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ÚVODNÍ SLOVO 
Březen - za kamna vlezem!  

 Jaro je už skoro za dveřmi, ale venku je stále sychravo. Prší a fouká, až nám z 
toho střecha lítá. Nebezpečně rychle se blíží maturitní zkoušky a přijímačky, takže 
za celou redakci všem pevně držíme palce a přejeme mnoho štěstí!  
 Politici se hádají a studenti stávkují, ale my se v tomto díle Alea zaměřili 
spíše na něco pozitivnějšího a tím je POMOC. Pomoc je dost pestrý pojem, který 
zahrnuje, jak pomoc handicapovaným, finančně nestabilním, tak přátelům 
ztraceným ve svém nitru. Na následujících stránkách naleznete různorodé pojetí 
tématu pomoci a snad vás naše články nadchnou a inspirují k dobročinnosti! 

 Aby tento díl plně naplnil svůj ponetciál, tak jsme se rozhodli všechny 
výdělky z prodeje časopisu dát na charitu. Tudíž jste zakoupením tohoto výtisku 
přispěli 10 Kč na podporu ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM. (více na 
str. 8). 

- za redakci časopisu: Thea Šebková, MB 
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KRÁTKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ 

  
• 29. 3. - poslední termín pro odevzdání žádostí o minigranty pro jaro 2019 

• 29. 3. 21:00 - koncert álejácké kapely May The Way v klubu Alcatraz v Horoměřicích 

• 1. - 5. 4. - Studenti učitelům, učitelé studentům (více na str. 4) 

• 3. 4. - třídní schůzky 

• 8. 4. 13:00 - 18:00 - jubilejní Den Otevřených Dveří k 35. výročí školy 

• Vystoupení English Drama Clubu ve školním divadle: 

• Středa 10. 4. od 15:30 

• Čtvrtek 11. a pátek 12. 4. od 19:00 

• 12. a 15.4. - přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium 

• 16. a 17.4. - přijímací zkoušky na osmileté gymnázium - ředitelské volno 

• 18. - 22. 4 - Velikonoční prázdniny 

• 30. 4. - poslední zvonění  

- Thea Šebková, MB 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STUDENTI UČITELŮM - UČITELÉ STUDENTŮM 

 Ve dnech 1. - 5. dubna proběhne pilotní ročník kulturního festivalu Studenti 
učitelům, učitelé studentům. Zveme tímto všechny studenty vyššího gymnázia a 
všechny kolegy vyučující, aby se přišli podívat na naše (a teď myslím učitelské i 
studentské) oblíbené filmy.  
 Předběžně je vybráno 12 filmů napříč zeměmi a žánry. Každé odpoledne 
(nejspíše s výjimkou středy, kdy se konají třídní schůzky) vám budou zpřístupněny tři 
učebny, tři promítači z řad učitelů a studentů a celkem 12 odlišných přístupů, prezentací 
filmů a následných diskusí. Chceme se s vámi podělit o naše „srdcovky“, ukázat vám 
filmy, o kterých jste třeba neslyšeli, a pak si s vámi popovídat – o vašich dojmech, 
myšlence, která vás zaujala, o obrazech filmu, o zvuku či hudbě, o postavě nebo 
postavách… a o čemkoliv dalším, co nás zaujme či napadne.  
 Chceme se společně na film podívat ne proto, abychom se u něj odreagovali od 
našich každodenních strastí, ale abychom naopak hledali souvislosti s vlastními příběhy. 
Zkrátka, chceme se podívat na dobrý film (jakkoliv je tento pojem subjektivní) a něco se 
při tom dozvědět. Je už pak na vás, divácích, zda vám k tomu bude stačit námi vybraný 
film, či informace, které vám k němu podáme, nebo co k tomu následně řekneme my či 
ostatní diváci. Nemusíte se bát žádného odborného výkladu, ani nucených otázek na 
tělo. Pokud nás film zanechá beze slov, v tichosti se rozejdeme domů, však bude čas si o 
něm povídat i s časovým odstupem. Chceme, aby celý festival probíhal v přátelském 
duchu, ostatně i proto jsme zvolili spolupráci učitelů a studentů a jako téma vybrali film. 
Protože máme filmy rádi a chceme se na ně zkusit podívat společně! 

A teď čistě technické info. 

Kdy? 1. - 5. 4., 15:00 - 18:00 

Kde? Na našem gymnáziu, učebny budou ještě upřesněny. 

Vstupné? Do promítacích místností budeme pouštět do naplnění sálů. Následně dveře 
uzavřeme a laskavě vás požádáme, ať to zkusíte jinde či jindy. Peníze od vás žádné 
nechceme, peněžní zisk nesledujeme. 

Občerstvení? Na každém zvlášť. 

- Hana Stejskalová, profesorka 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POOHLÉDNUTÍ ZA FRIDAYS FOR FUTURE 

 15. března jsme měli všichni tu 
možnost účastnit se jedné z největších stávek 
za ekologii v české historii. Přestože v osm 
hodin ráno byly na Malostranském náměstí 
pouze menší hloučky studentů, už v půl 
desáté se vydal hlasitý průvod tisíce lidí na 
předem zvolenou trasu centrem Prahy. 
K vidění bylo mnoho alarmujících sloganů na 
výstižných transparentech, které byly sice 
každý originálem, ale ke konci se snažily 
předat jednu a tu samou zprávu: NAŠE 
budoucnost nám není lhostejná!  

 „Jsme ochotní postavit se za naši 
budoucnost a nic nás nezastaví. Když skupina 
dětí dokáže tohle, představte si, co by 
dokázali politici udělat se změnami klimatu, 
kdyby opravdu chtěli,“ prohlásil za všechny 
jeden z organizátorů Petr Doubravský. Když i 
pouze 15 letá Greta Thunberg, dokázala jako 
jednotlivkyně pohnout s naší společností, co 
teprve dokáže taková masa lidu, jakou jsme 
vytvořili právě my. Ona je naší inspirací a my 
chceme být podnětem pro změnu.  

 I když jsme malou zemičkou někde 
uprostřed Evropy, byla naše stávka pro 
mnohé nečekaným úspěchem. Já sama jsem 
se hned při prvním kroku s davem nechala 
kompletně uchvátit. Je také důležité říct, že 
tímto to ale nekončí - tohle byl jen slabý 
začátek. Téma globálního oteplování bude 
středobodem všech diskuzí následující 
dekády a my si přejeme, aby to tak bylo i u 
nás. A hlavně aby se tu něco v našich 
zákonodárcích pohnulo a oni pochopili, do 
jaké záhuby se řítíme.  

Vidět známé i neznámé tváře,  

synchronizovat své kroky.  

Bojovat proti zvyšování moře,  

nést si transparent s mloky.  

Být součástí nějakého celku, 

apelujícího na každého jednotlivce.  

Přestaň poslouchat jen učitelku,  

buď potřebným příkladem odvážlivce. 

Procházka Prahou ale nevypadá tak,  

že se masa valí a skanduje.  

Chtěli a vyvinuli jsme nátlak  

a ať ta myšlenka dál cestuje. 

Greta byla úplně první,  

my přišli jsme a budeme tu. 

Nebuď jen nádobou amorfní, 

a tak bojuj s tupostí parlamentu! 

- Žaneta Špánková, 3.A (s básní pomohl 
Vojtěch Synáček, OA) 

MĚLO TO VŮBEC SMYSL?  

 V osm se nás před školou shromáždilo 
okolo sta. Společně jsme došli na Hradčanské 
náměstí. Po úspěšném setkání s 
gymnáziem Arabská a s Keplerem jsme 
pokračovali dolů na Malostranské náměstí.  

 Dorazili jsme krátce po deváté a 
náměstí už bylo zaplněné. Po přečtení 
prohlášení studentů se vyrazilo na pochod 
centrem – okolo Strakovy akademie na 
Čechův most, Náměstí republiky, Národní, 
Újezd a zpět pod matfyz, kde následovaly 
vstupy studentů prokládané projevy hostů – 
např. Bedřicha Moldana, prvního 
československého ministra životního 
prostředí nebo Petry Jelínkové z hnutí Limity 
jsme my. Jako poslední bylo přečteno 
prohlášení organizátorů stávky, obsahující 
důležitou zprávu pro politiky:  
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„Chceme záruku toho, že začnete 
naslouchat vědcům a budete snižovat 
emise skleníkových plynů. Dáváme vám 
dva týdny. Nechceme falešné sliby ani 
slova podpory, chceme, abyste jednali.” 

Bylo to k něčemu? 

 Všichni účastníci stávky se setkávají 
s názorem, že to vlastně k ničemu nebylo a 
udělali by lépe, kdyby šli do školy. Navíc jsou 
ještě často obviňováni z toho, že se na stávku 
šli jen ulít z vyučování a ve skutečnosti je 
globální oteplování nezajímá. Tohle obvinění 
je na základě mé osobní zkušenosti 
neopodstatněné. Studenti naopak bojovali 
s tím, že na stávku jít chtěli, ale nemohli, nebo 
nechtěli zameškat výuku. Ti, co na stávku 
nakonec dorazili, si učivo stejně musí doplnit 
ve svém volném čase, což stojí víc úsilí, než 
být na hodině. Délka stávky byla stejná jako 
čas strávený ve škole, a k tomu byla zima. I 
přes počáteční obavy si nakonec nemyslím, 
že by to lidi využívali jako záminku, proč nejít 
do školy.  

 Mnozí ještě namítají, že bychom jako 
studenti udělali lépe, kdybychom se ve škole 
vzdělávali, abychom mohli proti změně 
klimatu bojovat jako vědci, politici, 
ekologové… na to je ale jednoduchá 
odpověď. Není čas. Abychom udrželi 
průměrné oteplení planety pod 1,5°C, museli 
bychom do 12 let snížit emise skleníkových 
plynů o 45% (!!!). Málokdo bude do té doby 
mít takové možnosti, aby s tím mohl něco 
globálně udělat. A propos, jaká je naděje, že 
by politici vědcům naslouchali, když to teď 
nedělají?  

 “Studenti chodí stávkovat za klima a 
sami jdou na oběd do KFC.” zaznívalo často 
v diskuzích. Za změnu vztahů lidí ke 
globálnímu oteplování ale přeci bojují hlavně 
tím, že stávkují, ne? Ve všech rozhovorech se 
studentů ptají, co oni sami dělají pro planetu. 
Jako kdyby to, že nejsou vegani, nežijí 
zerowaste a létají letadlem, je neopravňovalo 
k tomu, stávkovat za klima. Určitě by bylo fajn, 
kdyby vyslechnutí projevů na stávce 

inspirovalo ostatní k tomu, aby se začali 
zajímat o to, co oni sami aktivně mohou pro 
planetu udělat, na druhou stranu bojovat za 
svou budoucnost mohou i lidé, co si dají 
k obědu kuře. 

 Stávka byla hlavně o zvýšení 
povědomí. Situace je velmi vážná. Pokud 
páteční akce někoho jen donutila, aby si sám 
vyhledal, za co se vlastně stávkuje, už to je 
úspěch. Díky ohromnému počtu studentů 
v ČR (okolo tří tisíc v Praze, tisíce v Ostravě) se 
do stávky zapojilo přes 16 měst, celkově po 
světě se stávkovalo v 123 zemích, se to snad 
podařilo. Greta Thunberg začínala v létě 
sama, zatímco teď má miliony podporovatelů 
a stovky tisíc spolu stávkujících. Jak nadhodil 
jeden z organizátorů stávky, Petr Doubravský 
– když tohle dokážeme my, děti, co by potom 
dokázali politici, kdyby chtěli? 

 Když se konečně dostanu k výsledkům 
stávky – medializace problému se snad 
podařila, ve všech hlavních internetových 
zpravodajstvích padla o stávce zmínka, 
reportáž se dostala do večerních Událostí. Ve 
středu 27.3. se na popud pirátské poslankyně 
Dany Balcarové bude poslanecká sněmovna 
zabývat změnou klimatu, vláda by ji měla 
informovat o svém postoji.  

A co dál? 

 Neustávat!  Cílem nás všech by 
v následujících měsících mělo být dál téma 
globálního oteplování šířit – vzdělávat sebe a 
ostatní, vyvíjet tlak na politiky jako jednotlivec 
i ve skupině – třeba využitím interpelací nebo 
psaním dopisů poslancům. Má to cenu. Touto 
stávkou aktivita Fridays for future rozhodně 
nekončí, další kroky budou podniknuty, až 
vyprší ultimátum dané politikům. Samozřejmě 
možností je i přehodnotit svůj životní styl – je 
spousta maličkostí, kterými může člověk jako 
jednotlivec pomoci. Hlavní změna musí být 
systémová, ale to neznamená, že akce 
jednotlivců smysl nemají. Gretina akce byla 
na začátku taky akcí jednotlivce. 

- Anna Sušická, XB 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KAVÁRENSKÝ POVALEČ 

 Zajít si na kávu a ještě k tomu 
pomoct? To zní přece skvěle, že? Díky 
těmto kavárnám nemusíš lovit drobný na 
ulici. Stačí se pohodlně usadit a ať už si 
objednáš cokoli, věř, že neodejdeš jen 
s plným žaludkem, ale i s dobrým 
pocitem.  

Cafe Na půl cesty 

Zdravému člověku přijde práce v kavárně 
v pohodě, ale lidem s duševním 
onemocněním může přijít například 
neustálý kontakt s cizími lidmi těžký. Více 
než prací je Cafe Na půl cesty pro mnoho 
schizofreniků rehabilitací. Zlepšují si 
sociální dovednosti, organizaci nebo 
soustředění a hlavně, zacvičují se zpět do 
života mimo léčebnu. Pomoc při návratu 
do zaměstnání zaštiťuje nezisková 
organizace Green Doors, které patří také 
vegetariánská restaurace Mlsná kavka a 
kavárna bohnické nemocnice V. kolona.  

Cesta domů 

Tahle kavárna bohužel 30. dubna zavírá, 
takže tam zajdi, dokud to jde. Svým 
provozem kavárna propaguje domácí 
hospic Cesta domů, který pomáhá odejít 
starým či nemocným lidem v pokoji a 
v blízkosti těch nejbližších. Navíc jde 
výdělek z kavárny na jejich vlastní 
nakladatelství, které vydalo odborné 
knihy, jako například Naše miminko 
zemřelo či Kapačka, cévka, houkačka. Ty 
pomáhají především pozůstalým 
v situacích, které nejsou dostatečně 
diskutované a snaží se ze smrti sejmout 
nálepku tabu. 

Café AdAstra 

Až půjdeš za měsíc z náplavky, vyměň 
tamní drahý hipsterský kavárny za 
AdAstru. Uplatnění v ní našlo 28 osob 
převážně s mentální retardací nebo jiným 
handicapem. Seznam pracovníků a něco 
o každém z nich najdeš na webu kavárny. 
Jestli máš rád živou hudbu, určitě zajdi 
aspoň na jejich Večery s klavírem. 

Kavárna POTMĚ 

Jestli už taky plánujete, kam se vydáte se 
třídou před koncem školního roku, 
zajděte 3. -20. 6. na Náměstí Republiky. 
Každoročně tam stojí kavárna, kde hosté 
sedí, jak už to z názvu vypovídá, po tmě. 
Vyzkoušíš si, jaké to je být nevidomý a 
ještě si vychutnáš třeba zmrzlinu. 
V kavárně obsluhují nevidomí kavárníci a 
celý projekt zaštiťuje Světluška. Kdyby se 
ti zdál červen daleko a chtěl bys i tak na 
zrakově postižené přispět, 11. 4. probíhá 
Noční běh pro Světlušku. Tak se 
zaregistruj a udělej něco pro sebe i 
ostatní. 

Sociální bistro Střecha 

Najít si dobrou práci je někdy těžký i pro 
studenty, natož pro lidi, kteří se vrátili 
z výkonu trestu nebo přímo z ulice. Tohle 
sociální bistro a kavárna pro ně nabízí 
práci dokonce na plný úvazek a pro hosty 
vegetariánské jídlo za lidské ceny.  A Jestli 
chceš něco na chuť, potěší veganský 
dortík. 

- Eliška Polejová, MA 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ROZHOVOR: Robert Netuka 

 Příprava tohoto příspěvku do Alea šla jako po másle. Robert je (trochu přeháním) 
kouzelníkem se slovy, a navíc svým zaměstnáním bojuje za věci, které by měly být samozřejmostí. 
Někteří ho buďto znáte jako Tukana ze SLAM exhibicí, ostatní jste možná byly na jeho přednášce 
během Plejád v minulém roce. Ať už to jméno znáte nebo ne, domnívám se, že tento rozhovor 
bude přínosem pro nás všechny. 

Kdo je Robert, jeho povolání, jeho 
motivace? 

Robert bez váhání využil k svému popisu jeho 
slamerský pseudonym – Tukan. Jeho 
povolání, na které jsme se v našem rozhovoru 
nejvíce soustředili, je pro něj posláním. A 
motivací do dalších dnů je mu naděje.  

Můžeš nějak osobněji definovat OPU? 

„OPU je organizace, která pomáhá lidem, 
kteří to potřebují (cizinci od migrantů po 
uprchlíky). Právně, sociálně i kulturně.“ Mně 
osobně přišla nejvýstižnější jeho definice, 
která říká, že OPU je výrazivem občanské 
společnosti, založené na správných 
principech. Dále dodal, že interně je to místo 
založené na úctě a dohodě. Následovalo 
nadšené: „To je prostě skvělý!“ 

Proč sis vybral právě tento druh pomoci? 
Myšleno pomoci lidem, kteří ani nejsou 
„tvými bratry“? 

Pomoc cizincům nebyla na začátku žádným 
dlouhodobějším plánem, jenom si byl jist, že 

chce dělat něco obecně prospěšného, 
udržitelného. Hledal něco, kde se hájí 
základní evropské hodnoty. „Věřím, že národ 
je pouze historicky nahodilý sociální 
konstrukt, který nás formuje, to ano, rozdíly 
mezi národy jsou… ale nemohu proti sobě 
postavit tento konstrukt a na druhé straně 
pomoc lidem, kteří to potřebují. Nevylučuje 
se to.“ 

Znamená tohle, že jsi byl už odmala 
„hrdinou za práva utiskovaných“? Nebo to 
bylo přesně naopak? 

Robert přiznal, že žádným „třídním hrdinou“ 
nebyl, protože jeho školní kolektiv byl super, 
a tak ani nevznikla taková potřeba. Přesto 
v jednom okamžiku se při jeho studiích 
prokázala jeho zdravá empatie, kdy se zastal 
šikanovaného spolužáka. Šlo o mladšího 
studenta ponižovaného jedním prvákem 
(Robert byl v té době v druháku), kdy se 
mladý student Netuka postavil za 
spravedlnost prostřednictvím napsání článku 
do novin a snahou vzburcovat ostatní 
spolužáky. Vše prý mělo happy end.  
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Tvým rodičům nevadí, čím se živíš 
potažmo, jak přijali tvoji práci 
v neziskovce? 

Následující odpověď jsem nemohla jinak než 
celou přepsat, sami se přesvědčte. „Rodičům 
to nevadí, ale táta má své výhrady a 
nesouhlasí s mými postoji. Devadesátkové 
porevoluční myšlení Husákových dětí z 
periferie je podle mě v lecčems odlišné od 
naší generace (často) - ostrý lokty, 
individualismus, kariéra, konec dějin a ráj, jak 
jsem teď někde četl „svoboda bez přívlastků, 
ale i svoboda bez závazků“. My máme sociální 
sítě, jsme kritičtější vůči současnosti, ale bez 
traumat z bývalého režimu, jsme méně 
provinční, více kosmopolitnější. Otevřenější. 
Přemýšlíme globálně, ještě by to chtělo 
jednat více lokálně, vylézt ze Starbucksu a vzít 
transparent…(jsem ale moc rád za páteční 
záškoláctví studentů ve věci klimatické 
změny!). Mohli bychom být i míň narcističtí, to 
jo.“ 

Už se ti někdy stalo, že tvoje dobře míněná 
pomoc byla pochopena negativně? 

Taková situace se Robertovi za jeho práci 
v OPU ještě nestala, všichni klienti jsou velmi 
vděční za jakoukoliv pomoc, kterou jim svým 
působením organizace poskytuje. 

Jaká je tvoje stropní hranice pro 
poskytnutí pomoci? Ať už co se týče tvého 
zdraví nebo pocitu, že si daná osoba tvoji 
pomoc nezaslouží? 

Samozřejmě se těžko rozhoduje nad tak 
hloupě zvolenou otázkou (ups), když všechny 
možné scénáře budou nakonec jen 
hypotetické. „Podle mě hodnocení sebe sama 
zpovzdálí (časového) je často odlišné od 
rozhodnutí, která daný člověk pak opravdu 
udělá. Takže ti nedokážu odpovědět, buďto 
bych sám sebe překvapil, anebo zklamal.“ 

Máte v OPU nějaký naivní nerealizovatelný 
sen ala světový mír? 

Kdo by nechtěl světový mír? Přesto se se 
zdravou dávkou reality v OPU soustředí na 
řešení případů konkrétních lidí „tady a teď“. 
Proti rasismu, xenofobii, neopodstatněné 
nenávisti obecně i stereotypnímu myšlení 
bojují pomocí například workshopů nebo 
přednášek. 

Na druhou stranu, co jsou nejbližší 
realistické cíle u vás v OPU? 

Všichni V OPU se snaží být maximálně 
efektivní v každém projektu a že jich není 
málo. Pro Roberta je teď nejdůležitější jeho 
projekt Image.In. 

Razíte u vás nějaký hodně klišé slogan? 

„Nechci litovat“ nebo „Buď změnou“ jsou 
klasiky. Například právě ve výše zmíněném 
projektu Image.In je sloganem hashtag „Buď 
tvůrcem“. Co je tedy tento projekt 
konkrétněji? Robertovými vlastními slovy je 
to: „mezinárodní projekt pro uprchlickou, 
migrantskou i českou mládež zaměřený na 
audiovisuální tvorbu pomocí „síly obrazu“ – 
výstupem bude natáčení profesionálního hip 
hopového videoklipu.“ Plakáty k této akci jsou 
stále k vidění u nás ve škole na některých 
nástěnkách. 

Máš na závěr něco, co by si chtěl poslat dál 
mezi naše Alejáky?  

“Nebojte se být zdravě neposlušní, kriticky 
drzí, nepodvolujte se dogmaticky autoritě 
(jakékoliv!), nebojte se fantazírovat, buďte 
zdravě rozmazlení a vždy, pokud tu je 
potenciál, chtějte společensky víc – pro sebe, 
pro slabé, utiskované, vyloučené, pro 
snižování utrpení ve vesmíru.” 

- Žaneta Špánková, 3.A 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ZKUŠENOSTI Z DOBROVOLNIČENÍ 

 Takže dneska dopo skládat polínka 
a odpo natírat a natírat a nejlíp 3 vrstvy, ať 
je to pořádný a žádný kocoury…! Začátek 
školních prázdnin jsem takto po šest let 
trávila dobrovolnou prací ve vesničkách 
českého pohraničí (Manětínsko, 
Broumovsko, Vápenné, nově bude 
Novohradsko). Akce se nazývá summer 
job a je to dobrovolnická brigáda, kdy se 
během jednoho týdne nezištně pomáhá 
místním obyvatelům se vším, na co 
nestačí sami. Navazováním vztahu 
s místními, dialogem nejen při práci a 
kulturním programem pro veřejnost tak 
akce přispívá k pozitivní změně atmosféry 
v těchto místech (často politicky i kulturně 
opomíjených místech s vlastními 
problémy). Před lety jsem byla i součástí 
týmu, který akci pro 150 dobrovolníků 
organizoval, což byla velmi dobrá 
zkušenost přes komunikaci se starosty, 
místními, prací v excelu, v accessu, ke 
dním bez spánku… Což se mi teď dost 
hodí, jelikož mám doma dva malý 
pomocníky, který neposedí ani v noci.  

 A vlastně proč pomáhat ostatním, 
že jo… Za zmínku možná stojí údajně 
„nejšťastnější člověk na zemi“ Matthieu 
Ricard (buddhistický mnich, kdysi 
francouzský vědec), který nabízí svůj 
mozek k dispozici výzkumníkům, kteří 
opakovaně nevycházejí z údivu - nikdy 
nikomu nenaměřili tak intenzivní proud 
gama vln (stimulace duševní činnosti) 
v místě, kde podle vědců sídlí pozitivní 
emoce, neboli stav blaženosti. Meditace a 
soucit je totiž podle něj hlavním zdrojem 
štěstí a také klíčovou složkou altruismu*, 
o němž je přesvědčen, že je součástí naší 
přirozenosti a evoluční výhodou, kterou 
jsme však kdysi dávno uměle potlačili. 

  

 A teď, co s tím? Máš možnost se 
přihlásit na seminář Dobrovolnictví a 
zkusit nezištně pracovat pro konkrétního 
člověka, který tvou pomoc potřebuje 
nebo třeba nepotřebuje, ale zpříjemní mu 
to život (nejen jemu) a to zato stojí. Když 
jsem zmínila tu svou zkušenost 
dobrovolnické brigády, tak já jsem 
delegovala práci (to mi vždycky šlo :-) ) ve 
vesnici Šonov a tam byl pan Rudolf kolem 
60, takový rázný chlapík „drsoň“, co si 
opravdu nebral servítky slovy ani činy… 
Ten když zjistil, že se mu vlastně nabízí 
práce zadarmo, tak by nejlépe sebral 
všechny brigádníky a do úmoru je nechal 
pracovat na svých polnostech. Museli 
jsme to pochopitelně regulovat. Dívky 
odmítal, chtěl jen silný kluky, co budou 
tahat dřevo v lese. Bylo to trochu divoký, 
jelikož si pro skupinu jezdil div ne za 
rozbřesku a s odvozem k večeru dosti 
otálel, z čehož unavení brigádníci moc 
nadšení nebyli. Ale po dvou dnech pan 
Rudolf prý naprosto zjihl, vozil klukům do 
lesa svačiny i oběd a nechybělo ani 
orosené občerstvení (pozn. brigádníci 
jsou všichni nad 18 let). Vyprávěl jim o 
místních poměrech, o minulosti i 
současnosti, a že to není lehký.  Každý si 
jede na svoje triko, nikdo nikomu 
nepomůže, a že všude je líp, ale tady se 
musí jen makat… a ať se nikdo nediví, že 
volí komunisty. V závěru akce přišel pan 
Rudolf poděkovat a prý nejen za práci, že 
to bylo dobrý. Někdy stačí jen „aktivně“ 
naslouchat a je to možná víc než vyčištění 
celýho lesa…  

 Dlužno říci, že dobrovolnická stáž 
pro Tebe může mít i pragmatičtější 
důvod, než jen zahřátí u srdéčka. Mnoho 
zahraničních vysokých škol přijímá 
dobrovolnickou činnost ve svém 
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přijímacím řízení s plusovými body. Ale i 
zde u psychologických, sociálních oborů 
je dobrovolnická činnost kladně vítána.  

 Co říci závěrem, no je to trochu 
taková „sluníčkářská“ agitka haha, ale 
věřte, že jen v tom pozitivním slova 
smyslu.  Fakt nezaručuju blaženou 
nirvánu, lepší svět, ani rovnost všech. Zkus 
to, jen pokud chceš. 

První setkání by po domluvě proběhlo 
v červnu.  

- Zuzana Bukovská, bývalá profesorka 

* Altruismus je moderní označení pro 
postoje a jednání, která sledují prospěch 
druhého člověka na úkor vlastního 
prospěchu. Protikladem altruismu je 
egoismus. (pozn. red.) 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AMNESTY INTERNATIONAL: POMOC 
JAKO NALEZENÍ SMYSLU 
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 

 Rozum zůstává stát nad 
promrhanými momenty, při kterých jsme 
mohli udělat skutečnou, ač malou změnu 
v něčím dni. Kam všichni spěchají, proč se 
na malou chvilku nezastavit a nepomoci 
někomu s jeho povinnostmi, nepřevést je 
přes cestu, nenapsat pro ně pár řádek, 
nenechat je vyplakat se na rameni, 
nepodepsat jejich petici za něco, v co 
věříme? Nestačily by třeba jen tři minuty? 

 Interval tří minut nezmiňuju jenom 
tak. Kampaň Amnesty International „3 
minuty stačí“ odstartoval sám Václav 
Havel z vděku za práci Amnesťáků, kteří 
mu ze zahraničí psali do vězeňské cely 
dopisy solidarity a podepisovali petice za 
jeho propuštění. Petice za takzvané vězně 
svědomí, kteří jsou uvězněni nebo 
v některých případech dokonce 
odsouzeni na smrt za činy, které nijak 
neporušovaly zákon, jdou dnes dokonce 
podepsat dokonce i přes web. Kdyby se 
člověk rozhodl přijít na takový happening, 
na kterém se žlutý stánek Amnesty objeví, 
trvalo by opravdu pouhé tři minuty si o 
situaci politického vězně přečíst dost 
informací; případně udělat „fact-
checking“ přes jakékoliv zařízení, co 
zrovna má u sebe a následně podepsat 
petici na jeho nebo její obranu.  

 Moje umanutost v rozhodnutí, že 
ani minuta dne nesmí přijít nazmar, dala 
zrod nápadu připojit se jako dobrovolník 
k organizacím, u kterých věřím, že dodají 
smysl každodennímu životu. Necítím se 
díky nim tak bezmocně v boji s bezprávím 
a když se podívám úspěšnost apelů AI, 
vidím v práci pro ni smysl. Přestože někdy 
trvá dlouho, třeba i roky, než daný 

politický vězeň dostane vůbec nějakou 
příležitost – vidět rodinu, dostat se před 
spravedlivý soud, být vysvobozen – vždy 
zůstává naděje. Je těžké popsat, jaké to 
je, roky psát za někoho dopisy jeho vládě 
a pak se konečně v novinách dočíst, že 
nátlak lidskoprávních organizací a cizích 
vlád vyústil v novou naději pro jeden 
lidský život. Předpokládám, že spousta 
redaktorů se bude zabývat tím, že 
všechny dobré skutky jsou vlastně 
sebestředné, protože z nich máme radost. 
A tak toto téma, dovolíte-li, oželím. 
Myslím si totiž, že pokud se i jednomu 
malému človíčku, který vezme do ruky 
propisku a rozhodne se snít o velikosti 
dopadu toho činu, podaří změnit někomu 
jinému život, nezáleží na takové otázce. 
Radost nalezenou v pomoci druhému 
může člověk prostě brát jako bonus. 

 Přijďte se proto někdy podívat na 
Amnesťácký stánek, ať už bude kdekoliv. 
Pokud jste příliš časově vytíženi, očíhněte 
alespoň webové stránky AI, kde můžete 
najít případy, na kterých AI momentálně 
globálně pracuje a zjistit, jak se více 
angažovat. Nebo, souhlasíte-li s jeho 
zněním, podepište apel z pohodlí 
domova. Jste-li naopak hodně proaktivní, 
dovolte mi Vás takhle neformálně pozvat 
do dobrovolnického kolektivu Amnesty: 
konviviální atmosféra, dobrý pocit u srdce 
a čas využitý nějak smysluplně zaručeny! 
Pokud se navíc zajímáte například o 
lidskoprávní vzdělávání, napište do 
Amnesťáckého kanclu: vyškolí Vás na 
lektora a můžete jezdit po ČR na 
gymnázia, střední školy a učňáky, kde si 
necháte spolu se studenty vyprávět od 
„živých knížek“ – tedy lidí, kteří svůj příběh 
(ať už zapadají do jakékoliv menšiny) 
vypráví pod ochrannými křídly Amnesty. 
Případně bych ráda do Vašeho povědomí 
dostala akci zvanou „Maraton psaní 
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dopisů“, která se každý rok koná na den 
lidských práv (10. prosince) a během níž 
se píšou dopisy za 12 politických vězňů. 
Předminulý rok program maratonu 
dokonce zpříjemňovali naši milovaní 
bývalí alejáci, divadelní skupina Vosto5! 

 Snad Vás tenhle krátký text něčím 
zaujal, i kdyby jen natolik, že až na žlutý 
stánek na nějakém happeningu, fesťáku, 
upomínkové akci nebo demonstraci 
narazíte, přijdete mě pozdravit a třeba mě 
necháte, ať Vám povyprávím o tom, proč 
tam zas stojím s podpisovým archem. 
Úplně na konec se omlouvám všem, pro 
které bylo útrpné sledovat způsob, jakým 
si „hraju“ s českou syntaxí; bohužel 
podléhám deformaci studenta anglické 
filologie. 

- Michaela Králová, bývalá studentka 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STUDENTSKÉ OKÉNKO 
“Požádal Vás někdo někdy o pomoc? Jak jste mu ji poskytli?” 

DAN RYGL, OA 

Ne a nech mě bejt.  

KATEŘINA HÁJKOVÁ, OA  

Ano. Jsem odjakživa dobrotivý člověk, 
hodná duše, jež by milou žádost nikdy 
neodmítla. Již od mala jsem přezdívána 
Kačka Lví srdce (aka kackahustacka) a 
snažím se řídit policejním heslem 
“Pomáhat a chránit”. Kdykoli se na mne 
někdo obrátí, může se spolehnout, že 
jeho problém bude brzy minulostí (pokud 
je ovšem žádost v mezích mravnosti). 
Abych neodbočovala od původního 
dotazu, pomoc poskytuji nejlépe, jak 
umím, většinou dám tedy ten úkol opsat a 
tahák umístím doprostřed lavice. 

ALEŠ HOLUB, 3.A  

Ano, občas se na mě obrátí zmatení 
turisté v MHD, když neví, jak se dostat k 
vytouženému cíli. V takovém případě jim 
milerád vyhovím. Sem tam také pomohu 
třeba paní s kočárkem, takové věci mi 
nedělají problém. 

TEREZA HLADÍKOVÁ, 1.A  

Tak třeba jednou, když jsme byli s 
partičkou lidí na horách, mě kamarádka 
požádala o pomoc, když neměla, kdo by 
ji naučil na snowboardu. Pár lidí se o to 
snažilo, ale protože jí to vůbec nešlo, tak 
to s ní vzdali. I když jsem chtěla jezdit, 
strávila jsem s ní celý den a společně jsme 
se dostali i k pár obloukům. Ani mi 
nakonec nevadilo, že jsem ten den sama 
nejezdila.  

VIKI FEDOROVÁ PB  

Ve škole byl program,kdy cizinci přijížděli 
s přednáškami o jejích zemích,takže 
potřebovali ubytování. 

DAMIÁN D. TOMAN PB  

To jsem takhle jel s kamarádem tramvají a 
náhle se na nás nějaký cizinec podíval, 
ukázal jednou stranou jízdenky na 
označovč a zeptal se ,,this way''. 
Samozřejmě tam ukazoval špatnou 
stranou a tak jsem mu svou trhanou 
angličtinou odpověděl ,,no, another 
side".  

MATĚJ KOLIÁŠ, QB  

Jes, jednou můj kámoš DJ potřeboval 
pomoct s výběrem písniček, co jsou 
straight fire a zničí každej klub, tak jsem 
mu poslal Kompas od Brozi G a Deja vu 
od Jachillese, protože to jsou top trackyy. 

ADAM KOPŘIVA, XB 

Pan profesor Hrubeš mě požádal, abych 
mu pomohl vzít pomůcky z kabinetu. 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KAM ZA KULTUROU? 

Divadlo 

Všichni si rádi připadáme takzvaně 
okulturnění a navštěvování divadel tomuto 
bezpochyby skvěle napomáhá. Všichni jsme 
ovšem zároveň studenti a nemalý peníz za 
lístek se nám ne vždy chce dát. Jednoduchou 
odpovědí bývá Klub mladého diváka, avšak 
pokud jste tuto možnost již letos prošvihli, 
nemusíte zoufat. Zde je pár tipů na levná a 
přesto kvalitní představení:  

Press Paradox 

Hledáte kulturu, ale chtěli byste se 
zároveň trochu vzdělat v soudobém 
společensko-politickém dění? Press 
paradox popisuje smrt a následné 
zmrtvýchvstání ruského opozičního 
novináře Arkadije Babčenka, řeší tak 
problematiku „odstraňování novinářů“, 
ale zároveň hledí i na otázku etiky 
tohoto komplexního problému. 

100,- (s ISICem na místě) 

divadlo DISK 

Rodinná oslava 

Máte rádi něco alternativního? Téměř 
experimentálního a zároveň lidsky 
upřímného? Pak je Rodinná oslava 
přesně to pro vás. Nejdete do divadla, 
ale k rodině na oslavu. Herečky a jejich 
příbuzní vás provedou kouzelným 
večerem, kdy máte neopakovatelnou 
možnost sledovat příběhy rodinných 
příslušníků v reálném čase a chcete-li, 
můžete se stát součástí i vy.  

Každá rodina je jiná, má jiné příběhy, 
jinou historii, a přeci jsou si všechny 
rodiny tak podobné.  

100,- (opět s ISIC) 

divadlo DISK 

Škola malého stromu 

Příběh dle stejnojmenné knížky od 
Forresta Cartera vypráví o osiřelém 
indiánovi z kmene Čerokí, kterého o 
indiánské moudrosti učí sveřepí 
prarodiče.  

150,-  

Divadlo Kampa 

Edith Piaf: dnes nechci spát sama 

Život známé šansoniérky, známé též 
jako „Vrabčák“. Na jevišti vám dvě 
(talentované) herečky představí příběh 
této neuvěřitelně rozporuplné osoby. 
Představení je plné písní, radosti, 
smutku a tragédie. Jak říká sama Edith 
Piaf: „Šanson je vlastně příběh, a ten 
musí být takový, aby mu lidé věřili. 
Musí rvát srdce, a naříkat, to je můj 
žánr." 

160, - (ISIC) 

Divadlo Kampa 

- Johana Kužílková, OB 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NEMÁM ČAS PSÁT ČLÁNKY, STUDUJU 
DVĚ VEJŠKY  

 Sup, tady Maty aka Kačírek do třídnice 
aka @kapitanmaty - hoď mi follow, ať mám 
taky nějakej cloud. Rozhodl jsem se, že napíšu 
malé povídání pro všechny, co to mají na 
střední škole náročné i lehké, pro ty, co 
nevědí, kam se jejich život bude ubírat a 
dokonce i pro ty, co si myslí, že jejich špatný 
známky znamenaj, že skončej na ulici. 
Samozřejmě, že ne.  
 Začneme pěkně od - hm… prostě 
pěkně. Stejně jako vy, milý zlatí, i já jsem ve 
svých mladých letech navštěvoval ústav 
jménem Gymnázium Nad Alejí. Student jsem 
byl průměrný až podprůměrný, mnoho mých 
přátel i nepřátel by můj středoškolský výstup 
nazvalo až jako “rebelský” či “grázlovský”. S 
autoritami v podobě učitelů jsme si navzájem 
ve většině případů velmi nechutnali. V rámci 
nechvalně proslulého vztahu “učitel — černá 
ovce třídy” bych to ale nazval jako přátelské 
špičkování.  
 Nalijme si tedy sklenku čistého vína. 
Učením jsem netrávil stěžejní část mých 
adolescentních let a domácí úkoly byly 
vypracovány (pokud vůbec) - jak se říká - “za 
pět zvonění”. Nadruhou stranu se musím 
pochlubit a dodnes je tato informace 
takzvaně zarámečkovaná na mém Curriculum 
vitae - ani jednou jsem neabsolvoval reparát a 
mé výkony z chování nikdy nepřesáhly stupeň 
ředitelské důtky! Tímto taky zdravim oba dva 
své třídní, z nichž má první oblíbenkyně mne, 
dle mého názoru, v hlavě posílala po maturitě 
rovnou na pracák a druhého pana profesora, 
kterého jsem měl vlastně i rád, byl to fér 
člověk a učit uměl, jenom si naše ega lehce 
nesedli na sebe, proto bylo škádlení na 
denním pořádku.  
 V septimě jsem odjel na rok do 
Ameriky, to mi dost pomohlo v osobním 
rozvoji, objevil sem umění, film i divadlo. 
Jestli máš možnost vyjet, určitě doporučuju 
takzvaně všema deseti. S/o (“shout out”, pozn. 
red.) Aleji, že díky mému chytrému výběru 
předmětů jsem musel dělat rozdílovky jen asi 

z pěti předmětů (tímhle posílám pozdrav paní 
prof. S., která už si na mě brousila zoubky a 
nikdy nezapomenu ten její výraz, když sem ji 
pověděl, že z biologie opravdu zkoušky dělat 
nebudu).  
 No a přišla oktáva, co teď jako. Půlka 
třídy už měla v hlavě sen, jak se stanou 
mediky, strojníky, programátory a chemiky, 
ale co good old Kačírek, kam se má chudák 
ubrat, když je takovej budižkničemu. Funny 
story, v listopadu jsem zkoušel poprvé  podat 
přihlášku na FAMU, které se uzavíraly 23. 
Fraerko Maty si vyrazil 22. na koncert a přišel 
domů půl hodiny po půlnoci, že teda zandá 
přihlášku. Jenže vykutálenci to mají proti 
těmhle případům vychytaný - přihláška se 
sice dala podat do 23., to jó, ale obor se dal 
vybrat jen do 22. Tím pádem jsem byl v pasti 
a nemohl ji odevzdat. Upřímně si občas 
zabrousím do fantazie a přemýšlím, jaký by 
můj život byl, kdybych ji podal už tenkrát. Asi 
osud.  
 FAMU past, co dál? Jako správnej 
ballerko jsem si teda otevřel seznam všech 
oborů, co na českých vejškách můžeš najít. 
Kromě toho, že mi alespoň trochu došlo, co 
bych asi chtěl dělat, tak tam byly i velký 
lahůdky jako třeba “voda v krajině”, “vojenské 
stavby” nebo můj oblíbený - “nemoci koní”. 
Los přistál nakonec na tři školy. Už od 
Ameriky jsem úspěšně psal články na 
internet, takže žurnalistika. Zajímalo mě 
trochu i to umění, ale né zas, že bych byl 
n ě j a k e j M i c h e l a n g e l o , t a k ž e A r t s 
Management na VŠE. No a měl sem i pár 
kamarádů a seznamování mi nedalo problém, 
tím pádem to chtělo něco komunikačního - 
Marketingová komunikace a PR na Karlovce.  
 To bychom měli, teď ještě přijímačky. 
Long story short - vzali mě na Marketing a 
Arts Management. Wohoo. Vysoká volá. 
Přirozeně jsem z čistýho flexu nastoupil na 
obě dvě školy s tim, že uvidíme, co mě 
chytne. No po dvou měsících mi bylo jasný, 
že na VŠE moje budoucnost není. Arts 
management byl spíš management než arts a 
spíš ekonomie a účetnictví než management. 
S matikou jsme se nikdy moc nekamarádili, 
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tak jsem s odřenýma ušima dodělal semestr a 
řekl ekonomce pápá.  
 Zato marketing, to bylo jiný kafíčko. 
Lidi super, předměty super, chodíš tam cca 
dvaapůlkrát za týden a máš spoustu času na 
kalby a občas zbyde i nějakej na práci. 
Nemusíš se ani nijak zvlášť učit a pokud nejsi 
úplnej dement, tak nemusíš ani opakovat 
zkoušky (okej jednu jsem musel opakovat, ale 
fakt jen jednou). Dost mě to tam bavilo a říkal 
sem si, že sem asi konečně našel směr wooo.  
 Aby se neřeklo, tak sjem to ještě 
šoupnul na FAMU, tentokrát ve správným 
termínu, tím pádem byla moje přihláška legit, 
wau. No a nějakou náhodou se mi podařilo 
udělat přijímačky a dostat se tam jak král. 
Sám jsem to lehce nechápal, ale říkal jsem si - 
v tobě asi fakt něco bude Maty. V poklidu 
jsem si dodělal první rok na Karlovce a těšil 
se, co mi FAMU přichystá. Abych to uvedl na 
pravou míru - šel jsem na produkci, což je asi 
nejmíň umělecký obor a co dělá pravý 
producent a produkční jsem tušil velmi 
vzdáleně. Někdo by řekl, že jsem k tomu 
přišel jako slepej k houslím. Zpětně mi ale 
přijde, že jsem k tomu spíš přišel jako vidoucí 
ke slepecký holi, no nic.  
 Takže od září jsem zas vesele mohl 
flexit, že studuju dvě vysoký školy (na první 
setkání to fakt vytvoří takovej wow efekt, ale 
rychle se to ohraje). Další mou oblíbenou 
činností je - kdykoliv se mi výjimečně podaří 
říct něco chytrýho, co má hlavu a patu - 
informovat všechny ostatní, že je to protože 
studuju dvě vejšky. Proč ne, musíme si to 
dělat hezký, žejo. No a FAMU, to je kapitolka 
sama pro sebe. Člověk se těší, jak naběhne, 
bude si dělat ty filmíky, tvořit a vydělávat 
stacks. Nooo, realita je bohužel velice 
vzdálená. Hodně záleží od katedry, na jakou 
jdete. Na každý je to dost jiný zážitek, takže 
můžu mluvit jen o produkci.  
 Marketing je v podstatě dost lehký 
obor, pokud se dostanete. Zkouškový není 
nejtěžší + máte spoustu volna a času na praxi, 
jelikož do školy se úplně až tak docházet 
nemusí. Takže zatímco moji kamarádi vesele 
pracovali, nabírali zkušenosti a vydělávali ten 

hard cash, já si k tomu vzal jako koníček 
FAMU. Né, že by zkoušky nebo docházka byly 
nějak pohrocený, ale psychicky vás to dost 
vysaje, pokud nejste z kamene (což nejste). 
Konstantní zař izování, stres, natáčení, 
nadávky, drby, souboje eg a podobné jsou na 
denním pořádku. Ale jako zkušenost je to 
skvělá, otrkal sem se a trochu se už i zvládnu 
orientovat ve světě, potkal jsem spoustu 
zajímavých lidí a podíval se na spoustu 
dechberoucích míst. Takže pro mě určitě 
mnohem lepší možnost, než sedět v knížkách. 
Celkově jsem za to neskutečně vděčnej a 
doufám, že se mi s trochou štěstí podaří obě 
školy dodělat. Momentálně mám za dva 
měsíce odevzdání bakalářky a začal jsem v 
ten stejnej den, jako finišuju tohle psaní, tak 
mi držte palce. 
 A jaký že je to studovat dvě vysoký? To 
je hrozně individuální a záleží na škole. U mě 
to je tak, že když si dobře pokombim 
předměty, což umím skvěle, tak semestr jde 
zvládnout. Zkouškový je hell, to se na dva až 
tři týdny zavírám do NTK a snažím se makat, 
ale i to má svoje kouzlo, není nad pocit se 
pořádně vyndat v den, kdy doděláš poslední 
zkoušku. A hlavně, není nad to před 
ostatníma pořádně poflexnout, že studuješ 
dvě vysoký, to už se vyplatí.  
 Takže moji milí, všechno dobře 
dopadne, jen se nesmíte bát jít do věcí po 
hlavě. 

Peace, 
Maty  

- Matěj Kačírek, bývalý student (pozn. 
red.) 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WORKAWAY - SIRAKOVO HEJ  
aneb VOLUNTEERUJEME V 
BULHARSKU 

 Po 14 hodinách cesty jsme plny 
naděje a očekávání scházely po schodech 
autobusovýho nádraží Sofie dolů na 
parkoviště. Na místě, kde měl stát 
autobus, parkovala podivná bílá dodávka 
a vedle ní pokuřoval ještě podivnější 
chlapík. Ve snaze ujistit se, že tohle je 
vážně oficiální státní transport, kterej nás 
doveze tam, kam potřebujem, nám byla 
mnohem užitečnější čeština než 
angličtina a gestikulace, spíš než jakákoliv 
nám známá řeč. Teď zpětně vlastně 
nedokážem pochopit, jak jsme tam mohly 
vůbec nasednout, ale oj, stalo se.  
 Byla tma a my jsme mířily severně 
od Sofie směrem někam k rumunskejm 
hranicím v dodávce s osmi sedačkama, 
jejíž řidič pravidelně zastavoval na 
cigaretu. Vděk patří jednomu z místních 
cestujících, díky jehož jazykovejm 
schopnostem se nám podařilo 
vykomunikovat, aby nám řidič zastavil. 
Vyhodil nás ve tmě, někde napůl cesty 
mezi Vratsou a Kozloduyem, u dálnice, 
kudy však neprojelo jediný auto. Nebylo 
slyšet nic, obklopovala nás jenom tma a 
les… náš odvoz nikde. V tuhle chvíli už 
jsme byly tak desperate, že jediný, na co 
jsme se zmohly, byl hysterickej smích. 
Nakonec se ale objevilo auto a za chvíli už 
jsme vstupovaly do psí rescue station v 
Sirakově, která byla cílem naší cesty.  
 Nevím, co jsme čekaly. Naše 
spontánní nápady, impulzivní 
nepromyšlený rozhodnutí a závislost na 
adrenalinu nás dostaly sem. Čekaly jsme 
záchranu, čekaly jsme osvobození po 
cestě plný nástrah, ale najednou se 
záchranou zdála být sama cesta. Usínaly 
jsme ve špíně, v pokoji s nefunkčníma 
kamnama, kde mohlo bejt tak mínus pět. 

Po půl hodině jsme snahu zahřát se samy 
vzdaly a rozhodly se sharovat postel, 
abychom alespoň částečně oteplily svá 
těla. Naší noc doprovázely, kromě psího 
vytí a klapání zubů, už jenom neustálý 
outbursts smíchu.  
 Ráno mělo bejt líp (a bylo). I když 
chtělo nějakej čas zvyknout si na neustálej 
úklid všeho, co těch 108 puppers 
vyprodukovalo, měly jsme se krásně. 
Strávily jsme u Helen, (nezcela) milý britky, 
10 dní. Do fungování tohohle psího nebe 
nás zasvětilo 5 dalších dobrovolníků z 
Aglie a Německa. Naše povinnost byla 
dvakrát denně nakrmit a vyvenčit všechny 
pesos a uklidit po nich. Náš volný čas však 
obnášel to samé. Trvalo dva dny, než jsme 
se přestaly cítit úplně ztracený – dostaly 
jsme se do správnýho rytmu stanice a to, 
jaký psi se musí zavírat, u koho existuje 
možnost, že začne útočit, kdo má granule 
s masem a kdo bez masa, komu přidat do 
jídla antibiotika a komu ne, nám najednou 
přišlo jasný.  
 Čištění výběhů byla jedna velká 
past. Snaha zvládnout uklízení, aniž 
bychom se vrátily celý od hoven, byla 
marná. Nadšení z deseti štěňat taky brzo 
opadlo (all I´m sayin´je že by se jim asi 
neměli máčet granule). Každopádně 
můžem s jistotou říct, že tohle byl jeden z 
největších zážitků našeho života. Už 
jenom místní pomocnice Vialetta, zvláštní 
existence mnoha tváří - její samomluva, 
pánský saka a kroksy, její červenošedý 
kudrliny a fixou nakreslený obočí (avšak 
dobrá duše a ochota kdykoliv zasáhnout), 
nám opravdu přirostli k srdci. Je těžký 
všechno shrnout, popsat, co se nám 
honilo hlavou a naše pocity ze všeho, co 
se během těhle dvou týdnů událo. Třeba 
vidět Máju, jak instinktivně popadá 50 
kilovýho vrčícího psa a hází ho do boudy, 
aby zachránila druhýho, rozhodně patří k 
nezapomenutelným zážitkům naší výpravy 
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(pro ujasnění: Mája je ten, komu ten pes z 
boudy utekl in the first place che).  
 Dramatických okamžiků jsme 
prožily spoustu, ale i přesto (/i proto) 
vzpomínáme na tuhle cestu jenom 
pozitivně. Stavění plotů, opravy střech, 
hašení požárů - to všechno bylo součástí 
naší zkušenosti, stejně jako starost o 
všechny ty krásný stvoření, který Helen 
zachránila z řetězů, našla na skládce nebo 
v odpadkovym koši či odkoupila od lidí, 
kteří hrozili, že je jinak zabijí. Vzpomínáme 
na ně dennodenně, protože každý z nich 
nás něčím okouzil (not u Roman), protože 
každý z nich si zaslouží domov a někoho, 
kdo je bude milovat a věnovat jim čas 
(including u Roman).  
 Závěrem tedy chceme říct, že 2x 
měsíčně probíhají ze stanice transporty, 
které převážejí psy, kteří mají to štěstí být 
adoptováni, přes celou Evropu do nových 
rodin (většinou do Velké Británie). 
Radujeme se, protože se nám podařilo 
najít už dvě české rodiny, které se 
rozhodli se psa z Bulharska ujmout. Takže 
tímto na vás apelujeme, máte-li zájem 
(nebo snad znáte někoho, kdo by mohl 
mít zájem) dát domov jedný z těch 
krásných duší, kontaktujte nás. Víc 
informací najdete na 
www.helenshouseofhope.com, (/na jejím 
facebooku či instagramu).  

Závěrem můžem jen dodat: ADOPT 
DON'T SHOP, kids! 

*A PROČ PES PRÁVĚ Z BULHARSKA? 

 Mnohým z vás může připadat 
nesmyslné adoptovat psa z Bulharska, 
když i české útulky překypují psy z ulic. 
Proto jsme se vám náš pohled a  s ním 
související naléhavost rozhodly trochu 
osvětlit.  

 Psi v Bulharsku čelí neustálým 
hrozbám. Helen je vystavena výhrůžkám 
místních obyvatel vesnice a bojuje s jejich 
pokusy psů se zbavovat (třeba 
pohazování otrávenýho jídla kolem 
stanice bohužel není nic neobvyklýho). 
Navíc i přes všechnu její snahu a pomoc 
dobrovolníků, je pracovníků nedostatek a 
psů nadmíra. Není jim poskytována 
dostatečná péče a náklady na ně jsou 
často téměř neúnosný. Jejich jedinou 
nadějí jsou tedy milí lidé z cizích zemí, 
kteří se jich rozhodnou ujmout. Chceme 
vás tedy informovat o této alternativě a 
doufáme, že pochopíte proč cítíme 
potřebu tuhle zprávu šířit (a že třeba i váš 
domov možná uvítá Taru, Blue, Sinjina 
nebo Fudge mrkmrk). 

- Ela Bedrníková (MB) a Mája Kafková 
(XB)  

�
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ULTIMATE STUDENTSKÝ ZERO WASTE 
GUIDE  

Plast a nadbytečný konzum se staly 
symboly 21. století. Zboží je zabaleno do 
nekonečna vrstev plastu a kontejnery na 
odpad se nestačí vyvážet. Je zde ale i jiná 
cesta – zero waste. V dnešním článku vám 
představím pár tipů, které jsou lehce 
aplikovatelné i za rušného studentského 
života. 

1) Studijní potřeby 
 Pokud si nepíšete poznámky do 
notebooku a potřebujete sešit papírový, v 
papírnictvích najdete spoustu více eco-
friendly variant. Na číselném kódu zadní 
strany hledejte předponu EKO a 
vyhledávejte sešity s recyklovaným 
papírem. 
 Pro učebnice nemusíte hned 
spěchat do knihkupectví – naše škola má 
geniální systém školní burzy, na které 
nenajdete pouze levnější ceny, ale i 
předcházíte plýtvání a zbytečné koupi 
úplně nové knihy. Pokud jste na burze 
nenašli vše, co hledáte, je zde ještě 
varianta online bazarů či antikvariátů. 
Za mě doporučuji portál burzaucebnic.cz 
kde jsem minulý rok objevila fyziku za 
10,-. 
 Místo zvýrazňovačů v plastovém 
obalu se pak hodí obyčejné pastelky, 
případně tužkové zvýrazňovače. 

2) Strava 
 Pokud si zapomenete sváču doma 
(kterou doufám nebalíte do plasových 
sáčků, ale dáváte do krabičky), v našem 
bufetu bohužel najdete jen 2 bezobalové 
možnosti – jablko nebo pečivo na tácku, 
ne bulka v nekonečné folii.  
 Do všemi oblíbené Billy si však 
můžete vzít vlastní pytlíky a zaplácnout 
se bohatou škálou potravin od ovoce po 

čerstvé pečivo. Opakované používání 
klasického plastového sáčku 
nedoporučuji, protože se z něj uvolňují 
toxiny – proto je určen pouze na jedno 
použití. A pokud cestou ze školy jedete 
přes “Hráču”, můžete navštívit 
bezobalový obchod s širokým výběrem 
a milým personálem (Pod Kaštany 5, 
Praha 6). 

3) Kafe 
 Kafe je pro mnohé z nás nezbytnou 
součástí každého rána. Určitě vám ovšem 
vyjde levněji, když si připravíte vlastní 
ráno doma a přinesete v termosce - 
místo drahého a nekvalitního z automatu. 

4) Doprava 
 Pokud vám to čas umožňuje, 
využijte pro cestu do školy MHD namísto 
auta. A pokud to chcete posunout ještě 
dál, jděte pěšky nebo na kole (na co 
máme tu kolárnu?!). 

5) Pívo 
 Pátek po škole se neobejde bez 
spláchnutí žízně a žalu flášou piva. Raději 
se ovšem vyhněte plastovému obalu a 
kupte o něco dražší produkt ve skle – 
flašky vykupuje většina supermarketů. Za 
získané peníze si můžete koupit nějaké ty 
rohlíky nebo housky, což se hodí vždy. 
Pokud vám tohle nezní dostatečně lákavě, 
můžete upřednostnit plechovky, které se 
dají lépe recyklovat. To samé platí s 
vodou – když vás přistihne nečekaná 
žízeň, spláchněte ji vodou z vratné 
skleněné lahve. 
 Když si objednáte koktejly na 
mejdanu, plastovému brčku se buď 
můžete úplně vyhnout, nebo ho nahradit 
ocelovým, které stojí pár korun. 
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6) Oblečení 
 Pokud vás už nudí vaše staré 
oblečení a vyhlížíte novou příležitost, jak 
ohromit své kamarády, je zde spousta 
skvělých značek nabízejících eco-friendly 
produkty. 
 Freshlabels.cz – na jejich 
webových stránkách se nachází kategorie 
sustainable produkty, kde najdete širokou 
škálu originálních značek, které jsou navíc 
šetrné k životnímu prostředí. 
 A samozřejmě jsou zde i oblíbené 
sekáče, které jsou nejlepší volbou pro 
udržitelné nakupování. Doporučuji i 
aplikace jako Vinted nebo LetGo, kde se 
dají najít super věci za ještě lepší ceny. 

- Kristýna Stříbrná, 3.A 
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MASOPUST 

 Masopust je nenahraditelnou 
součástí tohoto období, kdy končí zima a 
pomalu se probouzí jaro. Každý rok proto 
překvapí počasí, někdy praží slunce, 
někdy lije jako z konve a někdy dokonce 
sněží. Letos se na nás usmálo naštěstí, a 
masopustní nebe bylo bez jediného 
mráčku.  
 Jednou jsem slyšela Američana, jak 
masopust popisuje: „Je to vlastně 
Halloween a Thanksgiving sloučený 
v jedno. Lidi se převléknou do masek, 
chodí po vesnici a cpou se až k prasknutí.“ 
To všechno je v podstatě pravdivé, ale 
masopust v sobě podle mě nese kouzlo, 
které žádný další svátek nemá. Letos jsem 
byla na třech masopustech, každý z nich 
naprosto unikátní: roztocký, sibřinský a 
žižkovský. 
 Roztocký masopust byl rozhodně 
nejvelkolepějším z trojice. Tisíce lidí 
kráčelo v dlouhém průvodu, jak vesničtí 
burani, tak cizinci, kteří se o masopustu 
dozvěděli skrz cestovky. Pochod nejdřív 
prošel vesnicí, pak za zapadajícího slunce, 
došel doprostřed nádherného pole, kde 
proběhlo slavnostní obětování klisny. 
Celé by to bylo dokonalé, kdyby tam bylo 
desetkrát méně lidí. Všude bylo moc 
masek, moc hluku, moc alkoholu a málo 
jídla. 
 Druhý masopust, v Sibřině, byl 
inspirovaný tím prvním. Bylo mi řečeno, 
že sibřinský byl letos takový, jaký byl 
roztocký před dvaceti lety: lokální, 
umělecký a všeho hojný. Všichni měli 
originální masky, což si v Roztokách 
většina lidí vzít neobtěžovala. Jídla bylo 
dost, většinou za nějaký ten drobák, ale 
koblihy jsme dostali zadarmo, a kapela 
celou dobu vesele vyhrávala. Všichni se 
měli rádi a panovalo masopustské veselí. 

 Na žižkovský masopust jsem 
narazila náhodou. Po prvních dvou 
barevných, uměleckých akcí působil 
povadle. Myslím, že výjev dvaceti lidí ve 
zvířecích kostýmech mlátících pořád 
dokola stejný rytmus do malých 
plastových bubínků, přešlapujících tam a 
zpátky mimo rytmus mluví za vše. 
Starostka Prahy 3 si s tím zřejmě moc 
práce nedala. 
 Vyberte si sami, velkolepý, 
umělecký nebo městský masopust. Pro 
každého se něco najde. Tento svátek, 
určený vlastně jenom k přežrání, může být 
i magický a krásný.  

- Johana Trejtnar, TA 

- fotky od Kristýny Vinařové, MA 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RAMUS  

 Ramus je platforma, kde se setkává 
mnoho mladých lidí s postižením i bez něj 
a aktivně spolu využívá svůj volný čas. Byl 
založen v listopadu 2009 jako snaha pár 
kamarádů pokračovat v tradici letních 
táborů pro handicapované pořádané 
organizací Proutek. Proto tedy název 
Ramus - to je totiž latinský výraz pro větev. 
Sdružení se snaží se být co nejméně 
závislé na grantech a dotacích a proto je 
veškerá jeho činnost závislá na pomoci 
dobrovolníků, mladých asistentů a 
asistentek, bez kterých by organizace 
fungovat nemohla. Jedno z hesel Ramusu 
je “Ramus je cesta, jak bořit zažité 
předsudky a inspirovat jednotlivce i 
organizace kolem sebe.“. V tomto duchu 
pořádají mnoho programů a akcí. 
 HUMR jsou pravidelné, kulturní a 
jinak zajímavé, vycházky po Praze v 
menším počtu lidí a jsou tím nejlepším 
způsobem, jak doopravdy poznat Ramus. 
Nejbližší naplánovaná akce je “Medvědí 
česnek ve Hvězdě” v pátek 29.3. A když 
napíšete na mail 
tereza.stopkova@ramus.je, můžete se 
přidat a pomoct! 
 VÍKENDOVKY se pořádají jednou 
do měsíce a jezdí se do přírody, ale i do 
měst. Často se jezdí do skautských 
kluboven či nízkoprahových klubů, ale 
přespávalo se už dokonce i venku! Akce 
se účastní tak třicet lidí, aby všichni měli 
šanci se vzájemně poznat. Každý asistent 
nebo asistentka tam tráví čas s jedním  
kamarádem s postižením a hrají se hry 
nebo chodí se na výlety. Existují 
Víkendovky jemné (legendové) a drsné, 
které jsou spíše pro starší a zkušenější 
účastníky. Celá organizace je ponechaná 
na účastnících a je tedy na nich, co vše si 
naplánují. 

 Organizují se i LETNÍ TÁBORY, na 
podobném principu jako Víkendovky, jen 
ve větším rozměru. Ramus má také v 
centru Prahy pronajatý jeden sdílený byt, 
jménem GIGABYT, ve kterém spolu od 
listopadu 2016 žije šest lidí s postižením a 
bez něj. Na webových stránkách http://
www.ramus.je/nejlepsi/ se můžete 
podívat na video o tom, jak se tam žije. 
 Další zajímavou aktivitou Ramusu 
je tzv. RAMBAR, což je pojízdný bar, kde 
obsluhují mladí lidé, handicapovaní, či 
nikoliv. Je to takový malý modrý stánek, 
kde si můžete objednat kávu, limonády i 
pivo. Objevil se třeba na Studentském 
Májálesu 2016 a 2017.  
 Ramus je jednou z mnoha 
pražských dobrovolnických organizací, 
která jen čeká na Vaši pomoc. Jet na 
tábor je nezapomenutelný zážitek a naučí 
Vás mnoho, proto neváhejte a ozvěte se 
na mail tereza.stopkova@ramus.je - 
uděláte radost jí i sami sobě! 

- Thea Šebková, MB 
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SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY - DĚLAT ČI NEDĚLAT? 

 Asi všichni, kteří studovali v zahraničí, to znají. Stojí na letišti, v ruce kufr a pořád nemůžou 
uvěřit, že už je po všem. Ten rok (nebo míň) uběhnul až nějak moc rychle, a z „Co budu dělat, až 
se vrátím" se stává zoufalé „ uhhhh…”. Teď následují dvě možnosti, záleží na tom, zda jste se 
rozhodli srovnávací zkoušky udělat, či ne. Samozřejmě není žádnou hanbou rozhodnout se je 
prostě nedělat, ale zkušenosti a statistiky mluví jasně. Pokud se vám je nechce dělat, protože vám 
to přijde moc těžké, bojíte se úplně zbytečně, a pokud se vám je nechce dělat, protože vám to 
připadá jako moc práce, tak netušíte, co vás čeká během výměny. Navíc se tak nějak vyplácí 
dostudovat s lidmi, se kterými jste těch x let vyrůstali a na které asi víte větší pikantnosti než 
jejich vlastní matka. Ale řekněme, že jste se pro srovnávačky rozhodli. Ti zodpovědnější z nás se 
už předem připravili a obrnili svou mysl. Ti měně zodpovědní jsou po příjezdu tak nějak 
zaplaveni množstvím úkonů, které musí zvládnout, snažíce si při tom zachovat aspoň trošku 
zdravého rozumu. 
 Naštěstí drazí alejáci, máte to štěstí že studujete Nad Alejí. Což je, oproti jiných 
ústavů, úplný ráj pro cestomilné studenty. Zaprvé, máme profesora Bendu, vstřícnějšího člověka 
byste těžko našli a společně s prof. Hruškou a vlastně s celím profesorským zborem ( tímto bych 
jim chtěl nepřímo poděkovat za úžasnou práci kterou odvádí ) tvoří pomyslné světélko ve změti 
skript, seznamů, statistik, a podobných věcí začínajících na S, které se musíte naučit. Za 
druhé, pokud nebudete hloupí, všichni profesoři vám vyjdou vstříc, a odpustí vám tak nejednu 
nevědomost, nebojte se, nikdo se vám nebude  házet klacky pod nohy. 
 Všeobecně platí, nebuďte líní, nebojte se naučit se nebo zařídit si něco dopředu a moc se 
tím vším nestresujte, protože tím stejně nic nezlepšíte. Prostě to berte jako tréninkové kolo na 
maturitu, protože pokud jste měli „koule" (popřípadě vaječníky) na to vycestovat, tak vás nějaké 
srovnáčky nezastaví. 

Plus pár rad od alejáků: 

• Určitě jeďte - je to zkušenost k nezaplacení. Počítejte ale s tím, že abyste si to 
maximálně užili a využili, musíte se poddat životu jinde a na dosavadní život 
zapomenout. Není to lehké, ale 2 životy na 2 koncích světa žít nejde. Čas uplyne 
jako voda, a než se nadějete, budete u sebe v pokoji a přijde vám, že jste se 
probudili z nejšílenějšího snu. S dobrými přáteli se ale rychle přizpůsobíte 
českému životu a kromě srovnávaček to bude pohodka. A poslední rada - 
Nenechte se ničím v ČR přivázat. 

• Všichni profesoři vám rádi vyjdou vstříc, takže se vůbec nemusíte stresovat tím, že 
přijdete o moc látky, museli to pak doplňovat a tak. 

• Nemají se čeho obávat, protože byť se toho může zdát hodně, tak je to 
zvládnutelné a chápající profesoři vstřícní. 

• O nic tu za ten půlrok/rok nepřijdete. 

- Dominik Šebela, MB (ochotný aleják, který si tím vším už prošel) 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,,BENDA, JIŘÍ BENDA.” 
aneb JAKÁ BYLA AKADEMIE? 

 V úterní podvečer 19. března se v 
divadle Broadway uskutečnil další ročník 
tradiční školní akademie. A protože je to pro 
naši školu a nás studenty dlouho 
připravovanou údalostí a tento rok měla být 
navíc obohacena o napínavé doprovodné 
téma Jamese Bonda, nechat si ji ujít by prostě 
bylo smrtelným hříchem. 

 Jak jsem se ulicí Na Příkopě blížila k 
pasáži, ve které se divadlo Broadway nachází, 
říkala jsem si, jaké to asi tento rok bude. 
Všechny představy jsem však rázem zahodila, 
když jsem na schodech a ve společných 
prostorách divadla viděla nespočet 
postávajících skupinek rodin vystupujcích. 
Nebylo se však čemu divit, každý přeci chce 
vidět svou ratolest zářit na prknech 
Broadwaye, no ne? 
 Když jsem se konečně definitivně 
usadila, nezbývalo než-li čekat. Světla se 
zhasla, plátno sjelo dolů a večer mohl začít. 
Série krátkých videí a intro s úvodem do téma 
letošního ročníku zároveň zahájilo Akademii 
2019 a uvedlo první představení - sekundu B 
a její vtipnou rýmovačku o životě žáků na 
Aleji. Po krátké spojovací scénce v podání 
dvou z moderátorů, které spolu s videy 
provázeli večerem, se na podiu objevila 
skupinka chlapců ze septimy A, kteří velmi 
důvěryhodně nastínili situaci vystoupení 
Alejsboru - Opilý námořník. Celý Alejsbor byl 
krásně sladěn do pruhovaných vršků a ještě 
více sehrán v oblasti zpěvu, avšak co jiného 
se dalo čekat, že? 
 Následně bylo možné vidět 
vystoupení Evgena Frolova se svojí raperskou 
show a neznámým parťákem, který měl k 
mému překvapení více prostoru než náš 
známý Evgen, vynalézavé slečny ze sekundy 
B, které v jednom vystoupení dokázaly 
zkombinovat Gangnam style, Včelku Máju i 
Fortnite tanečky, či skladbu Jeep On 35, která 
se obejvila v průběhu večera ještě jednou, o 
tom však později. 

 Dále pokračovalo pěvecké vystoupení 
Mad World, tercie B s tanečními kreacemi na 
dobové hity posledních dekád či teatrální 
zpracování studentského “učil jsem se celou 
noc” a jak relativní to může být od primy B.  
Po tomto následovala již druhým rokem 
klasika chlapců ze septim a třeťáku. Band v 
podobě Vojtěcha Talacka a Tomáše Tolimata 
výborně doprovodil špatný zpěv s ještě 
horším českým překladem skladby Livin’ la 
Vida Loca. Je jasné, že účel bylo pobavit a 
roztančit, což se chlapcům rozhodně 
povedlo, neboť nejeden člověk si o 
přestávce, která následovala, broukal právě 
tuto “vypalovačku”. 
 Po přestávce nás zpět do bondovské 
nálady přivedl klasicky výborný zpěv Ester 
Zajícové s tématickou písní Skyfall. Na to 
ladně navázala krásnou baladou Daniela 
Rostykusová, která přenádherně zazpívala 
skladbu Rise Up a pozvedla jí v publiku 
mnoho mobilních zařízení se svítilnou.  
Dále jsme se mohli potěšit hrou Prokopa 
Hanžla na piano, sekunda A nám po všech 
těch letech konečně odpověděla na to, jak 
dělá liška (zajímalo by mě, co na to asi říká Jiří 
Hruška) a Pepa Novák nám ještě jednou i přes 
napínavé technické potíže zopakoval Jeep 
On 35. Manequin dance slečen ze septimy A, 
který následoval, ukázal, jak veliký je rozdíl 
mezi tanečními vystoupeními devčat z nižšího 
a vyššího gymnázia, aneb s časem jde vše od 
devíti k pěti. 
 Po divadelním šílenství tercie A o 
šílenství dnešních televizních pořadů se opět 
stáhlo plátno a publiku byl promítán dlouhý 
sestřih nepovedených záběrů. To vhodně 
uvolnilo atmosféru na následující a poslední 
představení večera - kvarta A a jejich zdravě 
naivní Baby shark. Na to už se jen přidali 
všichni účinkující na podium a začal naprosto 
okouzlující chaos doprovázený zpěvem Karla 
Gotta. Zatančilo se, poděkovalo se, rozloučilo 
se.  
 Celý večer byl ponořen do výborné 
atmosféry a vše vypadalo zcela profesionálně. 
K mému potěšení, a jsem si jista, že nejsem 
ojedinělý případ, byly vyslyšeny modlitby 
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minulých let a neobjevilo se ani jedno 
zdlouhavé divadlo o zvířátkách či jiných 
“klasických” námětech. Doprovodný příběh 
přetvořený z Jamese Bonda na Jiřího Bendu 
byl vtipný, napínavý a hlavně nápaditý. 
Moderátoři ani účinkující nám jednoduše 
nedali ani chvíli na to se nudit. Vyplňující 
scény byly bravůrně zvládnuty a provedení 
večerem v podobě Kateřiny Adámkové, Víta 
Lorence, Barbory Chládkové a Martina 
Šembery sice mělo mušku sem a tam, avšak 
jednalo se o takové banality, že mají můj 
velký klobouk dolů. Vyplňující videa byla 
všechna ohromně skvěle natočena a 
zpracována Davidem Řehořkou a herecké 
výkony jak moderátorů tak komparzu byly 
prostě impozantní. No kdo by čekal, že tolik z 
nás je zralých z Broadwaye na Broadway, že? 
Akademii 2019 zdar! 

- Nela Majerová, 3.A 

-
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VTIPY: Pomoc 

Víte, proč všichni politici před volbami 
říkají, že chtějí pomoci téhle zemi? 
 Jdou po moci. 

Které české město si nejvíce váží 
finanční podpory evropské unie?  
 Vděčín. 

Víte, čím se odvděčí ve směnárně, 
když jim pomůžete?  
 Zahraniční odměnou. 

Jak můžete nékomu pomoct, když se 
začne topit?  
 Přiložíte do kamen. 

Jakým způsobem přiměl Voldemort 
své služebníky, aby mu byli oddaní? 
 Požádal je a řekl kouzelné   
 slůvko. 

Víte, jak bychom se měli chovat k 
plazovi, který nemá nohy?  
 Musíme mu pomáhad. 
  
Bez čeho nemůžete zavolat 
kamarádovi, zda by vám nepomohl?  
 Bez proSIM karty. 

“Něco ti spadlo! Na.” 
 “SoDík.” 

Co musí udělat cukrář, aby pomohl 
cirkusu vydělat alespoň na provoz, 
když chybí principál?  
 Asi sto vat. 

“Kolik si letos daroval na charitu?” 
 “PoMoc ne, co ty?” 
“Stovku.” 
 “To je od tebe šlechetné   
 geSTO.” 

Přemýšlel jste nad tím, že i vy jednou 
budete potřebovat pomoct odnést 
tašku s nákupem?  
 Já jo, ale doufám, že až  
 zavaza dlouho 

Jak odpovíte, když vám poděkuje 
těhotná žena za to, že jí pustíte 
sednout v tramvaji?  
 Rádo se vstalo. 

Kam zavoláte, když potřebujete 
zachránit?  
 Na spasiTel. Číslo 

- Vojtěch Synáček, OA 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