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Zavináč 

Magdaléna Špačková (1. místo ve II. kategorii) 

 

Od: "TetičkaAlbína" <teta.h8metal@gmail.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Úsměv, Přílohy: (prezentace polemizující nad nicotností jedince) 

Pošli tuto prezentaci nejméně deseti svým přátelům a udělej jim krásný den!!! 

 

Od: "Brácha" <ladislav.spisovatel@seznam.cz> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Hlavu vzhůru 

No tak, Gab, uklidni se. Vím, že tě to všechno strašně sebralo, ale mohla bys alespoň svému 

vlastnímu bratrovi brát telefon. Ne, vážně mě to všechno strašně mrzí. Jak se cítí Terezie, už 

k ní lékaři povolili návštěvy? Já a Veronika bychom ji moc rádi navštívili. Myslíš, že nás 

pozná? Kdyby se mi ten chlap, co jí to udělal, tak dostal do rukou. Ale vzal jsem si z toho 

ponaučení, v životě už si před řízením nedám ani loka! Hlavu vzhůru, Gabi, my za tebou 

stojíme, kdybys někdy chtěla, můžeš se stavit na čaj a sušenky. S Veronikou tě moc rádi 

uvidíme.  

Brácha 

 

Od: "GymnáziumBorovského" <oskrdal.red@gymbor.cz> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Dobrý den 

Vážená paní Emerichová, 

ještě jednou vyjadřujeme upřímnou lítost nad tím, co se stalo Vaší dceři. Samozřejmě 

chápeme, že v důsledku zranění se není schopna tento školní rok dostavit na vyučování. 

V tom případě bych byl rád, kdybyste zavolala paní sekretářce (735 886 512), případně třídní 

učitelce Vaší dcery, Mgr. Kateřině Hradské (435 555 611), a domluvila se s nimi na odvozu 

Tereziiných přezůvek, cvičebního úboru a výtvarných potřeb. Pokud se zastavíte v kanceláři, 

můžeme projednat i další podrobnosti, týkající se budoucnosti Vaší dcery. Konzultační hodiny 

mám v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod. 

S pozdravem a přáním hezkého dne ředitel školy Emil Oškrdal 
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Od: "DrHrubý" <dr.Hruby@nemocnice.svAnna.cz> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Tessie, Přílohy: (návštěvní hodiny) 

Paní Emerichová, stav Vaší dcery se výrazně zlepšuje, ale nemůžete pochopitelně očekávat 

žádné zázraky. Jen málo lidí, které srazí auto řízené (s prominutím) podnapilým šílencem, se 

vzpamatuje takhle rychle. Zranění se uspokojivě hojí a Terezie už je schopna sama přijímat 

potravu. Největší problém tedy samozřejmě spočívá v té ztrátě paměti. Abych se přiznal, 

nejsem odborníkem na amnézii, popravdě tohle je teprve po třetí, co mám s něčím takovým co 

do činění, ale můj kolega specialista mi sdělil, že je vysoce pravděpodobné, že jde jen o 

krátkodobý výpadek a ona se posléze rozpomene. Zatím se cítí dezorientovaná a snadno by se 

mohla ztratit (kdyby ovšem už mohla chodit). Především by pro vás mohlo být bolestivé, že 

nepoznává některé tváře. Rozhodně si ji zde ještě musíme nějakou chvíli nechat a dohlédnout, 

aby nedošlo k nervovým záchvatům a aby kosti srostly. Návštěvy již povolit mohu (návštěvní 

hodiny najdete v příloze), ale pokud bude má pacientka příliš rozrušená, podniknu příslušná 

opatření. Tak jako tak se zítra uvidíme v nemocnici, takže případné nesrovnalosti 

prodiskutujeme tam.  

Hezký podvečer! MUDr. Daniel Hrubý 

 

Od: "KvětoslavaJestřábová" <květak@google.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Jak je jí? 

Dobrý den, paní Emerichová, 

podívejte, já chápu, že Vám asi teď není právě nejlíp a nejspíš vůbec nemáte náladu číst tady 

moje žvásty o tom, jak mě to strašně mrzí. ALE TOHLE JE UŽ TŘETÍ E-MAIL, NA 

KTERÝ JSTE MI NEODPOVĚDĚLA!!! Myslím, že jako nejlepší kamarádka Vaší dcery a 

tedy skoro-sestra, mám právo se s ní setkat. Paní Emerichová, úpěnlivě Vás žádám, abyste mi 

odpověděla, protože v nemocnici mě za ní nechtějí pustit a nerada bych se uchylovala 

k nějakým nelegálním praktikám. Bojím se, že pokud mi neodepíšete v nejbližším možném 

termínu, spáchám nějakou blbost… Prosím, prosím, prosím, moc prosím, odpovězte! 

Ve vší úctě Vaše Květoslava Jestřábová 

 

Od: "TetičkaAlbína" <teta.h8metal@gmail.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 
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Předmět: Svět je tak krásný, Přílohy: (obrozenecká prezentace nabádající k prožívání každého 

dne) 

Pokud tento e-mail odešleš do jedné hodiny dalším dvaceti lidem ve svém adresáři, splní se ti 

Tvé největší přání, pokud ho neodešleš nikomu, do roka umřeš!!!!!!!!!!!!! V ěř mi, tohle je 

100% pravda!!! Pan B. přeposlal tento e-mail svým 35 přátelům a hned následující den vyhrál 

1 milion dolarů. Paní K., která tento e-mail vyhodila do koše, do dvou měsíců podlehla 

zhoubnému nádoru na mozku! 

 

Od: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Jak je? 

Ahoj, Gab, musíme se sejít, takhle to dál nejde, vždyť ty se utrápíš! Vím, že já sama nemám 

co říkat, protože naše Květa je naštěstí v pořádku (teď zrovna vyšiluje v koupelně, že jsem si 

půjčila její kondicionér). Jako tvoje přítelkyně musím říct, že dozrál čas, abych zasáhla. 

Mimochodem, když už jsem mluvila o Květě, mohla bys jí, prosím tě, odpovědět?! Ta holka 

chodí jako tělo bez duše (ODMÍTÁ SI VZÍT VĚNEČKY S KRÉMEM!!!). Obě jsme již 

dospělé, pokrokové ženy (já a ty, ne Květa), mysím, že by sis to měla uvědomit a alespoň si 

nás (mě) pustit blíž k tělu, abychom s tebou mohli sdílet tvou bolest. Prober se a odepiš mi. 

Minie 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "TetičkaAlbína" <teta.h8metal@gmail.com> 

Předmět: Pozdrav 

Drahá tetičko Albíno, 

tvoje e-maily mě samozřejmě ohromně potěšily, i ty obrázky jsou moc hezké. Je vidět, že Tě 

Ládík už naučil zacházet s počítačem. Prosím Tě ale, abys mi přestala posílat tolik prezentací, 

jsou samozřejmě nadmíru roztomilé, bohužel mám ale spoustu práce a nemohu jim věnovat 

takovou pozornost, jakou by zasloužily. 

Tvoje Gábinka 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "Brácha" <ladislav.spisovatel@seznam.cz> 

Předmět: Re: Hlavu vzhůru, Přílohy: (návštěvní hodiny) 

Milý Láďo, 
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promiň, že jsem tak dlouho nepsala, byla jsem teď hodně zaneprázdněná. Běhala jsem pořád 

mezi kanceláří a nemocnicí, určitě si to dovedeš představit. Tereze se daří trošičku líp, 

bohužel se pořád nemůže rozpomenout, ale doktor říká, že to je možná jen krátkodobý 

výpadek. Přikládám návštěvní hodiny, kdybyste se na ni chtěli s Veronikou přijít podívat. 

Vaše pozvání je moc milé, ale jak jsem již řekla, mám teď hodně práce. Pomáhá mi to 

nemyslet. A abych byla upřímná, na dýchánky taky nemám náladu, nic ve zlém. 

Tvoje sestra Gab 

P.S. Ta stará …dáma mi pořád posílá ty obrozenecký maily. Proč jsi jí jen dával 

k osmdesátinám počítač! Jestli nepřestane, stane se ze mě Karel Hynek Mácha. 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "KvětoslavaJestřábová" <květak@google.com> 

Předmět: Moje dcera, Přílohy: (návštěvní hodiny) 

Milá Květuško, prosím nenamlouvej si, že za mým dlouhodobým mlčením se skrývá nějaká 

osobní zášť. Měla jsem zkrátka v poslední době hodně co na práci a číst maily bylo to 

poslední, po čem jsem o jedenácti při návratu zatoužila. Terezii se již daří lépe, tím rozuměj 

to, že její stav je stabilizovaný a ona prokazuje známky života. Na rozdíl od tebe jí (ano, tvoje 

matka si stěžovala). Všechna zranění se dobře hojí, takže už v sobě nemá ty hadičky 

s výživou. Paměť se jí bohužel pořád ještě nevrátila. Terezie si zkrátka nepamatuje prakticky 

nikoho a zapomněla i spoustu věcí, které potřebuje v běžném životě. Stal se z ní docela jiný 

člověk, někdy mě to až děsí. Pan Hrubý už povolil návštěvy. Jak mi dnes v nemocnici sdělil, 

slibuje si od toho, že se Terezie vzpamatuje. Pokud ji tedy chceš navštívit, je to samozřejmě 

možné a třeba se tam i potkáme. 

Gabriela Emerichová 

P.S. Už jsem ti přece říkala, že mi máš říkat Gab, oslovují mě tak všichni známí kromě tety 

Albíny. Paní Emerichová je jméno jak pro vůdkyni feministek a taky mi to připomíná tu 

americkou průkopnici létání. Počkej, hned ji vygoogluju… Amelia Earhartová! 

 

Od: "Veronika" <veronicka.emerichova@seznam.cz> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Zdravíčko 

Ahoj, drahoušku, 
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dneska jsme se s Ládíčkem šli podívat na to tvoje zlatíčko Tessinku. Je chudinka celá 

ovázaná! Moc jsem Ládíčkovi nevěřila, když mi tvrdil, že mě asi nepozná. Tím víc mě to 

šokovalo!!! Musíš být silná, drahoušku, my všichni za tebou stojíme. 

Pa, pa Veronika 

P.S. Neskočíme někdy na kafíčko? 

P.P.S. Kdybys náhodou potřebovala, znám jednoho moc dobrého psychologa, úplný 

drahoušek. 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Předmět: Pomoc, švagrová 

Minie, musíme se sejít!!! Mám strašnou chuť na čokoládu, co kdybychom šly zhřešit do té 

nové cukrárny na vaší ulici, mají tam hezký závěsy. Všechno to ve mně rozdmýchal šišlavý 

mail od mé švagrové, mluví jako Daisy z Kačera Donalda. A myslí si, že jsem cvok, posílá 

mě za psychiatrem!!! 

Gab 

P.S. Díky za tvou péči, ale rozhodně nejsem to, za co mě Veronika pravděpodobně považuje, 

tedy stará skořápka, co potřebuje pomoc. Dokud se Tess směje, mám důvod žít. 

 

Od: "KvětoslavaJestřábová" <květak@google.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Re: Moje dcera 

Milá paní… tedy Gab, 

dneska jsem zase byla za Tessie, pořád mě teda nepoznává, píšu ale hlavně kvůli tomu, o čem 

jsme se bavili s panem doktorem Hrubým. Myslíme si, že by bylo dobré, kdyby měla Tess 

nějakou motivaci, nebo kdyby ji přinejmenším něco nutilo si vzpomenout. Nechtěla byste jí 

do nemocnice vzít alespoň notebook? 

Květoslava Jestřábová 

P.S. Prosím, neříkejte mi Květuško, když už tak Kity. Nechápu, jak mi to mohla udělat, 

myslím svou matku. KVĚTOSLAVA JESTŘÁBOVÁ!!! 

P.P.S. Věděla jste, že podíl žen v parlamentech na celém světě tvoří pouhých 16 % 

z celkového počtu zastupitelů? To je přímo pobuřující číslo! 

 

Od: "TetičkaAlbína" <teta.h8metal@gmail.com> 
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Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Přítel, Přílohy: (velmi dojemný příběh indické dívky Sangíty doprovázený tklivou 

melodií) 

Pošli tento e-mail všem lidem, o kterých si myslíš, že jsou Tví přátelé. Doufám, že se mezi ně 

smím počítat i já… 

 

Od: "DrHrubý" <dr.Hruby@nemocnice.svAnna.cz> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Lékařská zpráva 

Paní Emerichová, 

musím konstatovat, že stav Vaší dcery se velice uspokojivě stabilizoval. Ve velké míře 

k tomu přispěla ta dívčina, co zde Terezu denně navštěvuje. Nejsmutnějším faktem zůstává, 

že si pacientka na Kity vůbec nevzpomíná. I tak jsem ale zaznamenal pokroky. Tereza si opět 

připomněla práci na počítači. Děvčata se teď snaží uhodnout, jaké je heslo k její e-mailové 

schránce. Zatím se to teda nedaří, ale i tak mohu prohlásit, že vzrostly šance na její úplné 

uzdravení. 

S pozdravem a přáním hezkého dne MUDr. Daniel Hrubý 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "Brácha" <ladislav.spisovatel@seznam.cz> 

Předmět: Podivný návštěvník 

Ahoj, brácho, 

Tessie mi dneska řekla, že tam byl jakýsi oplácaný pán s podivným chováním, tak se obracím 

s důvěrou na tebe (dělám si legraci, jsi jenom trochu při těle). Je od vás s Veronikou moc 

hezké, že Terezu navštěvujete. Jen jsem tě chtěla poprosit, aby jí tvá žena neříkala zlatíčko a 

beruško. Tess po dnešku málem pukly stehy, jak se smála. Mimochodem, dneska jsem četla 

ten tvůj článek v časopise a musím říct, že si vedeš vážně dobře. 

Gab 

P.S. Já se z té Albíny zblázním. 

P.P.S. Kroť svou ženu!!! 

 

Od: "Brácha" <ladislav.spisovatel@seznam.cz> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Mě z toho vynech 



 

 

7 

 

Drahá sestro, 

dovol, abych se zastal svého břicha. Vím, že mám pár kil navíc, ale je to zkrátka jen důkaz 

toho, jak mi svědčí manželství. Jestli se ti nelíbí, jak má druhá polovička oslovuje tvou dceru, 

obávám se, že máš smůlu, protože mně se ji ještě za ty tři roky, co spolu žijeme, nepodařilo 

přesvědčit, aby mi neříkala králíčku. Jsem ale rád, že se Tereze daří lépe, když už má tu 

energii dělat si legraci z mého velectěného břicha a z Viktoriina beruškování, zlatíčkování a 

cukříčkování. Až se uzdraví, musíme si zase zahrát ping-pong. 

Tvůj Králíček 

 

Od: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Naše Květa 

Ahoj, Gab, 

prosím tě, mohla bys domluvit mojí dceři, až ji uvidíš? Tráví v nemocnici strašně času a úplně 

zanedbává školu, dneska jsem absolvovala už druhý pohovor s jejím učitelem biologie (žádná 

sláva, je mu přes šedesát a vůbec nemá vlasy). Doufala jsem, že na tebe dá, když se poslední 

dobou tak často vídáte. Navíc je Tessie tvoje dcera. Prosím, udělej s tou Květou něco, 

promluv jí do duše! 

Minie 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "KvětoslavaJestřábová" <květak@google.com> 

Předmět: Promluva do duše 

Milá Květo, 

musím ti strašně poděkovat za všechno, co pro Tess děláš. Abych se přiznala, tak od té doby, 

co za ní chodíš, úplně pookřála a často se ptá, kdy zase přijdeš. Nemělo by to ale být na úkor 

tvých školních povinností [říká tvoje matka]. Minie si zkrátka stěžuje, že tomu biologovi, se 

kterým díky tobě tráví bonusové minuty, je přes šedesát. Takže buď sežeňte někoho mladšího, 

NEBO SE KOUKEJ UČIT!!! 

Gab 

P.S. Když už byla řeč o těch feministkách, na ČT2 teď běží dokument o Olympe de 

Gougesové, mrkni na to. 

 

Od: "TetičkaAlbína" <teta.h8metal@gmail.com> 
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Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Nicotnost, Přílohy:(uchvacující galerie obrazů s náboženskými výjevy zahrnující 

slavné renesanční velikány) 

Neporušte koloběh e-mailu, do tohoto projektu se zapojili lidé z celého světa. Nedovolte, aby 

řetězec skončil právě u Vás! 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Předmět: Pomoc 

Potřebuju kafe! 

 

Od: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Eh?! 

Ehm, moc jsem tvou předchozí zprávu nepochopila, ale potřebovala bych od tebe vysvětlit 

jednu věc. Nevíš, co se stalo Květě? Před chvílí jí volal někdo z nemocnice a ona teď brečí ve 

svém pokoji. Počkat, NESTALO SE NIC TESSIE, ŽE NE????!!!! 

Minie 

P.S. Dělej, odpověz. 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Předmět: agvfkbwxrrrrrr 

Minie, 

co mám dělat, doktor nebere telefon! Panikařím, zeptej se prosím Kity, co je s Tess. Umírám 

strachy. Mám jet do nemocnice? Minie!!! 

 

Od: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Dobrý 

Promiň, Gab, promiň, promiň,  

uklidni se, nic se nestalo, planej poplach. Tessie si jenom vzpomněla na to heslo a musela to 

Květě zavolat. No, znáš to. Obě jsou samozřejmě úplně bez sebe radostí, protože se jedná o 

velký pokrok. Květa tady teď likviduje všechny zásoby mých levandulových kapesníčků 
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potažených kousky hedvábí přímo od bource morušového (musím ji hned zastavit). Představ 

si, to heslo bylo její jméno. Já jsem hned věděla, proč ji pojmenovávám Květoslava!!! 

Minie 

 

 

Od: "TerezaEmerichová" <tessie007@gmail.com> 

Komu: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Předmět: Černá Wendy, Přílohy: (děsivý příběh o dívce, která zemřela hned po svatbě) 

Tento e-mail je jako časovaná bomba. Pokud jej okamžitě neodešleš dalším osobám, Černá 

Wendy Tě bude každý den strašit, navěky Tě bude provázet smůla a nikdy nepoznáš pravou 

lásku. Dej si pozor, je to totiž 100% pravda!!! 

 

Od: "GabEmerichová" <emer.gab@seznam.cz> 

Komu: "MonikaJestřábová" <minie1972@google.com>, "TetičkaAlbína" 

<teta.h8metal@gmail.com>, "DrHrubý" <dr.Hruby@nemocnice.svAnna.cz>, 

"KvětoslavaJestřábová" <květák@google.com>, "Brácha" <ladislav.spisovatel@seznam.cz>, 

"Veronika" <veronicka.emerichova@seznam.cz> 

Předmět: Re: Černá Wendy, Přílohy: Re: Černá Wendy.pptx (2 543 kB) 

Jupíííí, Terezka mi poslala e-mail!!! Kašlu na to, že je trapnej! 

» Tento e-mail je jako časovaná bomba. Pokud jej okamžitě neodešleš dalším osobám, Černá 

Wendy Tě bude každý den strašit, navěky Tě bude provázet smůla a nikdy nepoznáš pravou 

lásku. Dej si pozor, je to totiž 100% pravda!!! 

 

 

 


