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     PhDr. Václav Budinský je dosud žijící spisovatel a publicista. Ve svých knihách se zabývá 

především tématikou humoru, erotiky, jídlem a společností povolenými drogami. Působil také jako 

vyučující na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Založil vědu humorologii a také bubuismus, 

který je definován jako jako souhrn netradičních vědních disciplín, specifický přístup k realitě a 

jako koncepce originálního způsobu života. Jedná se o systém propojující realitu, originální 

mystifikace a recese. Napsal knihy Gymnázium, Volové na plotě , Anekdoty z trezoru, Velká 

encyklopedie anekdot, Zábavná humorologie, Bubuistické hry, Dobré rady jak na blbce, Blondýnky, 

Nejlepší erotické anekdoty, Zábavný erotický slovník, Erotický inspirátor, 365 způsobů milování či 

Nová kuchařka.

 

     Jedná se o autobiografický humoristický román. Příběh se odehrává na gymnáziu v Mostě za dob 

totality. Autor vypráví svoje první pololetí v prvním ročníku. Celá kniha vypráví jak vznikl 

bubuismus – věda zkoumající učitele. Dílo je plné recesí, humorných hlášek a vtipných situací. 

Pomalu se podle bubuismu rozebírají učitelé a dělí se na kategorie. Celou knihou Václava doprovází 

jeho věrný přítel a spoluzakladatel bubuismu Slavomír Bureš.

     Ukázka z díla : 

Závěrem krátkého povídání o mimořádném Arnoštu Lívancoví

 se nelze nezmínit o mimořádné události, při které jednou chytil

na stupínku u tabule a začal hořet, zprvu jasným a později čadivým 

plamenem. Posléze jenom dýmal, a pak už ani to ne.

   Žáci se nikdy nedověděli pravou příčinu vzniku požáru. Dohadovali

 se pouze, že se mohlo jednat o samovznícení fosforu nebo

krabičky zápalek.
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   Faktem však zůstává, že jednoho dne začal profesor chemie

Lívanec, na stupínku, pozorován celou třídou, hořet. Po chvíli

samohašení, prováděného plácáním, se plamínky změnily v 

mohutný dusivý dým.

   Jakmile ustoupil hrozný prvotní šok, počala se celá třída svíjet

v záchvatech nezvládnutelného, skoro hysterického smíchu.

   U Lívance úlek vystřídalo pro změnu rozčilení a rozhořčeni.

Poskakoval před chechtajícími se žáky a vykřikoval. „No tak

hořím, blbečkové, no tak hořím. Usmějte se, blbečkové, neviděli

jste ještě nikdy hořet? Hořím, no!"

   Takový projev jen umocnil křeče v bránicích.

   Žáci se stále více smáli, učitel se stále více rozčiloval a 

popouzel.                

     No tak hořím, blbečkové, no tak hořím. Podívejte se dobré,

 hoří vám učitel! A chechtejte se, na to vás tak užije. Jste vy to ale

 zrádná banda. Člověk hoří a voní se mu smějou. Když hořel Jan

 Hus nikdo se nesmál. Když hořelo Národní, taky ne. A když hon

 učitel, můžou se všichni potrhat smíchy. Ale jo. Jen se smějte,

 blbečkové."  

    Lívanec se nakonec docela uhasil, přestal dýmat a uklidnil se.

 Žáci se přestali smát. Všichni tušili, že okamžik, který pravě

 prožili, vstoupí do historie.

     Kniha má 267 stránek. Rozdělena do kapitol. Vyprávěno především v první osobě, částečně 

hovoří jiné osoby.

     Literatura a zdroje : kniha Gymnázium
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