaná do 

sedadla třikrát větší silou neţ je tvoje váha 

KA: to samozřejmě vím a právě proto na něj nikdy nepolezu 

((konec promítání videa, krátká znělka pořadu, objevuje se mapa)) 

MA: do zázračného světa techniky se v Ostravě můţete vypravit kaţdý 

den mezi desátou a osmnáctou hodinou 

((mizí mapa)) 

KA: ehm ehm Petr Bezruč Ostrava sto roků v šachtě ţil mlčel jsem 

MA: Kačko: Kačko: 

KA: připravuju si básničku pro Mikuláše Marku ten výlet mě 

inspiroval 

MA: emm já ti do toho nechci ňák lézt ale nebylo by lepší  ee něco 

pohádkového ňáká říkanka třeba 

KA: dobře nacvičím si Vodníka od Karla Jaromíra Erbena em šiju šiju 

si kabátek 

VE: a se mnou zas šijou všichni čerti ať se Ká:ča bifluje ale já 

chci někam vyrazit  
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KA: dobrá tedy v tom případě navrhuji vánoční jarmark s mikulášskou 

nadílkou v Plzni 

((začátek promítání fotografií)) 

KA: tradiční předvánoční jarmark navštíví na svůj svátek Mikuláš a 

anděl s čertem ale těšit se můţete i na divadlo a taneční vystoupení 

vyrobíte si vánoční ozdoby čekají vás hry a společné zdobení 

stromečku 

((konec promítání fotografií, objevuje se mapa)) 

MA: akce se koná v rodinném centru Vlnka a celý program začíná ten 

den hned třikrát ve třináct patnáct a v sedmnáct hodin 

((mizí mapa)) 

KA: jestlipak víte kdo vlastně byl svatý Mikuláš 

MA: no tak to nevím 

VE: já to nechci vědět jestli začne Kačka vykládat  tak tu taky 

můţeme zkysnout do Vánoc 

MA: ale proč tak kysele trocha vědění nikdy neuškodí 

KA: moje řeč svatý Mikuláš z Myry ţil ve třetím aţ čtvrtém století 

pro velké mnoţství zázraků které se staly jeho přičiněním se mu 

říkalo Mikuláš Divotvůrce byl patronem námořníků obchodníků studentů 

dětí ((čte z tabletu))  

VE: a zvířátek ne? 

MA: proč zvířátek 

VE: hihihi: to uvidíte ((začátek promítání fotografií)) v sobotu 

zavítá Mikuláš za zvířátky do zoologické zahrady v Ústí nad Labem 

v pavilonu šelem si bude hrát 

KA: s tygry: 

VE: ale ne: čekají tam výtvarné dílny těšit se můţete na nadílku 

slavnostní rozsvícení stromečku a setkání se cvičeným lachtanem 

Moricem 
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((konec promítání fotografií, objevuje se mapa)) 

MA: zajímavý program začíná v půl třetí a potrvá aţ do večera ((mizí 

mapa)) tak hurá na návštěvu za zvířátky 

VE: stejně mám ze všech zvířat nejraději pí:skomila 

MA:myslíš Pískomila který se vrací,  

VE: přesně a umí to pořádně rozbalit na jevišti 

MA: to ti Véna písk 

KA: vám snad přeskočilo  

MA: hned tě uvedu do děje Kačko  

((začíná promítání fotografií)) 

MA: kapela Pískomil se vrací vystoupí právě tuto sobotu v praţském 

Lucerna Mjúzik ((míněno Music)) baru Pískomilův předvánoční koncert 

začíná přesně v patnáct hodin zazní všechny oblíbené písničky 

jednoduše bude to jízda 

((konec promítání fotografií, objevuje se mapa)) 

KA: spíš to bude pěkný randál já dávám přednost poklidnému trávení 

adventu ((mizí mapa)) malebné chaloupky zasněţené stráně jak 

z obrázku Josefa Lady 

MA: je pravda ţe ladovská zima ta má velké kouzlo 

VE: tak se kouzlem přeneseme přímo za panem Ladou do Hrusic 

((začátek promítání fotografií)) 

VE: památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny ukrývá svět jako 

malovaný 

KA: pan Lada taky za celý ţivot nakreslil na patnáct tisíc ilustrací 

jeho obrázky najdeme ve dvě stě padesáti kníţkách přitom neviděl na 

jedno oko 

VE: já myslel ţe to byl ten: Šiška 

KA: Ţiţka (no) ten taky 



XVI 

 

VE: hele někdo točí starou káču hihi 

KA: abych nezatočila s tebou 

(…) 

KA: sněhulák 

VE: trochu mu zmrznul úsměv na rtech 

KA: mě studí noc jen to vidím honem do tepla ke kamnům 

(…) 

VE: takhle vypadal domek kde se pan Lada narodil 

KA: ţil tu i kocour Mikeš kterého naučil Pepík Ševců mluvit 

VE: a pak se Mikeš vydal do světa přeloţený do devětatřiceti jazyků 

KA: a nebyl sám 

(…) 

VE: poslušně hlásím ţe voják Švejk je nejslavnější Ladova postava 

KA: správně pohov 

(…) 

KA: ţe by autoportrét 

VE: to není auto ale Lada 

KA: ty seš Matěj 

VE: ne Venda a tohle malovala Alena (.) Ladová 

(..) 

VE: tak zajeďte do Hrusic třeba potkáte i kocoura Mikeše 

KA: jé kde má boty 

((konec promítání fotografií, znělka pořadu, poté se objevuje mapa)) 



XVII 

 

MA: za kocourem Mikešem vodníky a pohádkovým světem Josefa Lady se 

můţete vypravit od středy do neděle ((mizí mapa)) přesnou otevírací 

dobu najdete na stránkách památníku 

KA: to bylo hezké zas sem se naladila na vánoční atmosféru 

MA: tenhle víkend uţ také máme druhou adventní neděli 

VE: a Tamtamácký divák Roman nám poslal bezvadný tip abychom omrkli 

jak se slaví Mikuláš a advent na hradě Loket 

MA: Romane děkujeme i vy ostatní ((objevuje se webová adresa 

pořadu))  pokud máte ňáké zajímavé tipy na výlet nebo ňákou akci 

posílejte nám je my se z nich opravdu moc těšíme ((mizí webová 

adresa)) specielní formulář najdete na našich webových stránkách 

páteční mikulášskou akci na Lokti uţ tě:ţko stihneme ale? adventní 

oslavy ty si ujít rozhodně nenecháme 

((začíná promítáni fotografií)) 

MA: šestého a sedmého prosince proběhnou na hradě Loket tradiční 

slavnosti s názvem Krušnohorské Vánoce na historických trzích si 

prohlédnete stará řemesla vyzkoušíte si výrobu slaměných ozdob nebo 

vonných františků nebude chybět divadlo hudba ohnivé vystoupení a 

pro jedlíky zdobení perníčků ((konec promítání fotografií, objevuje 

se mapa)) novinkou na vánočních oslavách bude také ţivý betlém 

((mizí mapa)) 

VE: jak ţivý? jako dřevěný betlém s noţičkama hihi 

MA: <ale> ne Venoušku tak se říká betlému kde se místo figurek 

pohybují ţiví skuteční lidé 

VE: te:da to bych si chtěl zkusit 

KA: mohl bys v betlémě dělat osla 

VE: škoda ţe v betlémě není někdo kdo sedí na kníţkách jak poleno 

KA: kdyţ uţ tak vánoční poleno 

((začíná promítání fotografií)) 



XVIII 

 

KA: akce vánoční poleno vás čeká tuto sobotu v muzeu skla a 

biţuterie v Jablonci nad Nisou ze špalíčků dřeva tu můţete vykouzlit 

vánoční svícen pomocí barevných přízí a ozdobit ho korálky 

k nahlédnutí bude i výstava šperků aţ z balkánského poloostrova 

((konec promítání fotografií, objevuje se mapa)) 

MA: a já jen dodám ţe zdobení polínek proběhne v muzeu mezi 

třináctou a sedmnáctou hodinou 

((mizí mapa)) 

VE: vyšperkovat si poleno je fajn ale já stejně mířím do Betléma 

nebo spíš mezi betlémy 

MA: no tak tedy následujme kometu e tedy Vendu 

((začátek promítání videa)) 

VE: ju: zámek Lešná je jako z pohádky  

KA: a co teprve tyhle pohádkově roztomilé betlémy 

VE: páni jsou váţně jako ţivé 

(…) 

VE: ale stejně musela to být děsná piplačka všecko to udělat takové 

pidi figurčičky to se snad muselo vyřezávat s lupou 

KA: jejich výroba vyţaduje trpělivost a přesnost Vendo přesně to co 

tobě chybí 

VE: ale kromě figurek co se vejdou do dlaně tady najdeš i postavy 

v ţivotní velikosti 

(…) 

VE: víš co mi připadá zvláštní Kačko 

KA:co zas Venouši 

VE: ţe to místama v betlémě vypadá jako na české vesnici a Betlém je 

ve skutečnosti tam em no no tam 

KA: myslíš na blízkém východě? 



XIX 

 

VE: nono přesně 

KA: musíš si uvědomit ţe tohle sou lidové betlémy 

VE: to jako ţe je v nich fůra lidiček, 

KA: ne jako ţe jejich autoři čerpali inspiraci pro krajinu i postavy 

ze svého okolí a propojovali ji s biblickým příběhem 

(…) 

KA: zámek Lešná je výjimečný i tím ţe je vybaven původním mobiliářem 

VE: mobiliář co to má být nějaký starý automobil 

KA: mobiliářem se myslí zařízení neboli vnitřní přenosné vybavení 

(…) 

VE: ty smrčky sou teda váţně pri:ma mobiliář 

KA: smrčky nejsou ţádný mobiliář to je součást výzdoby která má 

navodit vánoční atmosféru jenom škoda ţe ty ozdobičky nejsou jedlé 

((konec promítání videa, znělka, objevuje se mapa)) 

MA: zámek a park v Lešné můţete navštívit kaţdý den kromě pondělí 

kdy je zámek uzavřen ((mizí mapa)) a pozor tuto a příští sobotu 

navíc na zámku probíhají vánoční dílničky 

VE: a teď vyrazíme do divadla: 

MA: coţe Venoušku tebe láká divadlo kultura 

KA: to je vánoční zázrak haha 

VE: ne to je vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko ((začátek 

promítání fotografií))v sobotu vás v městských divadlech praţských 

čeká divadelní maraton plný pohádek a to není všechno připravená je 

i andělská besídka budou se tu psát dopisy Jeţíškovi vyrábět vánoční 

pohledy a papírové vločky můţete ochutnat cukroví nebo si projít 

trhy 

((konec promítání fotografií, objevuje se mapa)) 



XX 

 

MA: během soboty se hrají hned čtyři představení a doprovodný 

program bude probíhat mezi druhou a sedmou hodinou ((mizí mapa)) no 

a kdo se nedostane do Městských divadel ať si nezoufá v Divadle 

v Celetné totiţ probíhá úţasná pohádka o ztracených bačkůrkách 

KA: hmm to bude určitě velký záţitek ale já musím napsat Jeţíškovi 

MA: no a co si budeš přát Kačko 

KA: to je přece jasné Velký slovník naučný svazek druhý 

VE: ale mě teď spíš zajímá co nám psali diváci do soutěţe 

MA: ((nádech)) no to je pravda správných odpovědí samozřejmě přišlo 

dost a jaká ţe byla otázka Kačko 

KA: velice jednoduchá prostě co je to advent je to období čtyř neděl 

před vánočními svátky a začátek liturgického roku 

VE: a vítězkou se stává((objevuje se napsané jméno)) Barbora 

Klejchová z Hodonína  ((mizí jméno)) 

MA: moc gratulujeme a posíláme pucle a dívídíčko a jakou soutěţní 

otázku si pro nás přebornice v kvízu připravila tentokrát 

KA: jak pan Lada pojmenoval ve své kníţce kluka který naučil mluvit 

kocoura Mikeše 

VE: já vím já vím 

MA: no já myslím ţe vědí i naši Tamtamáci ((webové stránky)) tak 

pište naše ímejlová adresa je vám určitě známá jako Mikešovy boty 

((mizí napsané webové stránky)) 

VE: to je škoda ţe to nemůţu prozradit já bych se chtěl taky jednou 

vědomostně blejsknout 

MA: no blejsknout se nemůţeš ale můţeš se vyblejsknout stejně jako 

naši diváci protoţe stále ještě probíhá předvánoční soutěţ o 

nejlepší foto z výletu pošlete nám obrázek sami sebe z ňákého vámi 

oblíbeného místa ((objevují se webové stránky)) formulář k nahrání 

fotek najdete na našich webovkách ((mizí webové stránky)) 



XXI 

 

VE: uţ sem sám zvědavý kdo vyhraje tyhle pa:rádní foťáky s Maxipsem 

Fíkem 

MA: já jsem zase zvědavý kam o víkendu vyrazit protoţe těch 

mikulášských a předvánočních akcí je taková spousta ţe stihnout je 

všechny určitě nepůjde rozhodně bychom neměli na ňákou zapomenout 

Vendo já myslím ţe by to chtělo rekapitulaci 

VE: to je maličkost ((začíná závěrečné promítání))drţte si klobouky 

jedeme z kopce třeba na mikulášské jízdě starodávným vláčkem 

nastoupit můţete v sobotu i v něděli a to buď v Praze nebo 

v Jindřichově Hradci nebo přehoďte výhybku směr Ostrava kde vás čeká 

svět techniky Mikuláš kam se podíváš aneb další mikulášské 

nadělování se koná v sobotu na jarmarku v Plzni a Mikulajda 

nezapomene v sobotu ani na zvířátka v zoo Ústí nad Labem Pískomil se 

vrací a s ním i parádní předvánoční koncert plný legrace nejen před 

Vánoci se můţete vypravit za kocourem Mikešem a obrázky pana Lady do 

Hrusic jak se slaví advent na hradě se dozvíte o víkendu na Lokti 

pokud nejste poleno ozdobte si vánoční poleno v Muzeu skla a 

biţuterie v Jablonci nad Nisou sváteční výlet si můţete udělat i na 

zámek v Lešné a omrknout výstavu betlémů nebo zaţít parádní den na 

vánočním festivalu s divadelními pohádkami ((konec závěrečného 

promítání)) 

KA: to bychom měli a já se odeberu někam do klidu se svým Slovníkem 

naučným nazda:r 

VE: tak to já vyrazím někam podle seznamu výletů co jsem dostal od 

Mikuláše 

MA: no a já si pudu někam oškrábat bramboru spíš bych řekl ţe sem 

teda ostrouhal 

VE: nezoufej Marku kousek nadílky od Mikuláše jsme ti s Kačkou 

schovali mrkni za kníţky překvápko 

MA: no teda ((vytahuje koš s nadílkou)) páni teda ti mě doběhli 

((zakusuje se do jablka))no to je dobrota tak hezkýho Mikuláše ahoj 

((mávne s jablkem)) 
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