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ÚVODNÍ SLOVO 

	 Prázdniny jsou za námi, dny se prodlužují a teplota vzduchu stoupá. Výuka 
druhého pololetí je v plném proudu a studenti na chodbách se proměňují zpět 
do své obvyklé podoby potácejících se, kafem nadopovaných zombíků.  
 V únorovém dílu Alea jsme se zaměřili na fascinující téma jídla. Přijímání 
potravy patří podle Maslowovy pyramidy mezi primární potřeby. Gastronomie je 
nezbytnou součástí naší společnosti a kultury každé země. Ne všem se každý den 
poštěstí mít talíř plný jídla a přec si většina z nás postěžuje na (ne)kvalitu 
dostupného občerstvení. O tom všem se dočtete na následujících stránkách, tak 
ať se Vám čtení líbí!  

- za redakci časopisu: Thea Šebková, MB 
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DRAZÍ ALEJÁCI! 

 Globální oteplování je problém, který musíme řešit teď, dřív než bude pozdě. Bohužel to 
tak většina společnosti nevnímá, a hlavně naše politiky to, zdá se, nechává chladnými.  
 Ve Švédsku proti nečinnosti vlády začala minulé léto stávkovat patnáctiletá Greta 
Thunberg – v předvolebním období místo školy seděla každý den před švédským parlamentem. 
Po volbách pokračovala ve stávkování každý pátek a vznikl z toho projekt Fridays For Future, 
který se od té doby rozšířil po mnoha dalších evropských zemích. Sdružuje studenty středních 
škol, kteří mají chuť bojovat za záchranu klimatu, a jeho hlavní myšlenka je jednoduchá: každý 
pátek se chodí stávkovat. 
 Nově začala existovat i česká větev projektu – její prohlášení si můžete přečíst a případně 
podepsat na stránkách www.fridaysforfuture.cz. Požaduje, aby se klimatická krize konečně začala 
jako krize vnímat. 
 Je mi tak velkou ctí Vás pozvat na globální stávku za ochranu klimatu, která proběhne 15. 
března (současně ještě ve více než padesáti jiných zemích světa). Stávka začíná v osm hodin na 
Malostranském náměstí, detaily se budete moci brzy dozvědět buď na facebookových stránkách 
události, nebo když se na webu Fridays For Future přihlásíte k odběru novinek.  
 Na závěr cituji hlavní myšlenky studentského hnutí: proč studovat pro budoucnost, která 
možná nebude? Proč se snažit o vzdělání, když naše vlády vzdělaným nenaslouchají?  

- Anna Sušická, XB 
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LYŽASKÝ KURZ SEKUND 

 V lednu jsme jeli na tradiční lyžák na Horní Mísečky. Jely s námi prof. Honzajková, 
Skolilová a Hrabovská. Hned po příjezdu jsme šli na svah, ale tam jsme zjistili, že vlek nejezdí. To 
ovšem paní profesorky neodradilo, a tak jsme následující hodinu trénovali chůzi do kopce na 
lyžích. Pak už se naštěstí vlek rozjel.  
 Každý den jsme dopoledne trénovali sjezdování, odpoledne běžkování a večer naše 
dramatické nadání při scénkách o různých úrazech na horách. Při těch se bavili jak herci, tak 
diváci a to včetně profesorek. No, a večer jsme trénovali bobříka mlčení - některým to šlo lépe a 
jiným hůře. 
 V úterý byly štafetové běžecké technické závody. Sice jsme ještě neměli moc 
natrénováno, ale bylo to super. Nejzávažnější byla disciplína “běh bez jedné běžky”. Sice se 
běželo na čas, ale kdyby se bodovala ladnost a styl, výsledky by byly určitě jiné. 
 A poslední večer? Paní profesorky řekly, že nám žádnou diskotéku neuspořádají a své 
slovo také dodržely, a tak jsme si holt museli uspořádat diskotéku sami. Naštěstí se u nás 
vyskytoval reprák i DJ, a tak za chvíli tancovala celá klubovna. Diskotéku si všichni tak užívali, že 
nám profesorky dokonce protáhly večerku. 
 Poslední den bylo tolik sněhu, že náš autobus zapadl do závěje, ale bohužel ho rolba, 
která kvůli tomu přijela, vytáhla, a tak už jsme museli doopravdy odjet.  
 Myslím, že většina z nás by ráda zůstala o pár dní déle, protože tenhle lyžák byl opravdu 
super! 

- Anička Loulová, SA 
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KLUZIŠTĚ NAD ALEJÍ 

 Koncem měsíce ledna se naše školní 
hřiště začalo proměňovat na bruslařské 
kluziště. Bohužel nemáme ledovou královnu a 
nestačilo jen mávnout rukou. Co tedy bylo 
k celému procesu potřeba? 
 Především pana školníka a kluky ze 
Septimy A-Martin Šembera, Petr Kryštof, 
David Řehořka, Kryštof Bobek a za Septimu B 
David Stránský, kteří obětovali svůj spánek a 
přivstali si. 
 Ranní kropení trvalo vždy 15 minut, 
další bylo odpoledne a takhle až do pátku. 
Jejich zručnost byla potřeba hlavně při stavbě 
mantinelů, protože nebýt jich, rozlila by se 
voda po celém pozemku a vytopit školu 
bychom přece nechtěli. Když je řeč o vodě, 
celkem se jí spotřebovalo asi 360hl, což je 
neuvěřitelných 3200 Kč. Za tuto cenu jsme 
mohli celé 3 dny bruslit. A nebyli jsme sami, 
na našem zamrzlém rybníčku jsme mohli 
pozorovat i hejno kachniček ze širokého okolí 
… nebo pozorovaly ony nás? 

KAVÁRENSKÝ POVALEČ 

Jelikož je toto číslo věnované jídlu, ani 
Kavárenský povaleč nemůže zůstat jen u pití 
kávy. Nabídka jídel nebývá v kavárnách zvlášť 
velká či výjimečně chutná, proto ti představím 
ty, kam stojí za to na nějaký ten brunch určitě 
zajít.   

Kavárna co hledá jméno 
Legendární znovuotevřený smíchovský 
prostor bývalé truhlárny s ještě 
legendárnějšími Vejci Benedict (vege varianta 
se špenátem Vejce Florentine). Nikde jinde ti 
nepřinesou dokonale vyšlehanou bílou 
čepičku s holandskou omáčkou klidně každý 
den do 12 hodin. O víkendech do 15 mají 
nabídku rozšířenou ještě například o 
avokádový toast s lososem.  

Pastacaffe 
Po procházce židovským městem se zastav u 
pomníku Franze Kafky, ale tentokrát ne kvůli 
fotce, ale kvůli obědu. Jak už název vypovídá, 
v kavárně si vybereš těstoviny všeho druhu. 
Za návštěvu stojí Pastacaffe i v době snídaní.  
Kvalitu (a vysokou cenu) zaručuje síť 
Ambiente. 

Cafefin 
Tohle vietnamské bistro, ve kterém bys tabule 
se špatně nafocenými nudlemi hledal marně, 
je největším klenotem Jiřáku. Může za to 
především vizuální stránka, ale i mix 
netradičních chutí a pestrost pokrmů, kde je 
surovin víc než prstů u ruky. Fotogeničtější 
toasty v Praze nenajdeš.  

Twin Lids 
Dva bratři, kupodivu dvojčata, a maminka.  
Koho by napadlo, že zrovna v Řepích otevřou 
rodinný podnik s abnormální 
nabídkou lokálních piv, limonád, bio jídel 
(nejlepší mají polévky) a domácích dortů. 
Jeden bratr, který sem tam zajede vyhrát 
kulinářskou soutěž, vaří, druhý naopak 
zastupuje funkci nejpříjemnější obsluhy v ČR 
a zároveň DJ u svého starého gramofonu. P. S. 
jestli ti to nějakou náhodou nesluší, na 
toaletách mají hotový kosmetický salon. 

- Eliška Polejová, MA 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ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 Školní jídelna, místo, kam se většina z 
nás velmi těší. Je spojeno s koncem 
vyučování, a převážně se ziskem nějakého 
lahodného pokrmu.  
 Někteří z nás v jídelně tráví hromadu 
času povídáním si o ničem a o všem, jiní se 
jen krátce staví a ve spěchu tento zázračný 
prostor opouštějí. Proč zázračný? Jakékoli 
místo, kde se dá sehnat něco k snědku bývá 
námi, studenty tohoto gymnázia, velmi 
opěvováno. A musím uznat, že pokrmy, které 
nám jsou zde vydávány, nebývají vůbec 
špatné. Ne vždy se vše povede (což je 
normální, neměli bychom to dávat paním 
kuchařkám za zlé), ale i přes to jsem s naší 
jídelnou velmi spokojena. 
 A její hlavní výhody? Nachází se přímo 
ve škole, takže pro něco na zub nemusíte 
podnikat žádné dlouhé a úmorné výpravy. 
Pokud máte poslední hodinu v prvním patře 
(nejlépe v učebně 108), tak patříte mezi 
šťastlivce, kteří mají cestu obzvlášť krátkou. 
Další výhodu činí, že je levná. Přece jenom, 
kde seženete polévku, hlavní chod, nápoj a 
případně i dezert za celkovou cenu třicet 
korun?  
 Velkou nevýhodou je, že než se vám 
příslušný pokrm dostane do rukou, musíte 
vystát leckdy velmi dlouhou frontu. Zvlášť 
pokud někam spěcháte je tato situace velmi 
nepraktická. Není výjimkou, že u některých 
stolů chybí židle, případně jsou rozviklané. 
Hlavním úkolem se pro vás tedy stává si najít 
židli vám vyhovující, a to je též velmi obtížné 
(zvlášť pokud máte speciální požadavky, to 
pak můžete strávit hledáním té pravé i pár 
desítek minut). 
 Zvedaje se od stolu svou vysněnou 
židli zastrčíte (protože nechat ji uprostřed již 
tak poměrně úzké uličky nezastrčenou je pro 
ostatní zdraví nebezpečné) odnášíte svůj tác 
na druhou stranu jídelny, kde odevzdáte 
nádobí, pozdravíte paní kuchařky a dostane 
se vám velmi vlídné odpovědi s přáním 
hezkého dne. Pokud patříte k těm rychlejším, 
nejtěžším úkolem pro vás nadále bude najít  

své zavazadlo. Obyčejně bývá zaházeno 
jinými předměty a leží někde úplně vespod 
hromady na tom nejméně dostupném místě. 
Pokud z jídelny odcházíte téměř jako 
poslední, nic takové vás netrápí – váš batoh 
bude pravděpodobně ležet uprostřed 
chodby nejlépe takovým způsobem, aby na 
něj bylo krásně vidět už z velké vzdálenosti. 
Stává se tudíž pro vás, i pro vaše okolí, 
nepřehlédnutelným.  
 Abych to shrnula – školní jídelnu se 
vyplatí navštěvovat a je pro nás především 
přínosem. 

- Adriana Machová TA 
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BUFET  
aneb MEKKA NAŠEHO GYMNÁZIA 

 Ať už je 7:30 ráno a ty potřebuješ 
doplnit energii placebo efektem z prášku, 
který rozhodně kofein neviděl ani z dálky, 
nebo je velká přestávka a ty potřebuješ slyšet 
i od příslušníků ostatních tříd, že dnešek jim 
taky nestojí za nic, nebo máš prostě jenom 
chuť na sekanou v housce, která rozhodně 
není veganská, a slečna, která stojí za tebou, ti 
to moc ráda poví a moc ráda si postěžuje, aby 
ses cítil ještě o něco hůř, než když jen 
pomyslíš, že to stejně do začátku hodiny sníst 
nestihneš, náš bufet je přesně to a ještě víc!

Ráno skoro neosvětlené, temné a 
prázdné místo, které je osidlováno pouze pár 
jedinci, kterým bohužel pozdější autobus 
nekoresponduje s docházkou na 8:00, avšak 
během velké přestávky místo rozzářené 
hlukem povídajících si hloučků studentů, kteří 
šťastně přežvykují své tousty, bulky, párky v 
rohlíku a vše, co jen si stihli ulovit během 
prvních pár minut po zvonění. Ke konci 
blaženého dvacetiminutového volna totiž 
zbývá v bufetu už jen čistá beznaděj a paní 
bufetářce maximálně tak předražená 
čokoláda nebo Capri-Sonne, které vás sice 
naplní duševně, avšak v žaludku moc místa 
nezabere.

Pokud se vám tedy nepodaří se 
dostatečně posilnit - nezbyla na vás vaše 
oblíbená bageta nebo došly tousty - a vaše 
nohy nezvládají postávání s kamarády, náš 
bufet naštěstí disponuje i stoly se židlemi. 
Těm se, děkujeme vedení, v budoucí době 
plánují měnit staré potahy, neboť i na tak 
uznávaném gymnáziu, jako je to naše, se 
najdou takoví, kteří stále netuší, jak zacházet s 
kelímkem na čokoládový odvar z automatu. 
Škoda však, že je právě tato část v zimních 
dnech skoro neobyvatelná, pokud tedy vy 
samotní nejste náhodou z neoprenu. Chlad v 
bufetovém výklenku totiž velmi 
znepříjemňuje odpadlé hodiny během 
zimního období a ty nejsou zdaleka tak 
naplněné radostí, jako když je teplo. V zimě 
vás totiž v bufetu od studena nezachrání ani  

ta sekaná právě vytažená z rozpáleného 
toustovače, který, jak jsme se dozvěděli již na 
několika studentských radách, bude stále jen 
jeden. Pomalu se táhnoucí a téměř nemizící 
fronta se tedy v brzké době rozhodně rychleji 
posouvat nezačne. 

Člověk by si myslel, že po slavné 
“pamlskové” vyhlášce se v bufetu místo uvolní 
a ke svým vysněným svačinám se dostane 
pouze vyšší gymnázium, opak je však 
pravdou. Máme sice krásné (dokonce i 
barevně diferencované) samolepky na pultu, 
které rozlišují diverzitu povolené nabídky 
zboží, avšak dvojitá fronta se tvoří pouze 
tehdy, když vás někdo předběhne kvůli staré 
známosti, která je ve frontě blíže, než-li je on.

Jediný stěžejní moment, kdy se u nás 
v bufetu netvoří fronta žádná, je po 7. 
vyučovací hodině, kdy je spousta studentů 
bez obědu, neboť nebyli dostatečně rychlí na 
burze či prostě do školní jídelny nechodí a 
nikdo z přátel jim nebyl ochoten vzít polévku 
- a dle nových pravidel polévku už nevezme, 
ani kdyby náhodou ochoten byl. Touto dobou 
už je totiž oficiálně v bufetu zavřeno, zhasnuto 
a nezbývá, než-li jít domů hladový.

A takto končí den v rámci bufetových 
slavností, i přes všechny tyto nepříjemné 
nástrahy se však do školy další den vrátíme a 
s tím se vrátíme i do naší “Mekky”, i 
kdybychom sebevíc nechtěli, neboť nejde o 
to, co postrádá, jde o to, co nám dává a 
nabízí. Jednu bulku? Dvacet dva. Odprošťující 
hluk přátelství během velké přestávky? K 
nezaplacení.  

- Nela Majerová, 3.A 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ALERGIE 
aneb TO JÁ JÍST NEMŮŽU 

 Znáte ten pocit, když si chcete dát 
krajíc chleba, ale jediné pečivo, které doma 
máte chutná jako písek, jelikož je bez lepku? 
Ne? Tak to máte opravdu štěstí. Můj táta 
nemůže jíst lepek (a k tomu ještě všechno 
možné i nemožné) a brácha zase laktózu, 
takže na předešlou situaci narážím neustále. 
 Alergie a intolerance na určitá jídla 
jsou kruté. Zaprvé, samozřejmě kvůli tomu, že 
není příjemné po snězení rohlíku sedět půl 
hodiny na záchodě. Zatímco se fronta na 
záchod prodlužuje, všichni nadávají na 
alergika. 
 Za druhé, mít zakázané nějaké jídlo je 
deprimující, obzvlášť když se jím ostatní 
mohou cpát. Kolikrát jsem viděla bratra sedět 
na oslavě narozenin, toužebně zírat na dort. 
Zatímco se všichni cpou, on se musí spokojit 
jen se suchým chlebem. 
 Zatřetí, restaurace. Ven na večeři se 
prostě s mojí rodinou jít nedá. Když přece jen 
někam zajdeme, výsledky jsou většinou 
pochmurné. Pro bratra se ještě něco sešlehá, 
ale u táty si většinou číšníci neví rady. Snaží se 
mu vnutit všelijaké pokrmy a sendvič, který s 
sebou táta vždy má, nechtějí ani vidět. V 
lepším případě to dopadne tak, že platíme 
jídlo, který nikdo nechtěl, v horším tátu 
jednoduše vyhodí. 
 Přestože jsou alergie a intolerance 
nepříjemné, za posledních deset let se 
situace výrazně zlepšila. Tehdy byl k sehnání 
maximálně jeden druh odporného 
bezlepkového chleba. Změna nastala nejdřív 
v Americe. Tam někdo objevil bezlepkovou 
dietu a rozhodl se jí řídit, protože věřil, že je 
zdravá (což není tak úplně pravda). Potom se 
tím začalo řídit spoustu dalších lidí a obchody 
se postupně naplňovaly produkty bez lepku. 
Toto byl zřejmě úspěch protože se začaly 
vyrábět i bezlaktózové produkty. Teď už 
existuje milion druhů sušenek bez lepku, sýrů 
bez laktózy a buchet ve kterých není ani 
jedno. Není problém sehnat náhradní 
produkty, za což jsme všichni velmi vděční. 

  

 I když jsou alergie a intolerance 
iritujícími záležitostmi, poslední dobou to 
přestává být tak strašné. I díky vysokému 
počtu alergiků jsou produkty hojnější, levnější 
a prostě chutnější. 

- Johana Trejtnar, TA 

�8



PRKNA 

 Jak vnímáš divadlo? Je to jen cosi 
kulturního, co můžeš říct u Hanzlíkova 
zkoušení? Dělá z tebe návštěva divadla 
intelektuála?  
 Na jednoduché otázky jednoduché 
odpovědi. Lze to shrnout jedinou další 
otázkou. Proč nechodíš do divadla častěji?  
 Divadlo je nám podsouváno už od 
raného věku, ať už jde o Hurvínka nebo 
improvizované loutkové představení za 
gaučem. V určitém věku přestanou být školní 
návštěvy kulturních akcí v rozvrhu a my jsme 
ponecháni napospas obsahu našich 
peněženek. Nikdo netvrdí, že návštěva 
divadla je levná a, co chci zdůraznit, nikdo 
neříká, že musí být vždy úspěšná. Poslechneš 
si country a dobrý, nelíbí se ti to. Takže dokud 
neuvidíš třeba monodrama, neříkej, že to je 
ztráta času.  
 Rozhodně nechci nikoho vychovávat 
(to už je u většiny stejně pozdě), spíš ti chci 
doporučit nějaké to konkrétní divadlo, kde se 
můžeš sám rozhodnout, jestli by to mohl být 
tvůj šálek kávy.  

Jatka 78 
Husťáckej název pro husťácké divadlo. 
Můžeme vůbec Jatka považovat za divadlo, 
když jsou to doopravdy bývalá jatka? Koncept 
obří haly na Holešovickém tržišti převzatý 
seskupením Circa La Putyka je tím, na co 
mnoho lidí dlouhou čekalo. Ideální prostor 
pro prakticky každý divadelní žánr, přestože 
nejčastěji se tu odehrávají představení 
inspirovaná moderním cirkusem, anebo 
aktuálním světovým děním. Je to velmi 
mladistvé divadlo plné energie, a přesto 
přístupné pro všechny věkové kategorie. Já 
osobně bývám častým návštěvníkem Jatek, 
protože s žádným programem se nespleteš. 
Bylo to právě tady, kde jsem zažila svůj 
nejsilnější divadelní zážitek díky představení 
Amerikánka.   

Divadlo Viola 
Jedním slovem – komorní. Tento doslova jen 
pokojík umístěný naproti Nové scéně 
Národního divadla je perfektní příležitostí pro 
první rande s divadlem. Až příliš pohodlné 
gauče a židle umístěné kolem stolečků 
rozházených jen tak neorganizovaně dává 
následujícímu představení útulný a milý úvod. 
Vlastně jako bys seděl u sebe doma, ale měl 
tu šanci se k tomu vyfiknout (pokud na tohle 
nejseš, košile stačí). Právě se chystám příští 
týden do Violy a bude to příjemná změna od 
davových divadel. S čím se tu často můžete 
setkat, jsou už zmíněná monodramata nebo 
jen literární předčítání.  

Stavovské divadlo 
Abychom si vše uvedli na pravou míru hned 
na začátku, Stavovské divadlo není údolím 
umírajících slonů. Tato terminologie jde ruku 
v ruce s Národním divadlem, a přestože 
Stavovské divadlo je odnoží Zlaté kapličky 
nemá se sloním údolím nic společného. Řekla 
bych, že návštěva této budovy by se hodila 
každému z nás, a to z jednoho prostého 
důvodu – k maturitě. Větší procento 
repertoáru jsou klasická díla patřící i na náš 
seznam maturitní četby. Takže jedna kniha 
zmáknutá ve dvouhodinovém představení. 
Co si ohlídat při nákupu vstupenek je místo 
vašich sedadel, řekněme, že ze 3. balkonu 
není už viditelnost na takovou dálku ideální. 
Tohle divadlo jsem vybrala z praktického 
důvodu. Není to tak úplně Národní, ale 
vlastně i je. Je to studentská příležitost zažít 
opravdové divadlo, kde prkna znamenají 
svět.   

- Žaneta Špánková, 3.A 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Z ALEJE ROVNOU NA MEDICÍNU  
aneb Z GYMPLÁCKÉHO ŠPRTA 
VYJUKANÝM PRVÁKEM 

 Sedím si tu v klidu v kuchyni, právě 
jsem se vrátila z odpoledního běhu. Čeká mě 
ještě 13 otázek z první pomoci, jo… za dva 
dny mám zkoušku. Místo toho ale vzpomínám 
a ohlížím se za tím, co bylo. Už chybí jen pár 
krůčků k ukončení prvního semestru. Volno už 
pomalu klepe na dveře.  
 Co dělá můj článek v Aleu, když jsem 
evidentně na vysoké? Toť otázka… asi to 
bude tím, že právě díky tomu, že jsem 8 let 
svého života strávila na stejných chodbách a 
ve stejných lavicích jako vy, kteří si to teď 
čtete a kroutíte hlavou, mi umožnilo stát se 
vysokoškolačkou.  
 Když jsem před devíti a půl lety* 
vcházela do nově opraveného vestibulu 
šatny, byla jsem šťastná, ale zároveň strašně 
nervózní. Netušila jsem, co mě čeká. Měla 
jsem strach. Gympl byl jedna velká neznámá, 
bála jsem se, že nebudu dost dobrá, že mě 
vyhodí, že neudělám maturitu.  
 Pak jsem vloni 16. května vyšla před 
školu, rozhlédla se kolem sebe a řekla si: „Tak 
a je to!“ Bylo to krásný. Cítila jsem, že jsem 
něco dokázala. Úspěšně jsem ukončila svou 
osmiletou cestu gymnaziálními strastmi a 
radostmi. Zároveň mi ale bylo trochu smutno, 
vždyť opouštím něco známého a vrhám se do 
neznáma.  
 Teprve po maturitě začal opravdový 
zápas, takže zatímco moji spolužáci oslavovali 
maturitu, já jsem seděla doma a drtila se 
otázky na přijímačky. Byl to boj, na 
přijímačkách jsem si připadala trochu jako 
v Hunger Games, přežijí jen ti nejlepší, každý 
je každého konkurent, i když se všichni tváří, 
jak jsou hrozní kamarádi a vzájemně se 
podporují. Přežila jsem…a po neuvěřitelně 
vyčerpávajícím týdnu plném přijímaček a 
předcházejícím školním roce strachování se a 
stresování, jsem běhala po kuchyni a křičela 
na celé kolo: „Já jsem se dostala!!“ V životě 
jsem nebyla šťastnější! Kdybych jen věděla, 
že se pouštím do něčeho mnohem 

složitějšího a náročnějšího, než jsem kdykoliv 
předtím zažila. 
 Spojení „VŠ není SŠ“ jsem slyšela 
poprvé na seznamovacím kurzu 
v Dobronicích. Popravdě, tenkrát mě dost 
vyděsila. Vůbec jsem netušila, co si pod tím 
mám představit. Popravdě řečeno, medicína 
mě děsila. Všechny ty řeči o tom, jak můj život 
skončí, že nebudu mít žádný sociální život, 
budu se pořád jenom učit, že do třeťáku 
skončím na antidepresivech… Lidi říkají 
spoustu věcí a já jsem bohužel tak naivní, že 
jim většinu z nich věřím.  
 Měli pravdu, VŠ není SŠ, ale zas tak 
hrozný to není. Naštěstí vás nikdo nehodí do 
vody s tím, ať plavete jak nejlíp umíte. Ano, je 
to mnohem víc o vás, o tom, jak si to 
rozvrhnete, nastavíte, jaký k tomu zvolíte 
přístup.  
Největší rozdíl mezi gymplem a vysokou je 
jistota. Na gymplu je většina věcí velice jistá. 
Když ten sešit alespoň otevřete a chvilku si 
čtete to, co jste si tam za těch pár posledních 
hodin napsali, nebo otevřete poznámky 
vašeho poctivějšího spolužáka, je velká 
pravděpodobnost, že do testu něco 
smysluplného napíšete a dostanete známku, 
která vám umožní projít do dalšího ročníku. 
Ano, i na gymplu se vyhazuje. Znám pár lidí, 
kteří to prostě nezvládli, ale pořád to bylo 
něco zvláštního, něco, co se jen tak nestává.  
 Na vysoké je to jinak, tedy alespoň u 
nás na medicíně. Nechci tím říct, že by bylo 
záměrem všech vás vyhodit a nenechat vás 
projít. O tom to vůbec není. Na všechno máte 
tři pokusy, můžete rozložit ročník, opakovat 
předmět, jenže… Už to není tak, že když 
dostanete pětku, tak si prostě doma chvíli 
pobrečíte a příštím testem si to zase spravíte. 
Když vyletíte z testu nebo ze zkoušky na 
vysoké, tak to musíte dělat celé znova.  
Možná si říkáte, že když jsem tam šla s tím, že 
to chci dělat, tak se přece nenechám vyhodit 
z testu a alespoň se na to večer před tím 
podívám. Jo, takhle by to možná fungovalo, 
kdybych byla na gymplu, ale na vysoké to tak 
prostě není. Vyletět znamená, že máte 
úspěšnost pod 70%, což se prostě může stát 
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celkem jednoduše. Jak říká náš profesor 
anatomie, na medicíně si to nemůžete přečíst 
jednou, ale dvacetkrát, pak vám to možná 
bude stačit.  
 Nechci tím ale říct, že by gympl byl 
brnkačka nebo že by se nedalo na žádný test 
z anatomie či histologie naučit. Jde to! Jen 
prostě tomu věnujete deset dnů a ne večer 
před testem. (Existují i výjimky, ale nejsou tak 
časté.) Abych se ale dostala taky k tomu, jaké 
to vlastně na vysoké a na medicíně je, ne 
jenom co se jistoty a psaní testů týče. Vysoká 
škola je nový svět. Svět, který je neznámý, ale 
svým způsobem tak trochu povědomý, pořád 
je to škola.  
 U nás na fakultě je nás prváků kolem 
170, je to sakra málo na to, kolik se nás 
hlásilo, ale asi je to tak správně. Dostali se jen 
ti, kteří do toho vložili opravdu velké množství 
energie a vůle. O to víc je to ale „týmový 
sport“. Po přijímačkách zahodíte veškerou 
rivalitu a právě vaši „spolukuržníci“, ostatní 
spolužáci z ročníku a vaši ochránci z vyšších 
ročníků, se stanou vašimi nejlepšími spojenci. 
Na gymplu jsem občas byla trochu sólista, i 
pan ředitel o mě kdysi řekl, že jsem trochu 
solitér. Neměla jsem ráda odmítavý přístup 
svých některých spolužáků k učení ani k tomu, 
že když já se učím, jsem prostě trochu divná. 
Na medicíně se učí všichni. A když říkám učí, 
tak opravdu učí. Vyjmenovat nazpaměť 
nutriční a funkční oběh jater, začátky, úpony, 
inervace a funkce všech svalů končetin nebo 
obsah i té sebemenší dírky v lebce se prostě 
za hodinu nenaučíte. O to krásnější to ale 
potom je, když vám to konečně začne dávat 
smysl. Když se vám na tváři objeví ten 
chápavý úsměv a vy si řeknete: „Aha! Tak 
takhle to vlastně je!“  
 Medicína je krásný obor, kde nic není 
jisté, nic není stoprocentně pravda a všechno 
má tisíc různých variant, možností a variací. 
Než jsem se začala učit embryologii, nikdy 
jsem si nemyslela, že můžete jednu malou 
skupinu buněk pojmenovat deseti různými 
názvy. Jako člověka, který odpradávna tíhne 
k tomu, stresovat se i z těch nejmenších 
maličkostí a pořád být tak trochu smutný, 

když se něco nepovede úplně nejlíp, byl 
první semestr taková jedna velká zkouška. 
Když se ale dívám zpětně, bylo to sice někdy 
fakt náročný, ale vlastně vážně moc fajn. Mám 
štěstí na kolektiv, ve kterém mě všichni berou 
takovou, jaká jsem. Na medicíně je normální 
se učit, ale taky je normální dělat spoustu 
jiných věcí, protože jinak by vám z toho 
možná brzo hráblo.  
 Vysoká vám dává možnost organizovat 
si čas, trochu vás nutí dospět, ale otevírá vám 
svět plný úžasných nových a zajímavých věcí. 
Zároveň ale nesmíte zapomínat, že je potřeba 
mít kromě učení i „normální život“. Vídat se 
s kamarády, sportovat, trávit čas s rodinou, 
věnovat se tomu, co vás baví.  
 Myslím, že právě Aleji vděčím za to, že 
jsem na medicíně. I když se to tehdá na 
začátku oktávy zdálo jako jedna velká šílenost 
a nezvládnutelná věc, bez přírodovědného 
bloku, bez antropologie, bez genetiky..bych 
byla někde úplně jinde. Když jsem pak v říjnu 
zvládla celé kosti horní a dolní končetiny za 
přibližně polovinu času než mi to trvalo rok 
předtím na antropologii. Usmívala jsem se 
pro sebe a v duchu si děkovala za to, že jsem 
si vybrala právě antropologii. Až teď si plně 
uvědomuju, že být z Aleje prostě něco 
znamená. Umíte toho mnohem víc, než si 
myslíte. Umíte se učit, znáte spoustu lidí, kteří 
si prošli tím samým co vy a ochotně vám 
pomůžou… protože Alej vás tak trochu 
spojuje. I když mi chvíli trvalo, než jsem si to 
plně uvědomila, Alej mě připravila na 
vysokou. Čeká mě ještě dlouhá, náročná a 
strastiplná cesta, na které vůbec není jisté, že 
zdárně dojdu do cíle, ale základ, si myslím, 
mám celkem dobrý.  
 Takže ať už se rozhodnete vydat 
jakoukoliv cestou, nevzdávejte to!  

*Pokud se divíte nepřesnostem a střídání 
pojmů devět a osm let, je to proto, protože 
jsem byla rok v zahraničí a pak se tzv. 
propadla o rok níž. 

- Kristýna Fedorková, ex-studentka 
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STUDENTSKÉ OKÉNKO 
“Jaký je Váš oblíbený film s tématikou jídla?” 

DANIEL DVORSKÝ, 2.A  

Určitě, je můj zdaleka nejsilnější filmo-
kulinářský zážitek spojen s  teatrálním a 
chvílemi skoro až divadelním počinem od 
Petera Greenwaye :Kuchař, zloděj, jeho žena 
a její milenec. 
Film vyniká díky těžce stylizovaným a 
stylovým kulisám, dramatickým a zároveň 
zábavným výkonům hlavních postav. Snímek 
trvající přes dvě hodiny i přes výtvarnou a 
stylovou opulenci neztrácí na své syrovosti. 
Neuvěřitelná vizuální podívaná vás připoutá k 
gauči a postupně připraví o chuť k jídlu. 

TERKA PODPIEROVÁ, TA  

Karlík a továrna na čokoládu: Mně se Karlík a 
továrna na čokoládu líbí, protože je tam plno 
písniček a fascinuje mě, kolik si toho 
vymysleli. (Myslím tím, jak se čokoláda podle 
nich doopravdy vyrábí - umpalumpové a ty 
místnosti.) 

DOMINIK SVOBODA, MB  

Můj oblíbeny film s tématikou jídla je Sausage 
Party. Je to vtipný, animovaný, vulgární a svou 
neotřelostí zaražející film, který se vám zajisté 
bude líbit.  

MARTIN ŠEMBERA, MA  

Nevím, jestli o něm mohu mluvit jako o mém 
nejoblíbenějším filmu, ale rozhodně mě 
příjemně překvapil a tématika jídla je v něm 
nepřehlédnutelná. Mám na mysli nedávno 
zveřejněný film Sausage party. Úžasné na 
tomto filmu je, že ať si vzpomenete na 
jakýkoliv -ismus, tak na něj ve filmu najdete 
narážku. Je to zkrátka ideální film pro vypnutý 
mozek v pozdních večerních hodinách. Na 
závěr dodám ponaučení, které jsem si z filmu 
odnesl: nepodceňovat žemličky!  

EMMA PODPIEROVÁ, PA  

Což takhle dát si špenát, protože je to 
bláznivé. 

THEA ŠEBKOVÁ, MB  

Food Wars!: Shokugeki no Soma: Film to 
není, ale přece se na to budete koukat 2 
hodiny v kuse. Food Wars je animovaná 
adaptace japonské mangy z roku 2012 . 
Protagonista Soma Yukihira navštěvuje 
kulinářskou školu a denně připravuje famózní 
pokrmy, které všem vyrazí dech, povětšinou 
jim i sthrnou šaty. Tomuto humornému seriálu 
s detailními popisy receptů dávám tak 7.5/10. 

FEDOR KOŽUCHOV, TA 

Má spojitost filmu a jídla 

 Film “Cesta do fantazie” (Spirited 
away), jakožto nejznámější dílo Hajao 
Mijazaki, získal celosvětové uznání nejen mezi 
milovníky japonské animace, ale i mezi 
širokým publikem. Důvodů své celosvětové 
popularity má mnoho. Ať už to jsou dobře 
promyšlené a charismatické postavy, výborně 
propracovaný svět, nebo skladby figurující ve 
filmu, které perfektně pomáhají divákovi 
vyvolat pocit pohodlí a klidu, místy napětí. Já 
však měl vždy toto anime rád především kvůli 
jinému důvodu: mistrovské použití metafor a 
komplexně promyšlený scénář. 
 Dílo mělo ohromný úspěch a dopad 
na moderní kinematografii. Film při 
přibližném rozpočtu 18 milionů dolarů 
vydělal 280 milionů. Jeho hodnocení na 
IMDB je 8,6/10 a Rotten Tomatoes nazval 
Cestu do fantazie jedním z nejlepších filmů 
vůbec. Příběh je o desetileté Chihiro, která se 
spolu s její rodinou musí přestěhovat do malé 
vesničky a zanechat všechny krásné okamžiky, 
které se jí pojí s místem, které právě opustila. 
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Dívka je samozřejmě zarmoucená, zatímco 
její rodina buďto nechápe její problémy, či je 
prostě ignoruje. Těsně předtím, než dorazí na 
místo jejich nového bydlení, narazili na 
nedaleko nacházející se kostel, který dívku 
zavedl do úplně nového světa; do světa 
magie a nebezpečí. Její rodiče doplatili na 
svoji chamtivost a netrpělivost tím, že se 
proměnili v prasata. Hlavním úkolem Chihiry 
je zapomenout na všechny neshody a vrátit 
jim lidskou podobu.  
 Tento film spojuji s jídlem, jelikož 
používá originální a zajímavý způsob, jak líčit 
charakter postavy skrze to, jak jí. Například, 
rodiče hlavní postavy jídla fakticky “žerou”, 
což perfektně ukazuje jejich sobeckou naturu 
a opomíjení zájmů jejich dcery. Myslím, že je 
to nejen zvláštní, ale i skvělý nápad, jelikož to 
postavy rozvíjí úplně jiným způsobem. 
Namísto toho, aby režisér opakoval klasické 
používání dialogů za účelem vysvětlení jejich 
osobnosti, vše můžeme pozorovat z jejich 
používání hůlek a příborů. Navíc, tématiku 
jídla také doplňuje i to, že strava je ukázána 
tak chutně, že málokdo po zhlédnutí díla 
zůstane k tomuto faktu lhostejným. 
V neposlední řadě je pro mě důležité 
poukázat na geniální práci scenáristů. Hlavní 

postava se v průběhu vývoje děje dostává z 
bodu A do bodu B natolik promyšleným 
způsobem, že vykresluje jak fyzický, tak i 
osobnostní vývoj hrdinky. Chihira o sobě 
zjišťuje, že je schopna rozvinout svůj charakter 
a odpustit svým rodičům. Dosahuje toho tím, 
že z jejího omezeného světa se dostává do 
situací, které ji nutí přemýšlet o sobě nejen 
jako o obyčejné dívce, ale jako o silné 
osobnosti, kterou v ní doteď nikdo neviděl.  
 I přesto, že mnohým z vás může popis 
tohoto filmu připadat jako klišé, jelikož se 
podobné koncepty ve filmech často opakují, 
Cesta do fantazie bylo právě to dílo, které 
tyto je vytvořilo jako první. V případě, že se 
vám zdá, že japonské anime nestojí za váš 
čas, můžu vám zaručit, že právě způsob 
animace a vykreslování detailů dělá tento film 
dokonce lepší než Naruto.  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V ZEMI ŽABOŽROUTŮ 

 Přes jarní prázdniny jsem se podívala 
do Francie, země s bohatou kulturou a 
pozoruhodnou gastronomií. Jela jsem 
dobrovolničit na úplný jih této evropské 
velmoci, do malé vesničky jménem Cuers. 
Pobyt jsem strávila na menším statku La 
Romarine s úžasným kuchařem a dědouškem 
Stanislasem, kterému jsme s kamarádem 
pomáhali. Nemohu tedy zcela obecně 
posoudit rozdíl mezi českou a francouzskou 
kuchyní, ale pouze subjektivně popsat, v čem 
se věci lišily od toho, na co jsem zvyklá doma.  
 Francouzi jsou zvyklí na pořádný 
tříchodový oběd. Salát či polévka, hlavní 
chod, a pak máte na výběr - dezert nebo sýry. 
Ach, kolik tam mají sýrů! Od kravích, přes 
kozí, po ovčí a s čerstvou bagetou by se daly 
jíst do hallelujah.  
U oběda budete víno hledat marně, leda 
pokud přišla návštěva, ale při večeři bude 
stoprocentně vždy na stole. To po jídle totiž 
nastane okamžik, kdy si přilejete vína, abyste 
měli dostatek k sýru a pak ukrojíte kus sýra, 
abyste měli akorát ke zbytku vína. A furt  

dokola než najednou zjistíte, že je půl 
dvanácté a hořkotěžko se dopotácíte do 
postele.  
 Osobně moje nejoblíbenější jídlo byl 
Raclette. Je to sice pokrm z horských oblastí 
Švýcarska, ale tradičně se jí v celé Francii. 
Připravuje se pomocí malých pánviček, na 
které dáte sýr raclette a rajče. Trochu 
okořeníte a posolíte a vložíte na gril. V La 
Romarine jsme si jídlo trochu ozvláštnili a 
mixovali různé druhy sýrů i jiných ingrediencí. 
Celkově je to zábavný způsob, jak se nasytit a 
strávit večer s přáteli.  
 Ochutnala jsem nesčetně tradičních 
francouzských pokrmů a v porovnání s těmi 
českými jsou zdravější a lehčí a obsahují 
méně masa. V domácnosti vždy najdete 
spoustu pečiva, sýrů i vína a k jídlu spolu 
usedne celá rodina. Byl to moc příjemný 
zážitek a rozhodně bych se ráda vrátila a 
okusila toho mnohem víc. Žádná žabí  
stehýnka, ani šneky jsem totiž zatím 
neochutnala.  

- Thea Šebková, MB 
 

�14

Ilustrační foto



KONTEJNERY ČEKAJ 

 Omšelý oděv, zahradní či latexové 
rukavice, čelovku a batůžek, vygooglit 
mapičku a vyrazit na lov. Kontění, dumpstření, 
hrabání se v popelnici čili dumpster diving 
nevyžaduje mnoho příprav. A o co vlastně 
jde?  
 Dnešní západní společnost toho 
mnoho zkonzumuje. Byť je na světě lidu víc a 
víc, potravin se tu zdaleka nedaří sežrat tolik, 
kolik by se mělo, čímž vzniká ukrutné 
množství zbytků, tj. produktů na sklonku 
nabytí data minimální trvanlivosti (přičemž se 
mezi tyto chudáky běžně řadí i jabka či hrušky 
s oděrkou, pokroucené mrkve či jinak tvarově 
retardované kusy ovocí a zelenin, které se 
vinou lidské vybíravosti octly na dně regálu 
zcela na ocet). Tyto dobroty jsou obchodními 
řetězci každodenně vyřazovány a následně 
vyhazovány do velkých černých kontejnerů, 
obvykle nacházejících se za obchodem či z 
boku, v Česku často zákeřně umístěných v 
kleci či jinak chráněných nepřátelským 
oplocením. Tyto vyřazené poklady (většinou 
potraviny, ale třeba i kusy nábytku, holandské 
tulipány či jiné náhodné itemy) smutně čekají 
na smrt v temnotě popelnice. Přesně v této 
fázi přichází “kontikář”, vybaven výše 
zmíněným equipmentem, který se jich, při 
troše štěstí, zmocňuje a opouští soukromý 
pozemek supermarketu. 

 Všeobecný postoj vůči kontění se liší 
stát od státu - ve Skandinávii jsou podobné 
aktivity podporovány, vyleštěné kontejnery 
plné naštosovaných plechovek jsou chudým 
studentům volně zpřístupněny. Americký 
New York trpí absencí kontejnerů jako 
takových, tudíž si lze přímo z pytlů vykydlých 
před Starbucksem vylovit ranní bagel nebo 
nesmyslný salátek v ceně osmi dolarů.  
 V Česku je kontění často vcelku 
dobrodružné - člověk nikdy neví, na co narazí, 
jestli vůbec na něco narazí, jestli bude nucen 
překonávat ploty nebo unikat před policií. 
Legislativně se jedná o přestupek, poněvadž 
kontikář při aktu kontění odcizuje soukromé 
vlastnictví obchodního řetězce. Je tedy na 
zaměstnanci, zavolá-li na dumpster divera 
strážce zákona, vyběhne-li osobně pohrozit 
ukazováčkem či nechá-li záležitost být. 
Obecně se ale, navzdory nepřátelským 
podmínkám, českým kontikářům daří. Na 
internetu existuje širá komunita, parta 
osvícených jedinců se dokonce rozhodla 
vytvořit mapu hotspotů pro zlepšení 
orientace. Máte-li tedy odpor k plýtvání a 
aspoň lehce skautskou náturu, nebojte se do 
toho jít a přispět v boji proti plýtvání. Od 
Prahy po Brno, kontejnery čekaj!!! 

- Zuzana Rottová, OB 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KDO Z VÁS VYUŽÍVÁ PROFESORSKOU 
KUCHYŇKU? 
 
 Když u nás ve třídě zazněla při 
informacích ze studentské rady tato otázka, 
asi nikoho už nepřekvapilo, že ve škole 
nějakou kuchyňku máme. Jedna polovina o ní 
díky večeru s palačinkami a francouzskými 
filmy ví už relativně dlouho, ostatní si možná 
leccos domysleli. Nejspíš se nedá říct, kdo a 
kdy přesně tuto místnost v druhém patře 
otevřel světu, v průběhu minulého roku však 
postupně přibývalo čajujících a kávujících 
studentů, snad bez výjimky z vyššího 
gymnázia. Já osobně jsem se do kuchyňky 
vydala až letos v září, když jsem potřebovala 
využít služby lednice. Tato a několik dalších 
výprav se neslo v duchu drobné nejistoty, 
jestli v ní vůbec můžu být, dokud jsem tam 
jednou nepotkala oba zástupce ředitele, kteří 
mě uklidnili: „Pokud po sobě nebudete 
uklízet, tak vám to zakážeme.“ 
 Co je vlastně na kuchyňce tak 
úžasného, že tam jsou mnozí schopní a 
ochotní strávit celou velkou přestávku? Není 
přece nijak ohromná, luxusně vybavená 
(šuplík s příbory, nebo spíš bez nich, by mohl 
vyprávět) nebo příhodně umístěná (jako 
takový bufet)... Zaprvé, je v ní lednice, takže si 
studenti, jejichž stravovacím požadavkům 
nevyhovuje nabídka jídelny, mohou někam 
uložit oběd. (Podobně fungují i šatní skříňky 
hned u zdi vedle vchodu, tam by se ale jídlo 
skladovat nemělo.) Zadruhé, je v ní 
mikrovlnka, kde se dá jídlo z lednice ohřát. 
Zatřetí, jsou v ní i nějaké (ač trochu tupé) 
nože, ale na rozkrojení avokáda nebo 
oloupání kedlubny to stačí. Ale začtvrté... 
 ...v ní je konvice. Nazvat ji 
rychlovarnou je sice trochu přehnané, přesto 
se kolem ní během mnoha přestávek seskupí 
dav jako kolem oltáře nějakého bůžka, 
postaví na linku do řady své hrníčky s různými 
čajovými sáčky nebo kávou, a pak čeká skoro 
tři minuty, než se uvaří voda. V mezičase ji 
někteří upřeně pozorují, jako kdyby vaření 
mohli urychlit, jiní se baví s kamarády nebo s 
jinými čekajícími a další zjišťují, jestli najdou  

něco erárního, co by si také mohli zalít. Když 
konvice dovaří, voda vždycky zmizí zázračně 
rychle, načež se zase jede od začátku. Teda, 
minimálně o velké přestávce. O těch 
regulérních je lepší stihnout první várku.  
 Jak by se ovšem dalo čekat, má to i 
svá úskalí. Zvyšující se počty opuštěných 
hrnků po třídách, šatnách a chodbách jsou 
přímo úměrné rostoucí vytíženosti kuchyňky. 
A když už student hrnek donese zpátky, 
někdy zůstane neumytý, případně jen mokrý 
a neuklizený. Jedna společná utěrka by 
ovšem brzy vypadala nehezky a slovy 
profesorky Machátové: „Kdo by to pořád 
pral.“ V lednici cosi kvasilo a sbírka 
poloprázdných krabic od mléka není ani 
hezká, ani použitelná. Na konvici bychom 
také měli být hodní, na začátku února 
najednou na týden zmizela; později jsem se 
doslechla, že se rozbila. (Naštěstí se nám pak 
vrátila zpátky.) V tomto týdnu se ovšem 
ukázalo, kolik lidí do kuchyňky chodí 
primárně kvůli konvici – najednou tam bylo 
úplně mrtvo.  
 Takže nedělejte nepořádek, 
podepisujte si krabičky v lednici a dávejte je 
jen do nejspodnějšího patra, noste vlastní 
utěrku, a hlavně vás prosím, ty (hnědý 
pod)šálky okamžitě vracejte, jinak nám 
kuchyňku zakážou a budeme mít jen automat 
na kafe. A to se fakt nedá. 

- Žofie Pimperová, OA 
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RECEPT NA VYHOŘELÉHO STUDENTA 

Pololetí za námi, maturity před námi, teď 
přesně je nejlepší čas na přípravu této 
delikatesy. Důležité je připravovat tento 
zákusek v období zimy a málo slunce; student 
nebude mít možnost načerpat energii a šance 
na upečení se proto rapidně zvětší. Tak 
neváhejte, honem popadněte zástěru a hurá 
na to!  

Budete potřebovat:  

300 g písemek (jakéhokoliv druhu, nejlepší je 
pak ke směsi přidat 4 lžíce maturitních 
otázek)  

250 g touhy po dokonalosti 

140g perfekcionismu 

špetku spánku 

3 litry kafe 

4 hrnky mimoškolních aktivit 

čajovou lžičku času 

1 studenta  

Smícháme studenta s touhou po dokonalosti 
a perfekcionismem, čímž vytvoříme 
ambiciózní směs. Postupně do směsi 
zamícháváme písemky a ředíme 
mimoškolními aktivitami, které se časem 
stanou pro studenta jedinou nadějí ve zmatku 
hor sypké směsice. Přidáme lžičku času a za 
stálého míchání čekáme 3 minuty a více, do 
doby, než student přestane stíhat svůj veškerý 
život a začne panikařit. To je ta pravá chvíle na 
přidání špetky spánku. Zde platí zlaté 
pravidlo „míň je víc“, tedy čím méně spánku 
přidáme, tím bude student více vláčný. 
Vylijeme těsto na plech a necháme v klidu, 
student by se měl sám upéct díky přidaným 
surovinám. Pokud je však těsto velmi řídké, 
přisypte více perfekcionismu a času, student 
bude tak vyčerpaný, že nebude mít možnost 
křičet o pomoc a těsto se samo upeče.  

Podáváme se šlehačkou a zmrzlinou.  
Dobrou chuť! 

- Lucia Kromková, MB 
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RECEPTÍKY PRO CHUDÉ STUDENTÍKY 

… protože někdy se nezmůžeme ani na dva 
Twistery na ISIC. 

Špagety s kečupem (upgraded) 

Ingredience:   Špagety 

       Plechovka sekaných rajčat 

      Bazalka 

  Olej vlastního výběru 

  Česnek 

  Druh sýra podle toho,  

  co dá lednice 

Anglická slanina  

Pepř a sůl 

Postup:  

Na pánvi rozehřej olej, přisyp česnek 
nakrájený na kostičky a (nakrájenou) slaninu. 
Průběžně míchej a smaž, dokud nezezlátnou. 
Do pánve vyklop plechovku již nasekaných 
rajčat a vař na mírném ohni, dokud 
nezměknou. Aby byla omáčka omáčkovitější, 
drť rajčata vařečkou. Osol, opepři a okořeň 
podle chuti a přidej nasekanou bazalku. Uvař 
špagety, ty sceď, polij omáčkou a posyp 
sýrem. Ne-masožravci prostě spáchají verzi 
této budget-friendly rychlovky bez slaniny. 
 

 

Dávka cukru z mikrovlnky 

Ingredience:  3 polévkové lžíce mléka 

  3 polévkové lžíce cukru  

  3 lžíce oleje  

  2 lžíce kakaa  

  ¼ hrnku mouky 

  1 vejce 

  Špetka soli  

  Nasekaná čokoláda (pokud   
  máte štěstí) 

Postup:  

Tenhle dezert je pro všechny, kdo mají sugar 
cravings a vyjedenou lednici. Smíchej tedy 
všechno dohromady v hrnku, strč to na 2 
minuty do mikrovlnky a doufej, že tě mine 
salmonela.  
   

- Anna Michálková, 2.A 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VTIPY 

Víte, co zbyde ze svíčkové, když ji dáte 
Nikymu?  
 S 

Byla takhle jedna houba. Ráno si jako obvykle 
dala ke snídani hlívance, ale udělalo se jí 
špatně. Ne od žaludku, spíš to vypadalo jako 
nějaká hřibka, ale protože jí bylo opravdu 
špatně, šla se zeptat nejchytřejší houby široko 
daleko - lišky. Bohužel, zjistilo se, že chytla 
muchomor a do týdne umřela. Její poslední 
přání bylo, aby ji na pohřbu zahráli její 
oblíbenou plíseň - měla babka čtyři jabka. 

Chlapík si objednává v restauraci a ptá se, 
jaké mají maso. Číšník mu řekne: "Pane, ale 
tohle je veganská restaurace.”, na což mu 
chlápek odvětí: “No, tak mi teda dejte 
jednoho vegana prosím.” 

Co dělají dorty, když si zlomí nohu?  
 Jdou za dortopedem 

Která zelenina je nejznámější rapper?  
 Lil Ek 

Kam se posílají nedoručené dopisy s jídlem? 
 Do kompoštu 

Proč ještě žádné jídlo neuteklo z mrazáku? 
 Respektuje mrazákony 

Proč se bojí kuřata chlastat?  
 Nechtěj skončít jako kuře na káry 

Jak se říká tomu, když se přejíš nokama tak, 
že se nemůžeš hýbat?  
 Nok-out 

Ktorá omáka je v Číně najobľúbenejšie? 
Omačka 

Který australský pes se živí pouze dezerty? 
 Pudingo 

Čím to je, že byla ta pizza tak dobrá?  
 Kuchař je prostě špizza 

Která profesorka se vždycky nejvíc těší na 
oběd?  
 Hlada Boháčová 

Proč je mléko zdravé?  
 Je to mlék 

Co se smí jíst na ARe?  
 Anglické cereálie 

Všichni víme, co se stane, když sníme moc 
luštěnin - bude to hrachot. 

Pochoutka pianistů?  
 Klaviár 

Co si cikáni dávají v kině místo popcornu? 
 Gipsy 

Kterej sýr je nejvíc vychillenej?  
 Mozzarellax 

Jak se říká malinký rostlince hrášku? 
 Luštěně 

- Vojtěch Synáček, OA 

�19



REDAKCE 
Kateřina Adámková (Oktáva B) 
grafika titulní stránky 

 

�20

Nela Majerová 
redaktorka 

nela.majerová@gmail.com

Thea Šebková 
redaktorka & editorka 
sebek.thea@gmail.com

Johana Kužílková 
redaktorka 

johykuzilkova@gmail.com

Johanka Trejtnar 
redaktorka  

johana.trejtnar@gmail.com 

mailto:sebek.thea@gmail.com
mailto:nela.majerov%C3%A1@gmail.com
mailto:johykuzilkova@gmail.com
mailto:sebek.thea@gmail.com
mailto:johykuzilkova@gmail.com
mailto:nela.majerov%C3%A1@gmail.com


 

�21

Anna Michálková 
redaktorka

Žaneta Špánková 
redaktorka

Adriana Machová 
redaktorka

Eliška Polejová 
redaktorka



�22ALEO 2019


