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Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Andra Tigers 
 
Zpýťo, tak nějak nevím, jak začít… Vůbec si nedokážu vedení Zmijozelu bez tebe představit. Bez tvého 
neustálého přísunu nápadů, nad kterým pokaždé jen žasnu a divím se, kde i po tolika letech bereš 
energii a kreativitu něco nového vytvořit, bez tvého grafického umění nebo bez tvých „pouhých“ 
připomínek ke kolejnímu dění... No, zkrátka a jednoduše, budeš mi tam šíleně chybět.  
 
Byl jsi nejlepší pokladník, kterého kdy Zmijozel mohl mít. Nemyslím si, že se někdy najde někdo, kdo 
bude působivější skrblík než ty a kdo svou přítomností a povahou bude bavit nejen kolej. Dokázal jsi 
svou „image“ přenést i mimo Zmijozel a celá škola tvou rolí žila. Je to obdivuhodné.   
 
Děkuji za tvůj smysl pro humor, za to, že na hradě jsi a za to, že jsem tě mohla poznat. 
 
Andra 
 
PS: Máš neplodnou krysu!  
 
 
  



Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Astoria von Pens 
 
Zpýti se vždy každý bál, 
kdo dlužil, nevěděl jak dál. 
Úroky u něj byly astronomické, 
pro dlužitele katastrofické. 
 
Pokladník zmijozelský září nad ostatními, 
může se chlubit nejvyššími bohatstvími. 
Zpýťo, děkuji za Tvé skvělé služby, 
ať se Ti splní všechny Tvé tužby. 
 
Astorka 
 

 
 

  



Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Inees Rut Gowstring 
 
 
Koleno si vrtat nechá. 
Pro svrčky ochotně spěchá. 
Srpec k srpci střádá s láskou. 
Nahrabe si další sázkou. 
V návrhářství prostě září. 
Super vkusu on je tváří. 
Jeho mazlík, ten je plodný. 
na křížení je vždy vhodný. 
Občas sebechválou smrdí  
a i tak jsme na něj hrdí. 
Zpýťo, díky za tvou práci, 
že se tíhou konto kácí. 
Že si najdeš vždycky chvíli, 
dotáhnout nás blíže k cíli. 
Za tvůj humor skvěle hadí, 
který často druhé zchladí.  
Že se z tvých slov perly stanou, 
i když občas jsou za hranou. 
Mám tě ráda s tvojí rolí, 
co se k tobě skvěle hodí.  
Neloučím se, vždyť jsi tady. 
v zelené a mezi hady. 
 
  



Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Lena Darwin 
 
Pro nejlepšího pokladníka všech dob!  
 
Funkci velmi důležitou,  
zastával již řadu let, 
nemoh to být nikdo jiný 
než náš drahý Zpytlehněv.  
 
Peníze rád počítal,  
vypisoval daně,  
a když někdo nezaplatil, 
počíhal si na ně.  
 
Neplatící příživníci, 
museli hned z domu,  
a ti, co se zadlužili, 
měli peklo... znovu. 
 
Lstivý, podlý, vychytralý, to jsou správná slova, 
kterými lze popisovat,  
nejlepšího z pokladníků, 
Zpytlehněva Zďáblíkova! 
 
  



Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Marguerita Laux 
 

 
 
  



Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Narcisse Cinerea 
 
Milý Zpýťo, 
 
mrzí mě hodně věcí, které jsme nestihli zrealizovat ani prožít (na druhou stranu, už ten důchod opravdu 
potřebujeme!), ale nikdy nebudu litovat toho, že jsem mohla většinu svého hogovského života prožít 
právě po tvém boku. Nechtěla bych je prožít s někým jiným. Nedovedu si představit být tolik let ve 
vedení bez tvé opory, tvých laskavých slov, kdykoliv jsem s tím chtěla praštit, bez tvých kreativních 
nápadů, bez tvé energie a nesčetných talentů. Dělal jsi mě lepší a za úspěchem naší koleje stojí z největší 
části tvá skrblíkovská osobnost. 
 
Nikdo jiný nebyl na konci svého funkcionářského období tisíc galeonů v plusu. Nikdo jiný neprošel 
Sedmibojem „tak trochu omylem“, aby to do posledního kola nevzdal kvůli těm penězům, co na něj 
konci čekaly. Jde ti to nejen s klíčem od zmijozelského trezoru v ruce; jsi úžasný grafik, skvěle navrhuješ 
(a doufám, že se dočkám hromady nového oblečení, třeba té slíbené liščí kolekce!) a kreslíš, umíš mluvit 
s lidmi a vždy říct, co je potřeba. 
 
Přála bych si, abychom před sebou měli ještě hromadu let a společných projektů. Jsi ta nejlepší pravá 
(ne levá!) ruka. 
 
Vážím si tě. A bylo mi ctí. 
Cisska 
 
PS: Ač jednou odejdou všechny tři zmije… triáda v koleji i nadále žije!  



Rozloučení se Zpytlehněvem Zďáblíkovem 

Sooyeon Choi 
 
Pro Zpýťu: Přečti si a pak teprve pusť. 
 
Tvé první a nejlepší hádě ti tímto děkuje za veškerou péči o kolej na postu pokladníka. Z legend jsem 
slyšela, že jsi dokázal z nejchudší koleje udělat tu nejbohatší kolej, které dokonce chtěli udělat strop v 
Gringottově bance! Mimo tvou kolejní práci ti chci hlavně poděkovat za vše, cos pro mě jako své hádě 
udělal. Jen se podívej, co všechno jsi mě naučil (a že toho není málo). Sice neumím ještě vše nejlépe, 
ale to časem a pílí určitě vypracuju a jednoho dne budu stejně dobrá, jako jsi ty. 
 
Jen opravdový Hadonoš se mnou stráví do rána nad mícháním lektvaru do Sedmiboje (a to to nebylo 
povinné pro neúčastněné) nebo kecáním o blbostech nebo navrhováním. Tenhle čas jsi mohl věnovat 
spánku, nebo důležitějším věcem, ale ne, neotočil ses zády a strašil se mnou. Svým zvláštním způsobem 
jsi mi taky přirostl k srdci (které je mimochodem plné jedu) a jediná věc, která mě mrzí je ta, že ti 
nebudu moci nikdy poděkovat osobně (a možná je to tak lepší). 
 
A jestli si myslíš, že někdy najdeš stejně dobré hádě v budoucnosti, tak už nenajdeš! :D 
 


