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Michale, Tvoje péãe o lidi je nûco ne-
vídaného. VÏdy ochotn˘ pomoci, vÏdy cit-
liv˘ a zajímající se o potfieby ostatních.
Dfiíve neÏ nûkdo pomyslí na to, Ïe potfie-
buje talífi, uÏ ho má pfied sebou. Dûkuji za
Subway!

Ondro, obdivovala jsem, Ïe jsi zvládal
i 25 kilometrÛ chÛze ve velkomûstû o ber-
lích. S pfiekvapením jsme zjistili, Ïe tohle
byla uÏ na‰e spoleãná pátá cesta do zahra-
niãí. Souhlasím s Tebou, Ïe na‰e ‰kola je
v cestování v˘jimeãná a je radost ji studo-
vat, (nejen) kdyÏ má ãlovûk rád jazyky.

Eli‰ko, jsi vnímavá a inspirativní sleãna.
Ty jsi byla ta, na kterou jsem se jednou pfiiro-
zenû obrátila, kdyÏ jsem mûla v hlavû komen-
táfi k tomu, co vidím na ulicích. Pamatuje‰?
Na seriál Doctor Who se podívám. 

Gábi, Ïe ta prázdninová brigáda stála
za to? Tfieba Ti batoh PINK bude pfiipomí-
nat záÏitky je‰tû dlouho. I organismus roz-
hozen˘ pfieletem nûkolika ãasov˘ch pásem
zase bude jednou normálnû spát. Chození
bylo hodnû, ale vidûli jsme snad v‰e, co je
pro dne‰ní Nov˘ York charakteristické.
A to je to hlavní, kdyÏ tam cestujeme tfie-
ba jen jednou za Ïivot.

Verão, babylon na fiece Hudson je jasnû

mûsto pro Tebe. Slovy prÛvodce Lonely
Planet: maják v mofii nákupÛ, diktátor
trendÛ. Pfiitom nikdo neposuzuje, kaÏd˘ si
Ïije po svém. AÈ je to hipster, gay, zpûvák
v kostele, fanou‰ek Starbucks, kdokoli.
Pas s letenkou se na‰el, kufr vydrÏel, v‰e
dobfie dopadlo. TvÛj smích budu doufám
sly‰et i nûkdy pfií‰tû.

Vando, tolik energie v tak malé posta-
vû… kouzelné. Byla jsi k neutahání. O ko-
lik krokÛ víc jsi musela udûlat ve srovnání
se spoluÏáky a stále v pohodû, veselá holka.
·ídlo, co si hlavní mûsto svûta uÏilo naplno.

Kristy, nikdy bych si pfiedem netipova-
la, Ïe takové ru‰né mûsto tû vnitfinû rozzá-
fií. Asi tam bylo dost svûtel, tak se „city”
podûlilo… Tolik úsmûvÛ jsem nevidûla za
cel˘ loÀsk˘ ‰kolní rok. Bylo vidût, Ïe si té
pfiíleÏitosti váÏí‰, v‰echno jsi sledovala
a zajímala se.

Cilko, i Tobû jsem se ráda vûnovala.
Líbí se mi, Ïe jsi schopná klást dotazy, co
si myslím o tom nebo támhletom, nutilo
mû to pfiem˘‰let. V‰ímá‰ si na lidech de-
tailÛ, jsi pozorná. Dvoje rifle uÏije‰ a ‰aty
taky, uÏ se tû‰ím, aÏ je uvidím.

Jani, tak milá dívka se jen tak nevidí.
V‰echno fotí, pofiád má dobrou náladu. Na

zmrzlinové rolky Oreo budeme vzpomí-
nat, ale smaÏené su‰enky nás nepfiesvûdãi-
ly k ochutnání. A na mnoho dal‰ích 
momentÛ zavzpomínáme také, jsem si jistá.

Veru, sdílely jsme spolu pokoj a bylo to
fajn. Stále nechápu, jak mÛÏe‰ spát bez oto-
ãení v posteli. Opravdu jsem nesly‰ela ani
jedno zavrzání. Na country hudbu bude‰
muset víc na západ, ale uÏ víme, Ïe New
York stál za náv‰tûvu. Howgh. V indián-
sk˘ch jazycích ‚domluvil jsem, konec‘.

Inu, ochutnávali jsme mûsto zvané
velké jablko zas a znova. Brooklyn
Bridge, Manhattan, katedrála sv.
Patrika, 5th Avenue, Times Square,
Grand Central Terminal, Madison
Square Gardens, obchodní dÛm Macy's,
Century 21 a dal‰í dle zájmu, Flatiron
Building, Broadway, Ellis Island a so-
cha Svobody, muzeum imigrace a taky
americk˘ch indiánÛ, Battery Park, Wall

Street a Burza, Metropolitní Muzeum,
Central Park a Strawberry Fields Johna
Lennona, Rockefellerovo Centrum
(Top of the Rock!), Empire State
Building a Chrysler Building, radnice,
Transportation Hub, Ground Zero
a 9/11 Memorial u Svûtového obchod-
ního centra, Chinatown a Little Italy
s probíhajícím festivalem, Greenwich
Village, trajekt na Staten Island, tradiã-
ní baptistická zpívaná m‰e v Harlemu
a je‰tû právû módní Williamsburg.
V‰echno jsme stihli. A poãasí nám víc
neÏ pfiálo.

Dûkuji za bájeãnou spoleãnost, dûkuji,
Ïe jste, jací jste. Nûco jsem se nauãila já od
vás, nûco vy ode mne a od skvûlé paní prÛ-
vodkynû. Celá fotogalerie na: www.gym-
naziumrajec.cz

Va‰e uãitelka Katefiina Pernicová.
Foto: archiv gymnázia

Milí studenti
Gymnázia 

Rájec-Jestfiebí, 
úãastníci cesty do

New Yorku
Tento dopis vám pí‰i s chutí; cestu do mûsta, které nikdy

nespí, jsem proÏila intenzivnû i díky kaÏdému z vás. Byli
jsme si blízko, trávili spolu dny i noci, tûsnû kolem mé po-
stele jste v‰ichni procházeli do koupelny. Komunita, kdy
u stejného stolu si jeden vyfiizuje korespondenci, druh˘ sní-
dá a tfietí ãistí zuby nebo ãeká na toaletu, byla zábavná.

Rájeãtí gymnazisti v New Yorku. 
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