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ÚVODNÍ SLOVO
Poslední měsíc, poslední letošní Aleo. Od listopadu tohoto školního roku jsme, jak
zajisté už jen kvůli tomu, že vám není lhostejné, co se na naší škole děje, začali znovu
vydávat školní časopis Aleo - přeci jen ho teď držíte v ručce. Celou redakci stálo každé
vydání spoustu úsilí a čas věnovaný vymýšlení nových témat, psaní článků, editaci,
korekci a finální distribuci se určitě vyšplhal do ohromných čísel. Když už jsme tedy u
toho, zde několik čísel je: 8 měsíců práce, s tímto číslem - 8 vydání, přibližně 100
vytisklých čísel každý měsíc a přes 100 lidí, kteří se na Aleu alespoň z části podíleli. Z
těch si zvláštní díky zaslouží naše šéfredaktorka Thea Šebková, která nejenže přišla s
celým nápadem Aleo revival, ale hlavně měla každý měsíc trpělivost s námi všemi, kteří
jsme nebyli schopni dodržet datum odeslání článků, nedokázali si po je sobě
zkontrolovat, nezvládli se pořádně vyjádřit nebo se nebyli schopni dohodnout na
čemkoliv, co po nás Thea potřebovala. Za to jí patří můj (a měl by i váš) ohromný obdiv.
Je samozřejmé, že ne vždy se vše povedlo, ale rozhodně by se nic nepovedlo bez ní a
také bez pana J. Horálka, který pokaždé ochotně tiskl a tiskl, až někdy dokonce i dotiskl.
Pamatujete si, jak kriticky nefungovala tiskárna, a když už ji konečně opravili, přestala
fungovat znovu? Není náhoda, že se vše událo okolo vydávání tehdejšího Alea. Za to se
omlouváme a děkujeme panu Horálkovi, že je tak schopný, ochotný a jednoduše
úžasnou technickou duší Aleje a i Alea. Děkujeme také ale hlavně vám - těm, kteří si Aleo
kupovali a s radostí četli, dávali nám zpětnou vazbu a podporovali nás.
Tento díl je věnovaný cestování, protože co jiného o prázdninách dělat, když
nebude nové Aleo? No přeci sbírat zážitky do první 2019/20! Tak se zde inspirujte a
hybaj někam!
Na viděnou v dalším školním roce!
- tentokrát za redakci Nela Majerová, 3.A
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KRÁTKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ

• 28.6. - vysvědčení, poslední den školy
• 28. 6. - 6. 7. - 54. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
• 4. - 6. 7. - festival Rock For People 2019
• 17. - 20. 7. - festival Colours of Ostrava 2019
• 31. 7. - 4. 8. - festival Let It Roll
• 1.8. - 3.8. - festival Povaleč 2019
• 10. 8. - průvod Prague Pride
• 15. - 17. 8. - festival Hip Hop Kemp
a mnoho dalších!
- Nela Majerová, 3.A
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KAVÁRENSKÝ POVALEČ
Puro Gelato
Jestli jsi někdy měl výborný makový dort ze Světozoru, v Puru ho mají ještě lepší. A vůbec
nejlepší je jejich maková zmrzlina. Až budeš na Náplavce, zajdi si rovnou na dvě. Pokud tam
nemáš cestu, nevadí, pobočky mají ještě další 2 - Kaprovka na Staroměstský (Tam si v retro
křesílkách sněz belgické vafle. Jak jinak, než se zmrzlinou) a nově ve Slováči.

Angelato
Už přes 10 let, hned po růžičkách v Amorinu, nejinstagramovanější, andělská zmrzlina,
která nabízí jedinečné sezónní chutě. V červnu doporučuji okurkové mojito a mátu s čoko
lupínky, během roku máš šanci vyzkoušet dýni, parmazán, červenou řepu, olivový olej, rýži,
zázvor, chřest, špenát, levanduli, černou kokosovou a mnoho dalších. Největší pobočka na
Marjánce nabízí i letní zahrádku a když tam zrovna není nával dětí z vedlejší školy, je to docela
příjemný work friendly místo.

Zmrzlinář
Navštívil jsi už podle mého doporučení Café V lese a máš chuť na zmrzlinu, jenomže na
Míráku nevíš, kam na ni? Nebo chceš ochutnat více než 100 let staré české receptury a sníst si je
na vyhlídce v Riegráčích? Zajdi do Zmrzlináře! Nabídka se mění každým dnem, takže jestli chceš
na svoji oblíbenou, zjisti si radši předem, kterou zrovna mají. Nic však nezkazíš ani tím, když se
necháš překvapit, tradice se totiž nezapře.

Crème de la Crème
Tahle zmrzlinárna v centru Prahy, v překladu smetana smetan, nenese svoje jméno
nadarmo. Nejlepší smetanové zmrzliny si tady můžeš vychutnat dokonce až do jedenácti večer,
kdy ti přijde na chuť hlavně Baileys. Mimo to mají snad největší výběr veganské zmrzliny v Praze
a servírují i do skla. Jestli nemáš chuť na zmrzlinu, ale chceš se osvěžit, z jakékoli zmrzliny ti
připraví sorbet nebo milkshake.
P.S. zakladatel Honza vystudoval univerzitu zmrzliny (Carpigiani gelato university, kdybys ještě
váhal nad vejškou) a taky teď nabírá zaměstnance ;) navíc dodává svoji zmrzlinu do Parloru, kde z
ní dělají zmrzlinové sendviče.

LaZmrzka
Nechce se ti pro dobrou zmrzlinu do centra? Když vystoupíš ze Stodůlek tou hezčí
stranou, dojdeš k novostavbám, kde strategicky vedle dětského hřiště otevřeli LaZmrzku. Na
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facebookovém profilu se dozvíte neustále se měnící nabídku chutí (např. avokádové
mascarpone, aloe vera, dračí ovoce s malinou, ale nechybí ani ty tradiční), která sice není velká,
zato domácí, a to včetně výborných dortů. Na rychlé osvěžení pak doporučuji ledovou tříšť.

kavárna PRAHA
O prázdninách snad nezůstaneš jen v Praze, ale určitě ti bude chybět. A nejvíc ti bude
chybět v Brně, kde tě zachrání kavárna PRAHA. Za jejich ručně vyráběnými nanuky PRAHA se
vyplatí vyrazit i na výlet. Stojí 55 Kč a najdeš je tam po celý rok. Chutě se mění podle sezony
stejně tak, jako tvary nanuků. Formičky si navrhují v 3D tiskárně a hotový nanuk ještě dozdobí
bylinkami, čokoládou nebo ho říznou alkoholem. Nudu rozhodně nečekej!

- Eliška Polejová, MA
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INEX-SDA
aneb prázdninová idylka

nelákala. Já plánovala vyrazit do jižních krajů,
ale kvůli termínům a cenám jsme nakonec
vybrali Finsko. Bizarní pak bylo, že tam pařilo

Láká tě léto na odlehlém místě

slunce víc, než v tu dobu v Čechách a vážně

s novými lidmi? Mám pro tebe ideální

jsme se nehnuli z mola u jezera. Večer jsme

možnost! Tuhle organizaci jsem objevila

zakusili tradiční saunu a pak skok do vody, ale

minulý rok, díky doporučení jedné bývalé

to už bych se zas rozbásnila o tom, jak

alejačky, a jsem nesmírně vděčná. Inex-sda je

skvělých čtrnáct dní to bylo.

dobrovolnická asociace, která mladým lidem

Nevím, jak bych vás ještě navnadila, ať

z celého světa nabízí všelijaké workcampy.

vyrazíte, ale jen to, že jsem probrečela celý let

My jsme s kamarádkou loni v létě

zpátky do Prahy, mluví samo za sebe. Mám

vyrazili do finských lesů mezi jezera. Jela jsem

z kempu nespočet skvělých vzpomínek a

tam s představou volunteeringu, jak bylo

nejraději bych vyrazila i letos, ale bohužel to

v popisu práce. Nenechte se ale zmást, jestli

koliduje s mým semestrem v zahraničí. Takže

se přihlásíte, pravděpodobně budete ve

hurá na inexsda.cz a užijte si léto naplno!

finále dělat něco úplně jiného, než je na

- Mája Kafková, XA

stránkách napsáno. My jsme například měli
sbírat borůvky a pomáhat se zahradničením
v areálu vysoké školy. Nakonec jsme se váleli
u jezera a při tom občas natřeli pár laviček,
aby se neřeklo. Když jsme pak jeden den
dostali jako „práci“ namalovat si vlastní
pláťenky nebo upéct skořicové rolky, došlo
mi, že je to vážně víc mezinárodní tábor, než
dobrovolničení. Takže pro toho, kdo chce
tvrdě makat a reálně něčemu pomoct, tohle
asi není. Ale asi nemůžu mluvit za všechny
kempy, které organizace poskytuje. Ovšem
z toho, co vím od jiných lidí, se nikde úplně
nezapotíte. Každopádně je to úžasná
příležitost někam vycestovat, zrelaxovat a
především poznat nové lidi.
Já si tam udělala kamarády na celý
život a je to k nezaplacení mít známosti po
světě. Taky se určitě nebojte jet sami, ve finále
je to možná i lepší, protože se budete
„muset“ bavit s ostatními a vztahy navážete
mnohem rychleji. Také se nebojte zvolit
lokalitu, která by vás normálně zas tak
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DO ŠKOLY NA KOLE
Již devátým rokem se po celý květen konala akce zvaná Do práce na kole, pod jejíž záštitou
funguje pro studenty Do školy na kole. Projekt spočívá v motivaci lidí využívat k pohybu po svém
městě kolo nebo chodit pěšky namísto auta. Ve velkých firmách s rozsáhlými týmy pomůže
projekt navíc k ochraně životního prostředí - letos se díky 20 tisícům účastníku ušetřilo asi 465,7
tun CO2 a to jen za 3 610 235,6 km. V celkem 43 zapojených městech se pořádají doprovodné
akce, jako je například Kafe na triko - káva pro účastníky se soutěžním trikem zdarma. Soutěžit
však může každý, přestože nežije v jednom ze zapojených měst. Přijde ale o to kafe.
Náš tým Kolem k Aleji v čele s panem ředitelem najezdil celkem 960 km,
nejúspěšnější z nás byl Martin Šembera s výsledkem 246 km. Avšak ani zbylé členky Septimy A
(Eliška Müllerová, Eliška Polejová, Magda Houžvičková) na svá kola nezanevřely. Po
jednoduchém počítání někteří z nás přišli dokonce na to, že na kole jsme ve škole dříve než mhd
a ranní pohyb nás nabije na celý den. Občas jsme, hlavně v dešti, měli slabší chvilky, občas jsme
nestihli přijít úplně včas, občas nás ochuzení se o učící čas v metru stálo horší známky z testů, ale
stálo to za to.
Bohužel se letos zúčastnilo pouze 174 studentů. Stávkujeme za klima, ale málokdo s tímto
problémem aktivně něco dělá. Tím bych chtěla apelovat na všechny, aby vystoupili ze své
komfortní zóny, a uvidíte, že se vám nezlepší jen fyzička. Těším se příští květen na hojnou účast a
plnou kolárnu!
Za celý tým

- Eliška Polejová, MA
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PUŤÁK ANEB PROČ A JAK TO

Jak: Seberte kamarády. Ne moc, ne málo –

ZKUSIT

tak akorát (3-5 ideál) a vydejte se do předem
zvolené destinace. Nebo nasedněte na první

Kdo jste nikdy nebyl na puťáku nebo,

vlak, který jede do největšího prdelákova. Jak

nedej bože, nevíte, co to puťák vůbec je, o

romantické.

hodně přicházíte. Puťák neboli vandr je
vícedenní výlet v kruté české divočině. Nejen

•

že se dostanete do přírody (což buďme

Mapa stačí v telefonu. Jen pozor, aby
se nevybil. To by puťák nabyl rozměrů

realističtí, není v této době často), a ne

hry o přežití a to asi většina z nás

nemyslím Hvězdu nebo Stromovku, ale také s

nechce. Mapy.cz mužete mít i offline a

přáteli zažijete dva nebo tři dny, na které

fungují bezvadně (toto není reklama –

budete ještě dlouho vzpomínat (nezaručuji,

alespoň ne placená). Stejně je lepší jít

že v dobrém, ale na to se nikdo neptal).

podle mapy prvních 5 km a pak se

Ovšem třetí, a dle mého nejpůvabnější, věc

někde tzv. plánovaně ztratit a zbytek

vandru je ta, že si zabalíte do batohu

puťáku se snažit najít cestu k místu, ze

všechno, co potřebujete na následující dny a

kterého jede autobus domů, a mapu

táhnete se s tím všude možně.

mít případně jako psychickou
podporu.

Důležité otázky: Kdy, kde, jak?
Kdy: Asi nejjednodušší otázka. Nejjednodušší
je jet samozřejmě přes víkend či o

•

prázdninách. Buďto už v pátek po škole nebo

Jídlo doporučuji jednoduché. Věřte,
že po dni chození pro vás bude i krajíc

až v sobotu ráno – nedoporučuji lidem, co

chleba a kostka eidamu

neradi vstávají, protože je důležité vyrazit

nezapomenutelný gastronomický

brzy, abyste měli alespoň jeden celý den v

zážitek. Jinou gurmánskou pochutinou

přírodě. Ovšem pro velké dobrodruhy a

jest čínská polévka —> chutné, rychlé,

bohémy se taky naskytuje varianta zatáhnout

levné – moto každého studenta. K té si

školu. Tuto variantu samozřejmě

ovšem nesmíte zapomenout ešus a

nedoporučuji, přece jenom ALEO je školní

lžíci a uvařenou vodu (i když chroupat

časopis :).

se to taky dá). Dostatečné zásoby
vody jsou samozřejmostí.

Kde: Otázka místa je už o něco obtížnější.
Záleží hodně na tom, zda se chcete prodírat
divočinou (lepší), nebo být poblíž civilizace a

•

třeba navštívit nějaký ten hrad (horší). Lze

K otázce spaní – stany jsou pro starý
lidi a kempaře. Nejlepší možností je

také zkombinovat (menší zlo). Mohu vřele

najít si příhodné místo – převis nebo

doporučit většinu CHKOček. Poblíž Prahy –

jeskyni pro případ deště (vzhledem k

Křivokátsko, Český kras, Kokořínsko.

tomu, že většinou chodím do hor
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nebo skal tak to není problém).
Spacák a karimatka je jasná věc. To,
jestli se někde smí, nebo nesmí spát,
řeším tak, že si to předem nezjistím.
Člověk tak nikdy neví, kdy na něj
vyběhne myslivec - velký dobrodrůžo.
Tohle je hodně basic guide, jak začít.
Věřím, že na našem prestižním gymnáziu by
na tyhle věci přišli snad všichni. Spíš vám tím
chci ukázat, jak si udělat krásný, zážitky nabitý
víkend s přáteli, aniž byste utratili celé jmění.
Navíc bez alkoholu (18+ není podmínkou
teda), učení a pražského stresu.

- Benedikt Šorm – bývalý student a letošní
maturant (skoro samé jedničky) (pozn. red.
toto označení si Benedikt zvolil sám)
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VÝLETNICKÁ DOPORUČENÍ
aneb - cliché?

menších, jako například Rudas nebo Gellert,
my se rozhodli pro Széchenyi a trochu jsme
zalitovali. Ať se vám tam líbí!

Prázdniny se nepochybně blíží a s nimi
určitě i různé výlety do všech možných krajin.
Vzhledem k omezenému rozpočtu většiny
studentů se u nich však každoročně opakují
stejné evropské destinace v podobě našich
okolních zemí. Dali jsem tedy pro vás
dohromady doporučení přímo od vašich
spolužáků

- Mája Kafková, XA
Vídeň
Pokud je ti 19 a míň a máš chuť poznat
kus Rakouska, určo zajeď do Vídně!
Lístek na vlak nestojí tolik a doveze tě tam v
klídku za 4hodky, regiojetem tam budeš za
800 tam i zpět (a dostaneš vodu zdarma!). Co
se týká ubytování už ve Vídni, vzdálení
příbuzní se teď budou hodit, ale motely
mimo centra to jisti:). Abys mohl trajdat po
celym městě jak chceš, doporučuju si koupit
tzv.8 jízd. Vyplacnes na to 40euro, ale jedna
jízda ti platí po celý den a můžeš přestupovat
kolikrát chceš. Taky když jedeš s více lidma,
stačí si štípnout za každého člověka jednu
jízdu a máte všichni po zbytek dne vystaráno.
No a proč je věk 19 a míň ideální?
Budeš mít většinu muzeí a galerií úplně
zdarma díky statusu nezletilého (nebo čerstvě
zletilého) studenta! A to se vyplatí! (Peníze
pak můžeš utratit za jídlo, který je tam moc
dobrý a dávají velký porce.)
A co bys měl určo navštívit?
- Albertina- dříve sídlo šlechty, dnes
galerie s mnoha výstavami, a dokonce i s
okruhem po pokojích bývalých
šlechtických majitelů
- park Oberlaa- rozlehlý park s mnoha
sportovními i dětskými hřišti
- Danube tower- vyhlídková věž na celou
Vídeň, cestou můžeš projít Donau city,
což je čtvrť firem a boháčů v
mrakodrapech
- Hundertwasserhaus- architektonický
skvost, velmi originální dům postavený
pro umělce v Gaudiho stylu, stojí za to
vidět! součástí je i muzeum a kavárny
- no a naposled hotel Sacher hned naproti
Albertině, kde můžeš ochutnat origoš
Sacher dort

Budapešť
Za mě je Budapešť cestovatelský ráj
pro studenty. Není to daleko (skočte na vlak!),
je tam poměrně levno a nalejí vám, i když
rozhodně nevypadáte na 18. Největší výdaj
při cestování je většinou ubytování a proto
doporučuji se zabookovat v hostelu Avenue
na náměstí Oktogon (to si určitě zapamatujte,
jsou tam totiž dva hostely se stejným
jménem). A jestli se vám zdá sdílení pokoje
jako hrozivá představa, není to tak! Tenhle
hostel je naprosto bezpečný a především
plný mladých lidí s celého světa. Je hlavně
bezva, že je v podstatě úplně v centru. Další
místo, které je fakt 10/10 se jmenuje Szimpla
Kert. Je to taková hospoda/čajovna/bar, kde
prodávají sice drahé, ale překvapivě dobré
polské pivo, zatančíte si na místní kapely a
poznáte spoustu nových lidí. Ne vážně, na
tomhle místě se s někým zapovídáte, i
kdybyste nechtěli. Ale hlavní aspekt tohohle
místa je to, jak vypadá. Všude visí podivné
loutky a kytky. Všude jsou psychidelický
obrazy a plakáty a prostě overall je to jedno z
nejzajímavějších míst, co jsem kdy navštívila.
My tam trávili každý večer. Chcete-li si „ruin
pub“ prohlídnout pořádně za denního světla,
přes den tam bývají trhy. A když už jsme u
jídla, nenechte si ujít Vegan Garden, Vin.vin
city (levné, ale výborné asijské jídlo) nebo
například Stika, jestli hledáte pěkné místo na
brunch. Památky myslím jmenovat nemusím,
ale určitě vyšlápněte kopec na hrad, výhled
stojí za to. A jako poslední rada, jestli
plánujete návštěvu tradičních lázní, jděte do

- Lucie Kromková, MB
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nejen z důvodu přísné bezpečnostní kontroly,
ale také je nutné se dopředu objednat a
rezervovat Vaši návštěvu. Stojí to za to - z
Reichstagu jde nádherně vidět Berlín v celé
své kráse. Pokud ale chcete zažít moderní
“hipsterský” Berlín, určitě doporučuju
navštívit čtvrti Friedrichshain a Kreuzberg, kde
se každý týden (většinou v neděli) pořádají
farmářské trhy a blešáky. Na berlínském
blešáku najdete opravdu snad úplně
všechno. Tyto dvě čtvrti mám nejraději,
všechno je tam barevné, jsou všude zajímavé
obchůdky a butiky, ohromné množství
vegetariánských a vegan restaurací (s ne tak
strašnými ceníky!), a stánky s kebabem na
každém rohu. Kebab je důležitým symbolem
Berlína, protože jeho největší národnostní
menšinou jsou Turci, kteří přišli v 60. letech
20. století jako nová, levnější pracovní síla
(Gastarbeiter) - a společně s tureckými
rodinami přišla i jejich kultura a samozřejmě i
jídlo. Co se pouličních jídel týče, musíte taky
ochutnat Currywurst, což je nakrájený párek
politý kari omáčkou. Doporučuji navštívit
Curry36 v Mehringdammu.

Brno
Mým osobním vyvoleným městem je
Brno. Jakožto klasickeý pražák to nerada
říkám nahlas, ale je to tak. Byla jsem tam sice
jenom dvakrát, ale rozhodně doporučuju,
neboť je to naprosto výborné pro studenty
všeho druhu.
Nesmíte vynechat návstěvu jedné z
poboček moravského fast-food Poe-Poe,
protože o takovýhlech cenách se vám ani
nesnilo! Ohledně nějakých “večerních zábav”,
pokud chcete být trošku luxusnější, zajděte
do baru Super Panda Cirkus. Vygooglete si
to, hodně špatně se to popisuje, ale zaručuju
vám výborný zážitek a raní bolehlav (a vlastně
i prázdnou peněženku, ale stojí to za to).
Pokud ale chcete zažít klasický klidný večer
nad pivem či jiným nápojem, Metro Bar je
jasná volba. Fotbálky zadarmo a ceny stejně
nízké jako pověst celého tohohle města.
- Nela Majerová, 3.A

Berlín
Berlín je velmi oblíbenou studentskou
destinací, jak na letní prázdniny, tak i během
podzimu. Vlastně co si budeme, Berlín je
skvělé město po celý rok; pořád se někde
něco koná, mění a přestavuje. Vždycky když
tam jsem, je tam něco nového, jiného; možná
proto mě to tam i po tolika výletech pořád
táhne. Než se ale do Berlína vydáte,
doporučuju si přečíst něco o historii toho
města, a to nejen proto, že to je opravdu
zajímavé čtení, ale pak když tam jste a vidíte
to všechno na vlastní oči, vážíte si toho a
oceníte to mnohem víc. Co se týče památek,
nutnostmi jsou určitě Straße Unter den
Linden (Ulice Pod lipami), kde se nachází
Braniborská brána, a Židovský památník, který
stojí o něco opodál. Monumentální stavbou
je také Reichstag, kde sídlí německý spolkový
sněm. Je to trošku obtížnější se tam dostat,

- Josefína Arellanesová, bývalá studentka
Amsterdam
Pokud se chystáte na výlet s přáteli a
chcete zažít zážitky hodné toho, aby se o nich
nikdy vaši rodiče nedozvěděli, Amsterdam je
zajisté ta nejlepší a jediná volba právě pro
vás. Nejen že můžete navštívit spousty
zajímavých muzeí, nebo jen jet na kole a
kochat se holandskou architekturou, ale
především můžete ve večerních hodinách
zavítat do red light districtu, nebo do
nějakého útulného coffeeshopu. A tam se
teprve začínají dít věci. Na vlastní kůži jsem si
to zažil s třemi mými nejlepšími kamarády.
Vřele doporučuju, nebudete litovat!

- Vít Lorenc, 3.A
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BLEŠÁK PRO AMNESTY

obrovskou radost. Všem, kteří nám jakkoliv
přispěli, moc děkujeme! A také chci strašně
poděkovat vám všem, kteří přinesli i
nepatrnou plátěnkou vyřazeného oblečení,

Řekla bych, že i přes naši agresivní
propagaci si mnoho z vás nevšimlo, že se
minulou sobotu 15.6. konal v kavárně Děravý

bez vás bychom neměli za co vybírat.
Nepochybně také děkuji všem odvážlivcům a
bláznům, kteří mi pomohli ve třicítkách tahat
ty tašky oblečení a věšáky sem a tam. Díky, že
jste se mnou měli trpělivost.

kotlík charitativní blešák na podporu
neziskové organizace Amnesty International.
Probíhal prakticky celý den a okolo šesté
hodiny byl k vidění i koncert užásné Máji
Fendrychové, která určitě stojí za vaši
pozornost.

Pokud jste letos blešáček nestihli,
nezoufejte, protože zase za rok se uvidíme a
společně budeme moci pomoci někomu, kdo
to doopravdy potřebuje. To bude spousta
karma bodíků.

Bylo mi ctí, být jedním z organizátorů a
společně s Aničkou Drake (bývalá studentka
Aleje) jsme tak navázaly na tradici z minulého
roku. V květnu před rokem se právě Anička a
její spolužačka a taky jedna z našich

Amélie Romerová (2.A):
Sobotní blešák měl každému co
nabídnout – od letních šatů přes knížky až po
ojedinělé placatky. Široký výběr dále
doprovázely velice nápomocné prodavačky a
přívětivá atmosféra malé kavárny. Jsem si

redaktorů Johanka Kužílková rozhodly
uspořádat akci se záměrem udělat správnou
věc a pomoci tak některým ze
znevýhodněných. Minulý rok se na blešáku
vybíralo na organizaci UNICEF a byl to velmi

jistá, že nikdo neodešel s prázdnou a
podpořil tak dokonce i dobou věc.

úspěšný začátek (doufejme) álejské tradice.
Letos jsme vybírali pro Amnesty
International, což je organizace chránící lidská
práva a svobodu po celém světě a která má
dlouholetou tradici. Asi už jste o nich všichni
slyšeli anebo se někdy potkali s pro ně

PS: Byly tam prostě fakt pěkný hadry a
já se nedokážu ovládat. (Amálka nám přispěla
dosti)
Martin Skoupý (bývalý student a barman
v kotlíku v den akce):

charakteristickou zářivou žlutou barvou. Na
našem blešáku byly na prodej i jejich typické
placky a dalo se přispět nejen finančně, ale
také i podpisem pod konkrétní petici. Sháněly
jsme signatáře pod petici bojující proti

Krásné hadry, naučné knížky o
penisech a vagínách, fajn prostředí a top
obsluha (haha). Co víc si přát? Kdo tam nebyl,
prohloupil.

nespravedlivému soudu, který byl vykonán na
iránské právničce/aktivistce, která čelí až 34
letům vězení, a dokonce fyzickému trestu, a to
143 ranám bičem. To není svoboda a
spravedlnost! Přestože už blešák proběhl,

Vít Lorenc (3.A):
Blešák jsem si nadmíru užil. Pořídil
jsem si barevnou košili na festival, kraťasy na
léto (jak slečna Špánková poznamenala,
ideální na sekání trávy), krásnou placatku a

neváhejte petici podepsat online na
oficiálních stránkách AI.

nepřeberné množství knížek. Moc jsem si akci
užil a dozajista dorazím i příště.

Naším cílem bylo vybrat 10 000 Kč, a
proto když jsme po finálním součtu zjistili, že
jsme od vás vybrali 10 253 Kč, měli jsme
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Moje máma:
Líbilo se mi, že kromě toho, že se na
blešáku potkali lidi se stejnou krevní
skupinou, kteří mají empatii a nejsou
lhostejní, užila jsem si i super minikoncert
s Májou a klavírem. Skvěle strávené
odpoledne. Díky!

- Žaneta Špánková, 3.A
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CESTOVÁNÍ JE SRANDA!

„Co teď?“ ano, to je dobrá otázka. Je
osmnáctého, do Prahy jsme měly letět
dvacátého večer. Náhle se nacházíme
v opravdu zajímavé situaci. Zrušili nám let bez

Cestování, jaká to radost. Tedy pouze
do chvíle, než vám zruší let. Alespoň se nám
to teď tak jeví. Sedíme s Aničkou ve vlaku
z Lisabonu do Coimbry a to, co dosud bylo

náhrad či vysvětlení, bez omluvy či možnosti
jiného návratu. Dobrá tedy, naštěstí ani jedna
nemáme přílišné sklony k panikaření, a tak si
jen mlčky podáváme flašku levného
Portského.

pohodovým cestováním portugalskými městy
se náhle změnilo na litý boj s leteckými
agenturami, cenami a wifi připojením.

„Můžeme je žalovat?!“ navrhuje Anička

Abych osvětlila situaci: asi dva měsíce
zpátky jsme se s Aničkou domluvily, že po
maturitách a přijímačkách hezky někam

na adresu cestovní společnosti (mytrip.com),
přes kterou jsme letenky kupovaly.

vypadneme. Přeci jen, oktáva člověka
psychicky tísní, tak co se poté trochu
neodměnit, nejdelší prázdniny v životě
k tomu navíc přímo vyzívají… Velmi rychle
jsme si vymyslely „cestu“ po Portugalsku

Znova si přihnu a pak rozklikávám
nové okno vyhledávače. Fajn, jdeme na to.
Potřebujeme se dostat domů. Otvírám
skyscanner, azair, letušku a bůh ví co ještě,
hekticky a všechno najednou. Po chvíli jsme
schopné vyřadit některé lety s
mnohahodinovými přestupy v roztodivných
destinacích. Aby toho ovšem nebylo málo,

s navštívením Lisabonu, Coimbry a Porta. Byly
jsme na sebe mega pyšné, jak příjemně a
studentsky levně se nám vše povedlo zařídit.
Pak přišel den D, brzký let, zorientování se
v novém městě, nalezení ubytování,

náš vlak sice wifi připojení nabízí, ovšem né
pořád a né zrovna silné. Do toho započítejte
pár těch tunelů a frekvenci, se kterou se mění
ceny letenek. Je to sranda.

navštívení lokálních kaváren… vše šlo jako po
másle. A navíc jsme zjistily, že kafé je
v Lisabonu fakt dobrý a fakt levný. Tak uběhlo
pár dní, během nichž jsme nachodily
nějakých 80 km, spálily si nosy i záda a
zhlédly hafo pamětihodností.

„A co letět přes Lisabon do Vídně?“
„Za kolik?“
„Sedm tisíc.“

Další na řadě přichází Coimbra. Jako
doposud: nádraží, nástupiště i vlak, vše bez
závažných problému. Už se pohodlně vezeme
a já chci zrovna začít psát něco pro Aleo (v tu
chvíli ještě nevím moc o čem), když tu náhle

„Hmm“
„Přestup v Londýně, osm hodin?“
„To by kdyžtak šlo.“

mi zabrní mobil. SMS prapodivného původu
mě přísně nabádá, abych si zkontrolovala
emailovou schránku. Prý něco s časem odletu.
Ok, fajn, říkám si. Asi nám posunuli let.
Bezstarostně otvírám mail, abych o pár

Zjišťujeme, že kupovat letenky na
poslední chvíli opravdu není tak snadné.
Anička po chvíli navrhuje, že bychom se měly
nechat vyhostit. To ti pak ta země musí zajistit
cestu ven, vysvětluje. Přemýšlíme, jaký
přestupek by k vyhoštění stačil.

sekund později vyprskla v záchvatu
hysterického smíchu. Anička, pokojně sedící
na vedlejším sedadle, nad mým chováním
pohoršeně zvedá obočí. Se slzami v očích
(smíchu či zděšení? těžko říci) jí podávám
obrazovku s onou osudovou zprávou.

Naše prvotní pobavení postupně
opadává, i sebelepší vtip nakonec omrzí,
obzvláště stojí-li vás úspory z prasátka. Navíc
v sobotu máme odjíždět na třídní (ex-třídní?
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Ach ta pomaturitní deprese) výlet do
Krkonoš, potřeba dostat se do Prahy je tedy
opravdu naléhavá.
„Den 24, stále v Portu. Naděje na
návrat: nulové.“ popisuju ironicky naši
budoucnost.
Nakonec nacházíme celkem slušný let
přes Madrid. Cenou nás nezruinuje a to, že je
až o den později se nám teď už zdá jen jako
maličkost. Prostě nás maminky místo ve
čtvrtek večer obejmou až v pátek u oběda.
Jednu noc v cizím městě na ulici bez
ubytování prostě nějak překlepeme.
A tak si zase můžeme oddechnout.
V rekordních třech hodinách se nám povedlo
zajistit si náhradní cestu přes půl Evropy.
Čeká nás sice ještě vyjednávání s cestovní
agenturou ohledně proplacení zrušeného
letu, ale to je jiná kapitola. Teď už zavíráme
všechny přístroje a jdeme si projít Coimbru,
malebné univerzitní městečko vprostřed
Portugalska.
Poučení z příběhu? Asi nic zvláštního:
Věci se občas poserou, ale aspoň pak máte
vtipné příhody z cest.

- Johanka Kužílková, bývalá studentka
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Den druhý

DOBRODRUŽSTVÍ NA
BEROUNCE

Když ranní vlna tepla a dusna zasáhla,
vysoukali jsme se ze stanů a šli si uspokojit

Každý rok se zde na Aleji pořádá
několik vodáckých výletů a jako součást 1.A

naše chutě. Krátce potom jsme byli šokováni,
jak málo času na sbalení věcí a vyplutí máme.

jsem se na tento výlet také vydal. Spolu se

Vypili a vylili jsme vroucí čaje, naházeli stany

svou třídou, paní profesorkou Edrovou,

do lodí a vypluli. Ani ne půl hodiny po

panem profesorem Adamovičem a paní

odjezdu se u jezu převrátily dvě lodě a za

profesorkou Ottovou, jsme se 5 dní plavili po

další půl hodiny měla jedna posádka koupel

Berounce a za tu dobu se leccos odehrálo.

ve stínu stromu a plavbu navrch. Zhruba ve

Dovolte mi, abych vám pověděl o našem

dvě hodiny odpoledne jsme po zápolení

vodáckém výletu.

s muškami zakotvili u kempu, kde jsme se
náramně občerstvili. Následovaly hry na

Den první

lodích, které jsme si nejspíše užívali tak moc,

Brzy ráno na hlavním nádraží jsme se

že se polovina lodí rozhodla vzbouřit a

postupně začali scházet, a jak je u nás

převrátit své jezdce. Nicméně, nyní jsme

zvykem, často pozdě. Když jsme se konečně

zpátky na cestě a po několika hodinách jsme

shromáždili, naskákali jsme do vlaku a hurá

se horko těžko vylodili u dalšího „kempu“.

do Plzně. Po krátkém odpočinku, kdy jsem byl

Většina kempů, kde jsme stavěli, byla špatně

znechucen, kolik si na nádraží účtují za použití

zásobena, což se začalo druhý den projevovat

toalety, jsme autobusem, vlakem a po

u některých, kteří si udělali hned první den

vlastních nohou dorazili na místo předání

posvícení. Dnešní nepřítel při zabydlování se

lodí. Následovalo namáhavé vybalování, při

byli pro změnu mravenci, kteří naše vaření

kterém nejedno jídlo nezůstalo snězené. Vše,

přímo zbožňovali. Když se setmělo, usedli

co jsme ještě potřebovali byla krátká

jsme kolem táboráku a opět zpívali a hráli,

instruktáž o lodích a mohli jsme vyrazit.

dokud to naše oči snesly.

Dnešní cíl byl cca 12 km před námi. Někteří si

Den třetí

dokázali, co umí, jiní zase to, co neumí. Po 3
jezech jsme se prohodili v pozicích háčka

Probuzen absolutním dusnem a

(vepředu) a kormidelníka (vzadu). Tehdy jsem

namačkaný na straně stanu, vyšel jsem ven,

také zjistil, že jsem mizerný kormidelník. Přeci

abych pozdravil nový den, jen aby mě do

jen jsme dopluli do cílového kempu, kde

tváře udeřil silný žár. Po rychlé snídani a

následoval boj se stavbou stanu a hlasitými

zdlouhavém balení nás čekalo jedno zajímavé

žábami. Přišel čas večeře, který byl vskutku

překvapení. Od nynějška se každý půlden

zajímavý. Jeden měl polévku z pytlíku, druhý

losovalo, kdo s kým popluje na lodi, a aby to

rýži s kořením a třetí dokonce i guláš. Když

bylo ještě zajímavější, pan profesor se

jsme se nasytili, usedli jsme okolo táboráku

losování účastnil také. Po krátkém losování

zpívajíce si písničky, dokud nebyl čas jít spát.

jsme se doslechli, že dnešní plavba bude
dost dlouhá, ale po pár hodinách, kdy jsme
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ve třetině cesty zastavili na oběd, nám to

dnu plavby po Berounce. Dnešní cesta byla

nepřišlo tak hrozné. Čekal nás jiný problém –

zhruba stejně dlouhá, jako ta včerejší, přesto

kde seženeme něco k jídlu? Naštěstí se

nám to utíkalo o dost rychleji. Mezitím, co si

kiosek v kempu otevřel a my si nemuseli vařit

na nás slunce vylévalo vztek, jsme hltavě pili

nad kotlíkem polévku. Po opětovném

naše zásoby vody, které se čím dál rychleji

losování jsem se po zbytek dne plavil

zmenšovaly. Po neúspěšném zastavení u

s panem profesorem Adamovičem a myslím

kempu, kde nebylo nic k jídlu jsme o kousek

si, že to bylo skvělé. To se ale nedá říct o

popojeli, kde jsme se konečně pořádně

počasí, slunce nemilosrdně pražilo tak, že by

najedli a napili, i když to slušnou chvilku

se na lodi dalo uvařit vajíčko a mnozí z nás

trvalo. Hodiny plynuly, a nakonec jsme

(včetně mne) byli strašně spálení. Po krátké

permanentně zakotvili u naší poslední

zastávce jsme vypluli dál a po osmé hodině

zastávky. Vytáhli jsme lodě na břeh, postavili

večer jsme dorazili do kempu, kde zase

stany, převlékli se a pustili se do pořádání

nebylo občerstvení. Po krátkém vykoupání

stříhacího salónu pro našeho spolužáka. Po

jsme postavili stany a uvařili si něco na zub.

nějaké té chvilce se za námi přijela podívat

Někteří už dokonce začali vařit z přírody,

paní profesorka Vašáková se svým přítelem.

například kopřivový čaj. Zhruba v deset hodin

Zahráli jsme si hru na způsob pétanque a

večer se většina odebrala na nedalekou

bowlingu, vyprávěli si, co se nám na vodě

zříceninu Týřov, zatímco zbytek seděl u ohně,

přihodilo a pak se rozloučili nejprve s ní a

diskutoval a pojídal jednomu spolužákovi

později i s paní profesorkou Ottovou. Přišel

večeři. Moc dobrou večeři, nutno

čas večerní a já, tím gurmánem, co jsem byl,

podotknout.

jsem za experimentoval a smíchal dvě
polévky z pytlíku dohromady, nelitoval jsem

Den čtvrtý

toho. Když už se opravdu setmělo, pan
profesor vytáhl knížku a začal nám číst o

Snad pro jednou se vstávalo dříve,

vodáckých příbězích. Všichni jsme byli už

abychom si mohli doplnit zásoby na další den

opravdu unavení, někteří více, jiní méně,

v blízké vesnici, přičemž jsem se na cestě

takže jsme postupně odcházeli do spánku

nazpátek na chvíli ztratil a zazmatkoval.
Najedli jsme se, sbalili si, vylosovali, s kým

bez komfortu.

poplujeme a šli vpřed našemu poslednímu

Den pátý

Vstávat se nikomu vůbec nechtělo, ale
přesto jsme se k tomu nějak donutili.

Cesta zpět se nám trochu
zkomplikovala. Museli jsme vystoupit o
několik zastávek dříve, přestoupit na autobus,
který nás odvezl do Berouna a odtamtud to
šlo jak po másle. Rozloučili jsme se se
spolužačkou a paní profesorkou, které jely
opačným směrem, a sami se vydali do Prahy
vlakem. Cestou jsme zpívali, hráli a
vzpomínali, dokud nebyl čas se rozloučit. Po
mě a pár spolužáků to bylo na Smíchovském

Snídaně, balení, rychlé vodní hry na lodích
před vrácením lodí a následný odchod. Část
se rozhodla občerstvit ještě před doražením
domů, tak se zastavila v obchodě a obsloužila
se dle libosti, než se se zbytkem dopotácela
na nádraží. Zde jsme s úsměvem zakrývající
muka způsobená sluncem zakončili náš výlet,
vyfotili se a nasedli do vlaku. Ukázalo se, že
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nádraží, zatímco ostatní jeli dál až na Hlavní
nádraží. Řekli jsme si na viděnou ve škole a
rozešli se. Ihned poté, co jsem propocený
s náručí plnou zavazadel dorazil domů, jsem
padl na zem a děkoval za klimatizaci.
Nuže, to byl náš výlet na Berounce.
Nemohl jsem vyprávět úplně všechno,
protože to by tento článek byl extrémně
dlouhý, ale to snad chápete. Ti, kteří váhají,
zda jet s Alejí na vodu či ne, určitě jeďte. Je to
nejlepší výlet se třídou, na kterém jsem kdy
byl a jeden z mých nejlepších výletů vůbec.

- Filip Švorc, 1.A
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PABLITO NENÍ FRAJER

Netflixové série. Ve škole je totiž, dle slov
pana Julia, dějepisu neučí. Tito mladí tudíž
často Pabla považují za frajera a kokainovou
válku za národní symbol. Pan Julio se smutně
odmlčí.
Nutí mě to se zamyslet. Ano, je to
skvělej seriál, co se seriálových kvalit týče,
nicméně je nutno podotknout, že spíše
nahrává vnímání Pabla jako frajera, nikoliv
jako zločince mající na svědomí tisíce životů.
Ano, rozdával peníze chudým, dokonce i
domy, když nevěděl, co s kapitálem.
Nemyslim si však, že by tato Pablitova
“dobrota” dokázala vykompenzovat
skoncovaný životy obětí Medellínského
kartelu a hrůzné dětství pana Julia a celé jeho
generace.

Konečně nastává čas pomaturitní a s
ním předlouhý čas zevlení, v jehož rámci se
vydávám do Jižní Ameriky, konkrétně do
Kolumbie.
Čtení průvodce obvykle nepovažuji za
nutnost, tudíž jsem při odletu klasicky zcela
dutá a veškeré mé povědomí plyne z jednoho
dílu S kuchařem kolem světa a několika málo
epizod Narcos.
Pár dnů po příletu do druhé největší
metropole Medellínu mám to štěstí dostat se
na městskou tour, prosimpěkně nikoliv typu
Hop on- hop off turistscam tourbus, nýbrž
free walking tour - procházka městem s
komentářem místňáka, v mém případě
sympatického señora Julia - mohu jen vřele
doporučit. Výklad pana Julia mi v mnohém
otevřel oči. Posnažím se nyní jeho moudrost
vlastními slovy zreprodukovat.
Město v kávovém údolí Aburrá
zpočátku dvacátého století vzkvétalo a
prosperovalo, díky celosvětově vzrůstající
závislosti na kofeinu. Přišla však druhá
polovice století a s ní ekonomická krize.
Současně ve Státech objevili bílý prášek a tak
vzrůstala poptávka. Ideálních klimatických
podmínek pro pěstování koky využil dnes
díky Netflixu velmi populární Pablo E.
Zformování Medellíského kartelu a získání si
mnohých pomocníčků, díky nízké
zaměstnanosti obyvatel, nečinilo velký
problém. Byznys ve Státech se naplno rozjel.
Z pohledu místních, konkrétně
generace pana Julia, vyrůstající v
osmdesátkách, dětství rozhodně nebylo
žádná sranda - tehdejší Medellínský murder
rate krutě převyšoval součet murder rates
dnešních dvou nejnebezpečnějšich měst
světa (Los Cabos, Mexiko + Caracas,
Venezuela). Při vzpomínce na mladá léta si
vybavuje překračování mrtvých těl při cestě
do školy, bombové útoky na civilní
obyvatelstvo, atentáty vládních představitelů,
teror a nejistotu. Mladší generace místních
(neboli naši vrstevníci) si často o tehdejší
situaci získávají obrázek pouze ze sledování

Inu, v půlce devadesátek, po smrti
Pabla, začalo město s revitalizací. Díky
propojení architektury a sociálních služeb se
postupem času podařilo proměnit obskurní
kouty metropole v náměstí plná života, z
bývalého skvotu udělat ministerstvo školství,
skvoterům nabídnout pomoc a nové přístřeší.
Přibyla i vysněná nadzemka, jejíž brutalistní
stanice by ocenil nejeden architekt zkušenec.
A místní? Navzdory strastiplné minulosti a
přetrvávající kartelové kriminalitě (protože se
smrtí Pablita to bohužel neskončilo, byť je
dnes situace nesrovnatelně lepší) jsou veselí
a prožívaj každou maličkost. A co teprv když
Kolumbie vyhrává ve fóču - tento týden jsem
již dvakrát byla svědkem pouliční euforie při
výhře nad Argentinou a Katarem. Celý město
v národním dresu v ulicích sleduje televizky
na kolečkách přenášející živý přenos Copa
América. Když hraje Kolumbie, průběžné
skóre zápasu hlásí i amplióny v metru.
A co si z toho teda odnést? Nuže, za mě:
1. Pablito fakt neni kolumbijský národní frajer.
2.Zkusme se inspirovat od Kolumbijců.
Navzdory ošklivý minulosti a babišovský
současnosti zkusme nebejt grumpy Čecháčci
a radši se radovat z toho, jak skvěle se máme.

- Zuzana Rottová, bývalá studentka
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MÓDNÍ POLICIE
Letní edice.

Žaneta Špánková, 3.A

Žanda nám jednoho letního (avšak trochu pochmurného)
dne zvolila jednoduchý outfit skládající se z volných černých
vzorovaných šatů po své mamince. Na nožky oblékla jednoduché černé
sandálky. Vše měla doplněné hnědočerným prstenem, který, jak nám
prozradila, pořídila na Design marketu, hodinkami s hnědým páskem a
jednoduchým tmavším náhrdelníkem.
Za jasnou retro hodnotu šatů a barevnou kombinaci černá s černou - u které se prostě nedá “seknout” by Žanda normálně
dostala hodnocení vyšší, avšak právě protože se jedná o Žanetu
Špánkovou, která se dokáže “vyfiknout” mnohem “zajímavějším”
způsobem, očekávání bylo větší. V létě letí barvičky a odvážnější
modely, tak pozor na to, protože módní policie vidí všechno!
Hodnocení: 8/10

Chlapci z kvinty a prváku!

Tato skupinka chlapců z kvinty a prváku
zvolila povětšinou jednoduché a pohodlné outfity
pro teplé školní dny. Zamířili přímo z bufetu, jak je
možné si všimnout na doplňcích v podobě svačinek.
Je možné vidět dvě bílá trika, která je nutné
ocenit, neboť ne vždy skončí svačina z bufetu v našich
žaludcích, a dvě trika černá, která je též nutné ocenit
vzhledek k pražícímu slunci. Dále si povšimněme
jedněch Adidas přezůvek doplňujících první model a
sice ladících modrých “kroksů” v modelu čtvrtém
(první z prava). Dva prostřední chlapci se bohužel s
přezůvkami neobtěžovali, což se jistě odrazí i na
hodnocení. Odvážné jsou také tmavé šusťákové kalhoty, které, i přes jejich retro “vibe”, rozhodně nejdou
ruku v ruce s momentálním počasím. Inu - sečteno, podtrženo!
Celkové hodnocení: 6/10

Daniel Dvorský, 2.A

Bílá košile schovaná pod velikou tmavě hnědou bundou, která
určitě již nějaký pátek sloužila, jejíž retro vzhled Dan doplnil také již určitě
po nějakou dobu používanými bílými teniskami. Černé kalhoty vytažné
do půlky lýtek, ab odhalil ponožky, které však mohly být o něco lepší a
nemusely s kalhotami úplně splývat. Sluchátkový kabel, který Danovi vysí
z kapsy by se také určitě dal za předpokladu, že se jedná o část outfitu (a
ne jen omyl způsobený ranním spěchem do třídy), ukázat lepé.
Daniel však ví, jak takovéto “retro-homeless” modely nosit, což je
obdivuhodné a určitě si to může dát do životopisu pod kolonku ,,zvláštní
schopnosti’'.
Hodnocení: 8/10
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František Novák, 3.A
V naší módní policii nesmíme vynechat ani Františka Nováka
ze 3.A, který se vyznačuje svou lehkovážností ve volbě oblečení. Ten
zvolil obyčejné šedé triko s potiskem žlutého slona, a černé šortky.
Jednoduchost a praktičnost velmi ceníme.
Co ještě ceníme jsou přezůvky, které sjou však značky Crocs,
což možná trošku bodíky strhne, avšak fakt, že vlbec přezůvky v
posledních dnech školy má, je obdivuhodný. Nutno zmínit také
zajímavý doplněk - dětská Batman peněženka na klíčence - který
alespoň trošku připomíná Františka takového, jakého ho známe zmateného a tak trochu roztomilého.
Celkové hodnocení: 7/10
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STUDENTSKÉ OKÉNKO
“Jaká je první cesta, na kterou si
pamatuješ?”
ANNA SUŠICKÁ, XB

VOJTĚCH PEPRNÝ, PB

S babi a dědou jsme jeli do Chorvatska a
nějaký český kluk si se mnou pořád chtěl hrát
‚spadla lžička do kafíčka‘, asi ho bavilo mě
topit. Děda si myslel, že si hezky hrajeme, a
tak mě za ním furt posílal. A pak ten kluk řekl,
že by si mě chtěl odvézt domů, že nemá
žádné sourozence. Tu hrůzu si pamatuju
dodnes.

Když jsme byli v Bulharsku, bylo mi asi šest.
Jeli jsme na ostrov Nesebar. Dělali tam moc
dobré krevety.

ALEX NAGY, XA
Rodinná dovolená v Řecku, byli tam i mí
prarodiče a kmotr s bratranci. Jednoho z nich
bolel zub, ale přitom si živě pamatuji, jak
ukazuje, že ho bolí chodidlo.

JOHANKA BURIÁNKOVÁ, XA
První cesta, která se mi vybaví, je dovolená
v Irsku. Bylo mi tak šest a i když si toho moc
nematuji, vzpomínám na krásnou krajinu,
spoustu ovcí a velkou sochu Oscara Wildea
v županu s dýmkou.

VERONIKA PTÁČKOVÁ, 2.A
Asi to bude cesta do Turecka. Z fotek vím, že
jsme navštívili spoustu velkolepých památek
a míst, ale já si vybavuju jen ‚vepřo knedlo
zelo‘ v letadle a all inklusive stravování
v hotelu.

MAJA KAFKOVÁ, XA
Za mě asi cesta do Egypta s mojí babičkou a
dědou. Je to asi poslední dobrá vzpomínka
na mojí babičku, než zaútočil alkoholismus.

ANNA HEJTMÁNKOVÁ, BÝVALÁ
STUDENTKA
Matně si vzpomínám na první cestu do Prahy.
Jako poměrně naturální dítě z Vysočiny mě
velkoměsto šokovalo. Pamatuji si, že jsem se
dost těšila zpátky ke krávám.
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VTIPY
Kde se octnete, když na letišti zjistíte, že
jste si doma zapomněli letenky?
Na letenkém ledě

Proč jezdí původní obyvatelé Ameriky na
hory do Evropy?
Mají rádi skALPY

Jak se správně rozloučit se spojenými
arabskými emiráty?
Dubye

Proč praštěným lidem nevadí i opravdu
špatné hotely?
Protože všude vidí hvězdičky.

Co nejčastěji sleduje osamocený
cestovatel?
CestovaTELKU

Jaký titul dostane nejvíc sexy muž v
Mexiku?
Mexikanec

Proč lidé létají letadly?
Protože cesta pak netrvá tak letadlouho

Jakým slovním spojením se v Itálii
označuje prudký déšť?
Itálie jako z konve

Co dělají protidrogoví psi letištní ostrahy,
když něco vyčenichají?
Letištěkají

Je Rusko součástí Evropy?
AsiJe

S jakými sladkostmi nesmíte do letadla?
S bombóny

Proč sportovci radi jezdí do Lisabonu?
Mají radi transport do sportugalska

Proč si milovník koňů přál jet mimo
středozemí?
Chtěl vidět mOŘE

Který geometricky útvar nejdál
docestuje?
Dopravoúhlý trojůhelník
- Vojtěch Synáček, bývalý student

V jaké značce na oblečení upřednostňují
transport výrobků železniční dopravou?
Vlakoste

Kterou slečnu vlakoví průvodčí vždy rádi
vidí?
Jí, Zdenku
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