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Dvojka
Blíží se Valentýn, čas lásky, a tím pádem bude i
většina tohoto časopisu o lásce. Sice se říká, že
květen je lásky čas a nyní je únor, ale to nevadí.
Láska by měla vzkvítat vždy a všude. Doufám , že
budete s tímto vydáním spokojeni a zároveň vám
přeji nádherné prožití Valentýna a do zbytku života
mnoho lásky, štěstí a co nejméně zklamání. Mějte
na paměti, že láska je sice potřebná, ale pokud se
v tomto věku jednou zklamete, život jde dál.
Roman Svoboda
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Valentýn může začít
Něco z historie
Jakmile se v kalendáři objeví únor, žije celá
Anglie myšlenkami na lásku. I když, po pravdě
řečeno, obchody jsou zaplaveny sladkostmi,
přáními a dárečky ve všech odstínech barvy
červené už od začátku ledna, často spolu s
čokoládovými velikonočními vajíčky!
Bude den sv. Valentýna. Kdo to ale byl svatý
Valentýn? Proč je vůbec tento den spojován s
láskou? Ve starověkém Římě byl 14. únor svátkem
pocty bohyni Juno. Juno byla královnou všech
římských bohů a bohyň a následující den, 15. února
začínaly oslavy boha Lupercia. V tehdejší době byly
životy chlapců a dívek striktně odděleny a jednou za
rok, právě v předvečer tohoto svátku, probíhala
jakási loterie. Na kousky papíru se napsala jména
vybraných mladých dívek, lístky se vložily do
nádoby a mladí muži si vždy vybrali jeden lístek a s
vyvolenou dívkou se stali partnery po dobu oslav a
často i po celý rok až do další loterie.
Císař Klaudius II. se zúčastňoval mnoha bitev,
ale římští muži jen neradi vstupovali do vojska.
Klaudius věřil, že to bylo proto, že nechtěli opouštět
své milé a rodiny, a proto se rozhodl zakázat
všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Svatý
Valentýn byl římský kněz , který žil v době
Klaudiovy vlády. Nedbal Klaudiova zákazu a dál
tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl
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uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14.
února r. 296.
Traduje se má, že za pobytu ve vězení za ním
chodili mladí lidé a házeli mu květy a psané vzkazy
do okna jeho cely. Tak chtěli ukázat, že jako on i oni
věří v lásku. Jednou z nich byla dcera správce
vězení, do které se Valentýn zamiloval a v den své
smrti jí zanechal dopis, který podepsal "s láskou
Tvůj Valentýn". Tato větička přežila staletí a
dodnes se
píše na
přání. Dávají
si je mezi
sebou mladí
i starší.
Jméno
Valentýn tak
často skrývá
tajného
ctitele či
ctitelku,
takže se
stává,
že chlapci i
dívky mohou
obdržet i
několik
přání, aniž by věděli, od koho jsou.
Lásky není nikdy dost, budiž tedy 14. únor
vzorem pro všechny další dny v roce
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Sv. Valentýn není výmysl dnešní doby, je
skutečnou historickou osobností. Kdo sv.Valentýn
vlastně byl? Moc o něm nevíme, jen lze z
dokumentů vyčíst, že zemřel v roce 269 a byl
prohlášen svatým. Vykonával v Římě kněžský úřad
v době panování císaře Klaudia II. Gothica
(268-270) a vypráví se o něm spousta legend.
Začneme legendou ze starého Říma, která
vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného,
počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti
se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna k
sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k
Valentýnovi, posteskl si také nad okolnostmi, proč
se Valentýn nemůže stát přítelem císařovým.
Protože Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří
těm pověrám (měl na mysli křesťanství). Jenže
Valentýn namítl, že císař je tím, kdo věří pověrám.
Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na
sebevědomého Valentýna dohlížel. A aby byl
Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si Astorius
Valentýna do domu. Tam se setkal s velmi krásnou,
ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal
Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn
tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil a dívku si
zamiloval.
Zázrak se opravdu stal a dívka opět spatřila
světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal celý
Řím. Pohané odmítli věřit v ten zázrak a vtrhli do
domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu
oddělili mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému
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osudu se stal sv.Valentýn patronem věrných a čisté,
oddané lásky.
Také křesťané přejali tento starobylý zvyk a
spojili jej se svým světcem Valentýnem,
mučedníkem za vlády císaře Klaudia II. Duševně
nemocný císař se prý rozhodl zrušit manželství,
neboť ženatí muži podle něj nebyli dobrými
válečníky. Kněz Valentýn však přes císařův zákaz
tajně dál oddával milence, za což byl uvržen do
vězení a popraven. Poslední vzkaz, který Valentýn
poslal dceři vězeňského dozorce před svou smrtí,
zakončil slovy: "Od Tvého Valentýna". A tak od té
doby si v den svátku sv. Valentýna posílají a dávají
zamilovaní lidé tyto "valentýnky" s vyznáním lásky.
Jana Matoušková a Iveta Šejnová

Únor a láska
Proč slaví zamilovaní svůj svátek právě v únoru?
Je totiž prvním měsícem, který předznamenává
příchod jara. V římské mytologii byl únor spjat s
bohyní Juno, ochránkyní žen a manželského krbu.
A pak je tu legenda o zavraždění kněze Valentýna
právě 14.února roku 269.(Římský císař Marcus
Aurelius Claudius zvaný Germanicus jej nechal
popravit za to, že přes zákaz tajně oddával milence.
Císař potřeboval vojáky a milující manželé byli
většinou málo nadšenými bojovníky). Datum smrti
kněze se shodovalo s pohanskou slavností jara a
svátek zamilovaných byl na světě.
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Pár citátů zamilovaných SMS
Sms:
Kdyby nebe bylo jeden velky kus papiru a ze vsech
rek a oceanu inkoustem, stejne by mi to nestacilo
na napsani toho, jak moc te z celeho srdce miluji!
Nejlepsi na svete je laska , nejstarsi hry jsou na city,
nejvetsi nadeje je sazka, nejvic jsi pro me proste ty!
Pouze ten, kdo miluje, opravdu zije.A tak ti dekuji za
zivot, lasko moje!
Nejdulezitejsi veci by mel clovek mit stale pri
sobe.Ale ted nevim, jak si te narvu do batuzku?!
Básnička:
Uvadá láska....
Ticho...Smutek.A snad i žal.
Uvadá láska...
Proč?Sám meč ji asi sťal.
Vrať se , lásko, vrať se zpět,
Vždyť tě potřebuje celý svět.
Slzy jí stékají po tvářích na zem.
Zjistí někdo, že už tu nejsem?
Uvadá láska...A cítí těžká muka.
Naposled pro ni srdce ťuká a ona naposled zrychlí
jeho tep.
Uvadá láska...
Snad před tím netrpěla, snad jenom polibky dát
nám chtěla.
Po její tváři už jen slza stéká.
To láska pláče.Prosí.Za člověka....
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Citáty:
Koho jen láska dotkne se, ten celičký se změní a v
srdci pocítí, co není k vyslovení.
Báti se lásky znamená bát se života a ti, kdo se
života bojí , jsou již ze tří
čtvrtin mrtvi
Russel
Skutečná láska se nikdy
nevyčerpá.A když se
obrátíš k té pravé
studni, bude tím
štědřejší, čím víc z ní
budeš brát.
Saint- Exupéry
Ilona Mazůrková a Jana
Franková

Co říkají barvy o našem životě
Bílá:ochrana, očištění, cudnost, štěstí, blaženost,
ochrana proti pomluvám,spiritualita;
Zelená:uzdravování, peníze, prosperita, osudové
štěstí, plodnost, krása, úspěchy v zaměstnání,
mládí;
Hnědá:uzdravování zvířat, domov;
Růžová:emociální láska, důvěra, přátelství;
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Červená:vášeň,
odvaha, síla,
sexuální potence;
Žlutá:věštění,
psychické síly,
mentální síly,
moudrost, vize;
Fialová:fyzická
síla, exorcismus,
uzdravování;
Modrá:
uzdravování
(hojení), spánek,
mír;
Oranžová:ochrana v právních záležitostech,
úspěch.
Bára Konopáčová a Monika Břichnáčová

Květomluva (zelenino, stromo i ovoco)
Akátová větvička s květem Rád bych tě objal.
Akátový květ Kdy tě zase uvidím?
Akátový list Důvěřuj mi.
Amrhele(druh višní) Rád tě vidím.
Ananas Prosím, alespoň jednu hubičku.
Angrešt Netrap mě více.
Angreštová větvička Po hněvání bývá zase jasno.
To platí i v lásce.
Anýz Abys nebyla jednou zklamaná.
Arnika Máš krásné oči.
Aurikule(druh prvosenky) Ve štěstí jsem u tebe,
drahý.
Babí hněv Nestarám se o lidské řeči, hlavně že mě
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miluješ.
Balšám Tvá láska je mi posilou.
Balzamína Jen půvab vábí, nikoli nádhera!
Barborka Mlčíš-li, jsi zajímavá.
Barvínek Stále se jen krášlíš, láska naše však
uvadá.
Bazalka pravá Měli bychom se lépe poznat.
Bedrník Neodmítej mě.
Bez černý Zmýlila jsi se, jsem docela jiný.
Blatouch bahenní Nepohrdej mojí láskou.
Blín černý Divné věci se o tobě vyprávějí.
Bob obecný Sledoval jsem tě.
Bobkový květ Obdivuji se ti, ale nemiluji tě.
Bodlák obecný Urazila jsi mě.
Bolehlav Přes všechno, co jsi mi provedla, zůstanu
ti věrný.
Borovice Nenech mě dlouho čekat.
Borovicová větvička Lituji své lásky.
Borůvka černá Tys mi vším, má lásko .
Božec Podej mi ruku ke společné cestě životem.
Bramborový květ Každý tě rád vidí.
Broskev Obměkčí tě mé slzy?
Broskvová větvička Otevři mi své srdce.
Broskvový květ Kéž bych získal tvou lásku.
Brusinka Toužím po tobě čím dál víc.
Brusinkový květ Sdílím vše s tebou.
Břečťan popínavý Naše láska nepomine. Nic na
světě nás nemůže rozloučit.
Býlí Tvé upřímnosti není třeba.
Březová větvička Léta prchají, a ty stále se
svatbou váháš.
Březový list Nejsi mi lhostejná pojď ke mně blíže.
Buková větvička Stále se ti obdivuji, lásko má
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Bukový květ Odpusť mi
Bukový list Zůstaň klidná a neztrácej naději
Celer Splním každé tvé přání
Cibulový květ Tvá lítost není upřímná
Citron Nesmím tě milovat
Citrónový list Proč mě trápíš?
Cypřiš Neplač, má milá, však se brzy zase sejdeme
Čajovník čínský Tys má sladká čarodějka
Čekanka obecná Marně na mě čekáš
Černobýl Staň se mým přítelem.Věnuj mi své
přátelství
Černucha Není více tajemstvím, že tě miluji
Česnek Jsi mi docela protivný
Čočka jedlá Netrop si ze mne žerty. Nejsem ti pro
blázny
Divizna Ty jsi moje nejmilejší. Největší poklad můj
je tvoje láska!
Dub Láska má je stálá
Dubová ratolest Prosit tě o lásku nechci a nebudu
Fenykl obecný Ty nejsi s ničím spokojena
Fiala bílá Kam prchlo naše štěstí, naše naděje?
Fiala jarní Celé mé srdce patří jen tobě
Fiala letní Tvé rty jsou krásné
Fiala zimní Toužím neustále po tobě
Fiala žlutá Zůstanu ti stále věrný. Blázen, kdo
miluje, blaženější, kdo jest milován
Fík Jsem šťasten, že mě miluješ
Fíkový list Proč se přede mnou skrýváš?
Granátový květ Kdy tě spatřím ve svatebních
šatech?
Granátové jablko Mé srdce je k tobě
upřímné.Jsem ke všemu odhodlán.
Habr Očekávám tě na známém místě.
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Heřmánek pravý Již nikdy se neuvidíme.
Hluchavka Nechci již o tobě slyšet .Nic mi neříkej a
nevysvětluj.
Hloh obecný Pohrdám tebou.
Hortenzie Snadno jsi zapomněla. Jak jsi mohla
zapomenout.
Hořec žlutý Láska je hoře. Děkuji ti za všechno.
Hořčice Nemohu na tebe zapomenout. Pro tebe
budu věčně lkát.
Hrách Jsi v lásce velmi nestálý.
Hrachový květ Když tě spatřím, jsem šťasten.
Hrušeň Tvé polibky jsou přesladké.
Hruškový květ Kdy mohu s tebou mluvit?
Hvězdice Zůstaneš mi věrná?
Hyacint Miluji tě.Srdce mé náleží jen tobě.
Hyacint bílý Nejsem ti nakloněna.
Hyacint červený Rád na tebe vzpomínám.
Hyacint modrý Zachovám tě v paměti.
Chmel Proč jsi ke mně tak chladná? Obejmi mě.
Chrpa Jsem šťastný.
Chřest Žij blaze.
Chudobka Přestože se nemůžeme sejít, mám tě
stále upřímně rád.
Ibišek Začínáš být nezpůsobným. Polepši se!
Jablečník Největším údělem je láska.
Jablko Láska má a naděje v ní zakládá se na tvé
dokonalosti.
Jabloňová větvička Proč mě nemůžeš nikdy
milovat? Proč?
Jabloňový květ Nerozumím mluvě tvých očí.
Jahoda Kdo hledá, nalezne.
Jahodník Tys moje štěstí, moje dobrotisko.
Jahodový květ Vím něco nového!
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Jalovec Budeš-li mne očekávati, přijdu určitě.
Jasmín Je mi blaze bez tvé lásky.
Javorový květ- Jsi půvabná i ve hněvu.
Javorový list-I když se hněváš, jsi stále roztomilá.
Ječmen Nech mne být!
Ječmenový klas Neboj se nedostatku.
Jedle Zasmušilost ti nesluší a není mi milá.
Jeřáb Jsi příliš domýšlivá! Myslíš, žes mne
okouzlila, ale mýlíš se.
Jestřábník Při naší lásce je zapotřebí největší
opatrnosti .Od lidí není nám příliš přáno.
Jeřábový květ Miluješ také tichý rodinný život?
Jetel Chceš se vdávat, nebo ne?
Jetel bílý Příteli, tvá láska mi dala vše.
Jetel čtyřlistý Spolu budeme šťastni.
Jetel hořký Rozloučení je vždycky těžké.
Jetel zlatý Tvůj dopis mě potěšil.
Jetelový květ Vyslyš mou lásku.
Jetelový list Přeji si věrné a upřímné přátelství.
Jilmový list To bude trvat stále, že se musíme jen
kojit nadějí?
Jitrocel kopinatý Přesvědč se, že jsem ti věrná
Jíva Kéž se ti nic zlého nepřihodí.
Jmelí bílé Spolu našli jsme štěstí.
Kaktus Naše štěstí bylo krátké, trvalo jen okamžik.
Kamélie japonská Nikdy se nevzdám lásky k tobě!
Kapusta zelná Musíme doufat, že naší lásce bude
jednou přáno.
Karafiát Roznítila jsi mou lásku.
Karafiát bílý Nejistota je trapná, rozhodni se brzy.
Karafiát červený Tvé zdráhání mi působí rozpaky.
Karafiát jednoduchý Jsem zadána.
Karafiát planý Mohu ti věnovati pouze přátelství,
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ale nikdy lásku.
Karafiát vonící Naše přátelství je čestné a má
vnitřní hodnotu.
Kaštanový květ Jsem ráda s tebou.
Kaštanový list Spletla jsi se ve mně.
Klas obilný plný Musíme věřit, že v naší lásce
nastane brzký obrat.
Klas obilný prázdný Má láska byla pouhým snem.
Klokoč zpeřený Tvá láska je mi svatá.
Kmín kořenný Naši lásku musíme ještě tajit.
Kohoutek luční Cožpak se máme stále hněvat?
Koniklec Musíme se rozejít.
Konopí seté Budu na tebe stále čekat.
Konvalinka
vonná Zamiloval
jsem se do tebe
na první pohled.
Kopr vonný
Můžeš se mi
svěřit, nezklamu
tě.
Kopretina Tvá
krása je jen
pýchou.
Kopřiva
dvoudomá Tvé
rozmary jsou
nesnesitelné.
Koriandr setý Jsi koketa!
Kosatec Pouze ty mi můžeš vrátit klid.
Koukol polní Tvým očím a slovům nemohu věřit.
Kozí brada luční Již ti nemohu věřit.
Kozí list Čeho se mohu od tebe dočkat?
- 14 -
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Kozí pysk Naši lásku nic nezmaří.
Kozlík lékařský Jak ses rozhodl? Jak ses
rozmyslela?
Křen selský Tvá nevěrnost mě nezarmoutila.
Kukuřice setá Kdo mnoho žádá, málo dosáhne.
Kuří noha Vážím si tě.
Kvítko pěti bratrů(orlíček) Nemiluješ mě poctivě,
pouze si s láskou pohráváš.
Laskavičník Hořím láskou k tobě.
Lebeda Přináším ti dobrou zprávu.
Leknín Vzpomínáš ještě?
Len setý Věřím, že rodina a domácnost ti bude
nade vše.
Lesknice Tatam je moje pohoda.
Levandule lékařská Tvá slova nejsou upřímná,
nerozumím jim proto.
Lilek Setkávat se budeme nejraději večer .Tato
doba je naší lásce nejpříznivější.
Lilie bílá-Věřím ti, že jsi nevinná, nic nedám na
lidské řeči.
Lilie červená Nebaž po bohatství!
Lilie zlatá Vroucná je moje láska k tobě.
Lipová větévka Mám se vzdáti veškeré naděje?
Lipový květ Rozumíš mi?
Lipový list Spi klidně, dobrou noc!
Lískový květ Má náklonnost k tobě je upřímná.
Lískový oříšek Prosím ještě o jedno políbení.
Lněný květ Tichá domácnost nade vše.
Lopuch větší Rád bych tě přivinul ke svému srdci.
Vojtěžka setá Žádáš příliš mnoho, to není možné.
Lýkovec jedovatý Ty mne podvádíš!
Maceška polní Nepokládej mé přátelství za lásku
k tobě.
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Majoránka zahradní Proč jsi stále tak chladná, což
jsi nepoznala lásky?
Mák setý Jsi příliš pohodlný milovník.
Mák vlčí Neprozraďme naši lásku.
Malina Za naši lásku se nemusíš před lidmi stydět.
Láska je jen jedna, a to láska upřímná a věrná.
Malinový květ Získal jsi moji úctu.
Mandle Ráda bych se vdávala.
Mandle hořká Trpce jsi mne zklamala.
Mandlový květ Mám jen jediné přání.
Mandragora Mohu ti důvěřovat?
Máta peprná Čas hojí vše, i kruté rány lásky.
Mateřídouška Zklamal jsem se! Marně jsem čekala
tvoje objetí.
Meduňka lékařská Kudy chodím, stále na tebe
myslím.
Mech Jsi tvrdohlavá.
Meloun Za věrnost dostane se ti odměny.
Meruňková větvička Kořím se ti.
Meruňkový květ Vyslyš hlas mé lásky.
Měsíček lékařský Musíš být mou.
Modřínová větvička U mne nalezneš vždycky
útulek.
Mrkev Mám tě rád, ale jsem nesmělý.
Muškát Jsem šťasten, jsi-li se mnou.
Muškátový květ Sním o tvém objetí.
Narcis Koho by neupoutala tvá krása?
Narcis bílý Vynikáš hrdostí.
Narcis žlutý Proč chceš zmařit naši lásku?
Netýkavka Nepřibližuj se ke mně.
Ocún jesenní Pamatuj, tvoje láska i krása pomine.
Okurka Dozvěděl jsem se, že miluješ jiného.
Okurkový svět Běda mému soku v lásce!
- 16 -

Dvojka
Oleandr obecný Má milá, každý tě musí hned
milovat.
Olivová větévka Smiřte se!
Olivový květ Máš dobré srdce a to je základ
našeho přátelství i lásky.
Olšová větévka Řekni mi: mohu ti v lásce věřit?
Olšové listí Kdy mě vyslyšíš?
Oměj Přijď opět na smluvené místo, budu tě čekat.
Orlíček Miluji tvoje mládí a odvahu.
Ořechový květ Čiň, co chceš!
Ořechový list Vše v dobré se obrátí, neztrácej
naději.

Ořech vlašský Sytíš nové naděje ve spokojený
život.
Osiková větvička Ráda bych se vdávala.
Ovesná lata Zmýlil jsi se ve mně, milý.
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Palmový list Žijeme v míru.
Pažitka Lásce nikdo neodolá.
Pelargónie Skloň se ke mně!
Pelyněk Je nám souzeno, že se musíme rozejít.
Penízek Jsem k tobě připoután.
Pepř Musíš rozumět žertu, neboť žert je kořením
života.
Petrklíč Kdo je pánem tvého srdce?
Petržel Skromnost je vlastnost, která tě krášlí.
Pivoňka Minula krásná doba naší lásky.
Podběl Dnes mě ještě očekávej .
Pohanka Tys mne pohaněla, nechci s tebou již nic
mít.
Pomerančovník Mou lásku si musíš umět vydobýti.
Pomerančový květ Má láska je upřímná, nechť je
takovou i tvá.
Pomerančový list Buď celá moje.
Pomněnka Nezbývá nám nic než vzpomínání.
Proso Proč mi již nedůvěřuješ?
Pryskyřník Miluješ příliš často změnu.
Přeslička Proč jsi tak mrzutý? Co je toho příčinou?
Pšeničný klas Poznal jsem ti na očích, že mou
lásku opětuješ?
Ptačí zob obecný Dnes večer určitě přijdu na
sjednané místo.
Pýchavka Tvé skutky jsou hříšné, nevěrnice.
Pýr plazivý Vyslyš mé prosby.
Rajské jablíčko Také radost má slzy. Onou
nepříjemností jsi si sama vina.
Rákos obecný Tvá věrnost přetrvá všechna
nebezpečenství.
Rozmarýna Chci být jen tvou.
Růže Vyznávám ti lásku.
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Růže bílá Soužím se, neboť jsi mnou opovrhla.
Růže jasně červená Jsem velmi blažen tvojí
láskou..
Růže měsíční Nemohu se nasytit chvil s tebou
prožitých.
Růže planá Tvá láska nepotřebuje ozdob.
Růže plná Proč odpíráš mi lásku svoji?
Růže stolistá Obdivuji se ti.
Růže žlutá Žárlím na tebe.
Růžičková větvička Ne!
Růžové poupě Musím věřit ve štěstí.
Růžový list Ano!
Rybízová větvička Snesl bych ti modré z nebe.
Řasa Tys dobrá dušička.
Řebříček Nudíš mne.
Ředkev Neplač, svých slz si ušetři.
Řepka Závidíš mi.
Řeřicha Rozhodni sama o naší lásce .
Salát Poraď, co mám činit?
Sasanka Nechci lásku z přinucení.
Seno Přinesla jsi mi štěstí.
Skořicovník Neznáme se odněkud? Jste mi
povědomá.
Slaměnka Chci býti hoden tvé lásky.
Slíva Zdá se mi často o tobě.
Slívový květ Sním jen o tobě, ale marně.
Slívový list Tys nesplnila mé očekávání.
Slunečnice Nemůžeš se zříci alespoň trochu své
hrdosti?
Slzičky Jsem na věky tvůj.
Smetanka Jsi nerozumná, neboť jsi v lásce jako
dítě.
Smolnička U mne najdeš úlevy.
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Smrková větvička Musíš si zasloužit mou důvěru.
Stéblo obilné Proč jsi tak bojácný, musíš se mít
více k světu.
Stéblo travní Čekám na tvoji odpověď.
Svízel Jen jednou kvete máj našeho života.
Šafrán Závidíš mi.
Šalvěj Potěš mě v mém zármutku.
Šeřík Miluješ mě opravdu?
Špenát Chceš mě za muže?
Šťovík Překážky tě nesmí odradit.
Tabák Rád vzpomínám na místa,kde jsme se
scházívali.
Tabákový květ Dovedeš mne obveselovat.
Tis Pro tebe chci žít i zemřít. Chci vytrvale
pracovati, abychom dospěli k cíli!
Topolová větvička Svěř se mi docela.
Trn Která růže bez trní, která láska bez zármutku.
Trnka Nechápu, proč se na mne hněváš.
Třeslice Ty mne neuznáváš.
Třešeň Věřím, že se mezi námi rodí láska.
Třešňový květ Budeš opětovati moji lásku?
Třezalka Jsi pochlebník.
Třtina cukrová Prohlédl jsem tě. Jsi kam vítr, tam
plášť.
Tulipán Tvá krása nemá vnitřní hodnoty.
Tykev Po tvém boku najdu ráj.
Úročník Vyplač se u mne.
Vanilka Vítězství je tvé.
Vavřín Čistá láska zvítězila .
Večernice Kéž bych mohl spáti na tvých ňadrech.
Vinná réva Jsem s tebou šťasten.
Vinný hrozen Prosím jen o jeden polibek.
Vinný květ Těší mě i sebemenší dárek od tebe.
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Vinný list Přijď a zůstaň mi věrná.
Violka vonná Mé nároky jsou skromné.
Violka vonná - bílá Tajná láska je nejsladší.
Violka vonná - modrá Srdce spojená věrnou
láskou nikdo nerozloučí.
Violka vonná - žlutá Vezměme se, než uprchne
naše mládí.
Višeň Znám tvé smýšlení.
Vlaštovičník Proč se chvěješ v mém náručí?
Volské oko Ode mne nemůžeš čekat lásku.
Voskovka Mohu být šťasten jen s tebou.
Vraní oko Jen jednou mohu milovati, marná je tvoje
snaha.
Vrba Na naši lásku mi zbyla jen vzpomínka.
Vrba smuteční Své štěstí jsem již pochoval.
Vřes Kdykoliv jsem sám, vzpomenu si na tebe.
Vstavač Sobectvím si neposloužíš.
Zázvor Miluješ mě opravdu?
Zelí Proč se mi vyhýbáš?
Zvonek Kdy tě zase uvidím?
Žabinec Netrap se, svému osudu neujdeš.
Žalud Jsme pro sebe ztraceni.
Žito Toužím po tobě.
Žitný klas Zapomínáš na mne.

A teď opravdu jen kytky
Nejlepším a nejčastějším vyjádřením lásky a
přátelství jsou, byly a budou květiny. A každá
květina něco o vypovídá, každá něco znamená.
Proto lze vybírat květinu nejen podle toho, která se
nám líbí, ale i podle toho, co říká.
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Bez - nenech mě dlouho čekat
Bledule - musím s tebou mluvit beze svědků
Fiala - toužím po tobě
Hyacint - jsi skvělá
Chudobka - hodně štěstí
Karafiát bílý - nenechávej mne v nejistotě
Karafiat červený - trápí mne tvé otálení
Konvalinka - mám tě ve svém srdíčku
Kosatec - tichá voda břehy mele
Lilie - skromnost, nevinnost
Maceška - trápíš mě
Modřín - kdyby tě vše opustilo, přijď ke mně
Narcis bílý - tvá hrdos hraničí s nafoukaností
Narcis žlutý - i když jsme se pohádali, stále na tebe
myslím
Petrklíč - kdo je pánem tvého srdce
Růže bílá - nadevše je čisté svědomí
Růže rudá - náležím zcela tobě
Růže růžová - jsi krásná
Růže žlutá - závist, mlčení, nevěra
Sasanka - chci se s tebou setkat
Sněženka - tvé oči nelžou
Tulipán - pýcha předchází pád
Zimolez - miluji tě stále víc

Nějaké básničky, samozřejmě, že
zamilované
Chci …..
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Každý den na tebe myslím,
každý den o tobě sním.
Představuji si tvou tvář,
je krásná jak polární zář.

Každý den chci být s tebou,
kráčet novou dobou.
Chci cítit tvou blízkost
a nikdy již nepoznat úzkost,
tvé dotyky,
letmé polibky,
chci se tě smět dotýkat,
ve dvou spolu utíkat.
Chci cítit teplo tvého těla,
jako bych nevěděla,
že musí přijít další den,
chci cítit tvou vůni jen
tvůj dech,
už žádný spěch.
Chci hladit tvé vlasy,
létat k nebi asi,
chci držet tě za ruce,
- 23 -
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nevnímat nemoce
chci cítit tvé rty,
cítit vůni myrty.
Chci, abys dvě nejkrásnější slůvka šeptal mi do
ouška,
není to těžká zkouška.
Chci celé tvé srdce mít,
životem s tebou jít,
chci ti celé své srdce dát
a vědět, že máš mě rád.
Chci se ti dívat do očí,
než se mi hlava zatočí,
chci obdivovat tvoji krásu,
vnímat ji jako spásu,
i když ji neuvidí všichni kolem mě.
Lásko má, chci tě!
Autorem je človíček, který nechce být zveřejněn..

Vyznání lásky
1. Jen jediný cit dokáže spojit dva lidi na celý život,
je to láska a já jsem rád, že tento cit prožívám právě
s tebou.
2. Mám z tebe zamotanou hlavu! Od chvíle, kdy
jsme se potkali, nemyslím na nikoho jiného než na
tebe.
3. Až když jsem potkala tebe, lásko, vím, co mi v
životě chybělo.
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4. Miluji tě čím dál víc, už nevím, jak ti to mám říct.
Ty jsi ten jediný, koho já miluji.
5. Vše je krásné, co se kolem tebe točí, nejkrásnější
je však pohled do tvých očí. Miluji tě.
6. Chtěl bych tě hladit po vláskách, a říkat mám tě
rád, jsi jako kouzelná pohádka a nedovedl bych ti
lhát.
7. Jsem jak loď opuštěná v oceánu plující po tichém
moři. Při šplouchání vln, když se večer nachýlí,
bych chtěl být s tebou
a pozorovat jak
zapadá sluníčko ...
zlatíčko
8. Venku už se zvolna
stmívá, myšlenky jsou
zmatené, nikdo se na
mě neusmívá, stýská
se mi po tobě!
9. Pouze ten, kdo
miluje, tak opravdu
žije. A tak děkuji za
život, lásko moje.
10. Jídlo, vodu,
vzduch, potřebuje
člověk, aby mohl žít, já
potřebuji jenom Tvoji
lásku, abych měl
důvod tady být.
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11. Kéž bych byla zamčená ve tvém srdci a tys od
něj ztratil klíč.
12. Vždycky bylo moje heslo vždycky lásce odolat,
nyní moje srdce kleslo, chci jen tebe milovat.
13. V tichém nočním klidu pusu ti posílám. Mé rty
šeptají jméno tvé a proto usínám.
14. Jen jedno přání by si mé srdce přálo, aby bylo
tvým srdcem věčně milováno.
15. Nechci už nikdy být bez tebe, být bez tvých
hřejivých slov. Jediné, co mi teď schází, to jsi ty.
Tak přijď a zůstaň.
16. Moje srdce klidně spalo, jen dokud tě
nepoznalo.
17. Láska je jako kniha, které se jednou zavře. Ta
naše kniha je, ale z kamene, tu jen těžko zavřeme.
18. Miluji tě - a svět má náhle smysl, život má náhle
smysl a i smrt bude míti smysl!!!
19. Valentýnku, moje lásko dneska tobě posílám. Ať
víš, že já neustále pro tebe v srdci místo mám.
20. Když otevřeš očička, rozzáří se hvězdička, mé
srdce touhou zaplane, miluji tě, jak pak by ne.
21. Krásné je milovat, krásné je žít, krásné je
vzpomínat, ale nejlepší je s tebou být !
22. Milovat neznamená jen mít rád, milovat
znamená věřit a lásku dát. Milovat je odpustit a
- 26 -
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znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.
Není zázrak mít rád, je zázrak MILOVAT.
23. Když mít rád, tak všechny kolem sebe. Když
milovat, tak jedině tebe.
24. Jsi krásná jako růže květ, stačí jenom přivonět,
hlava se mi zatočí a srdce se rozbuší, mráz mi běhá
po zádech, a já nevím, co bych řek.
25. Jsi slunce zářící z mých očí, jsi hvězda má
nejjasnější, myslím-li na tebe, srdce mi poskočí,
děkuji, teď jsem nejšťastnější.
Hovorková Jitka, 9.B

Ty
Krásně se usmíváš,
zasněně díváš,
úžasně líbáš,
něžně mě svlíkáš.
Svlíkáš mě z kůže,
nosíš mi růže,
ve dvou se to všechno může.
Nosíš mě v náručí,
hledíš mi do očí,
než se s námi svět zatočí
To jsi celý ty,
hýbeš mi s city.
- 27 -
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Elementy ve znamení vztahů
Jak asi většina z vás ví, v astrologii se rozlišují čtyři
živly:
1.Voda
2.Oheň
3.Země
4.Vzduch
Lidé narození v elementu vody (Rak, Štír,
Ryby) jsou dost tajemní, záhadní a nevyzpytatelní.
Mohou se zdát i nepřístupní, ale za tímto chladným
obalem se možná skrývají myslící, cílevědomé,
spolehlivé, ale i velmi citlivé bytosti, které často
nemají daleko k melancholii. Mívají v očích jakýsi
odraz tohoto elementu: Dvě hluboké tůně, ze
kterých není úniku. Ve vztazích často hledají
romantiku, kterou ne tak často naleznou.
Lidé narození v ohnivém elementu
(Lev, Beran, Střelec) jsou velmi živí,
upřímní, obětaví, ale dost často i egocentričtí. Mají
dobrý organizační talent, a proto mohou být dobrými
vůdci či řediteli. Neradi a špatně však snášejí
podřízenost ať už v zaměstnání nebo kdekoli jinde. I
ve vztazích jsou velmi upřímní a věrní a zejména
Lvi nedokáží odpustit nevěru, kterou pokládají za
největší, smrtelný hřích.
Lidé narození ve vzdušném elementu
(Blíženci, Váhy, Vodnář) jsou myslící znamení. To
znamená, že přemýšlí o všem. Dají se poznat podle
toho, že jsou často zadumaní a s hlavou v oblacích.
Nic pro ně není problém, dokud je někdo nestáhne
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na zem. Pokud je ovšem při takovém pokusu
okradete o volnost, kterou potřebují asi tak jako
ryba vodu, může se vám lehce stát, že o ně přijdete
– prostě zmizí a už vám nikdy nebudou důvěřovat
jako dřív. Vzdušná znamení jsou jen lehkými
romantiky a dokáží být velmi zábavnými partnery.
Lidé narození v zemitém elementu
(Býk, Panna, Kozoroh) se mohou
někomu zdát jako nudní patroni, protože
mají rádi jistotu a klidný ničím nerušený život. To je
ale jen povrchové zdání. Takového člověka byste
sice museli nejdříve opít, aby se přiznal, že pořád
klepe na dřevo, nešlape na kanály a má panickou
hrůzu z toho, že by náhodou někdy vysypal sůl.
Když se mu ale dostaneme pod kůži, což není tak
jednoduché,protože si přátele vybírají opravdu
pečlivě, zjistíme, že milují dobrodružství, jen snaží
u toho nic neztratit. Takový člověk sice nezakopne,
ale když se jen dívá po zemi, kde zjistí, jak krásné
je nebe..? Jsou smyslnými partnery, kteří dokáží
odpustit i nevěru, jelikož jim někdy není až tak
daleká.
Elementy ve znamení vztahů:
Ptáte se, jak zjistíte, jestli se k sobě se svým
partnerem
hodíte nebo byste si
radši měli
hledat někoho
jiného? Nejsem
si jistá, jestli vám
odpovím na
všechny vaše
otázky, ale
aspoň se pokusím
sepsat pár věcí
ohledně elementů –
tedy jak se
k sobě co hodí. Ale
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jako vše, i tohle berte vždy s rezervou, totiž když se
upnete jen na tohle, tak si asi nevyberete a pak vám
ani hvězdy nepomůžou..
Pro příklad si zkuste vzít nějaký pár, v němž jeden
(nezáleží jestli dívka nebo muž) je narozen ve
vzdušném a druhý ve vodním elementu. Může to
být velmi zajímavé partnerství, protože voda se
vzduchem vytváří zvláštní jevy, jako například mlhu
nebo páru. Nebo soužití ohně a vody. Na první
pohled naprosto opačné jevy. Při bližším zkoumání
však oheň dohání vodu k varu.Tito partneři se jistě
nebudou nudit. Mohlo by to mezi nimi vřít, občasné
neshody nejsou až zas tak neobvyklé, ale jistě se
pak zase brzy usmíří. Naproti tomu například soužití
vzduchu nebo ohně (příslušníci obou těchto
elementů se na zemi objevují málokdy. Spíš je
často dostihneme s hlavou v oblacích) se zemí
může být velmi kreativní, ale pokud se zemitý
člověk snaží svého „oblačného“ partnera stáhnout
příliš na zem, může dojít ke katastrofě – tito lidé to
totiž mohou pokládat za ztrátu osobní volnosti a pak
se vám vážně zničehonic vytratí (pouze v tom
lepším případě – v tom horším s vámi zůstanou a
budou vám tak dlouho znepříjemňovat život, až
raději zmizíte vy..) Zato přátelství země a vody
bude nejspíš klidné.
Ale to nemusí být vždy pravda. Každý člověk je
jakýmsi souborem znamení a elementů, ale
kterých….To už je zase jiná kapitola. Takže
všechno berte s rezervou a budete V POHODĚ
Dáša Pátková 9.B
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OTÁZKY MĚSÍCE
Jako každý rok se slaví svátek svatého Valentýna.
Tento den je věnován všem lidem, kteří se mají
navzájem rádi. Jako v každém čísle našeho, vašeho
časopisu nacházíte otázky měsíce. O toto potěšení
vás nemůžeme ani tentokrát připravit. V tomto čísle
jsme se zaměřili především na Valentýn. Tak
neváhejte a pusťte se do čtení:
1)Co si představuješ pod slovem Valentýn?
2)Slavíš svátek sv. Valentýna?
3)Dostal(a) jsi od někoho někdy ,,valentýnku"?
4)co pro tebe znamená láska?
5)Věříš v lásku na první pohled?
Monika Seifertová, 8.A
1)Valentýn?No, prostě:Vyznání lásky.
2)No jasně, ale stejně mě nikdo nemá rád...
3)No, jednou v 6. třídě
4) (velmi dlouhá chvilka přemýšlení)Ehm, no
vlastně, když si lidi můžou důvěřovat a mají se rádi.
5)Určitě!!!
Milan Janeček, 8.A
1)Je to den lásky
2)Ne...
3)Jo, ale nevím od koho
4)Ježiš, já nevim
5)Jo
Petr Vočadlo, 9.A
1)Valentýn?Takže, nejspíš den zamilovaných.
2)Ne, protože zapomenu nebo není s kým.
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3)Myslím, že ne...
4)Láska?Nejkrásnější pocit, který může člověk
zažít.
5)Jo,jasně
Katka Piálková,8.B
1)Já nevim. Taková pohoda.
2)Slavim.
3)Ještě ne, ale určitě dostanu.
4)To se nedá vysvětlit.
5)Jo.
Vlaďka Skalová, 6.B
1)Svátek lásky (hahaha).
2)Nemám s kým.
3)Ne.
4)Hodně.
5)Jo...
Šárka Kubizňáková, 7.A
1)Zamilovaný SMS-ky
2)Mě nikdo namá rád.Asi ne.
3)Jo.
4)(SMÍCH)To co pro každýho.Nevim.
5)Jo.
Michala Vašková, 6.A
1)Já nevim.
2)No.
3)Ne.
4)Hodně.
5)Ne.
Pavla Halmová,Barča Pospíšilová,8.A
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Pár zážitků z lyžáku
V době od 11.1 do 18.1.2003 se uskutečnil lyžařský
výcvik 7.tříd. Tentokrát se jelo do Orlického Záhoří
(poblíž Deštné, nebo Říček) na chatu Lunu. I přes
nepřízeň počasí jsme si lyžák pořádně užili a hlavně
si odpočinuli od školy. Sněhu i dobré nálady bylo
dostatek, jen jsme to někteří trošičku přehnali s
kombinací jídla  …A tady máte zkrácenou
charakteristiku našeho pobytu v Orlických horách…
Jedu, jedu jen to pálí… Skáču, lítám, jak to má na
lyžáku být. Je to prostě bomba. Všichni jsou veselí
(Veselý) jako Luděk. I osmáci zapadli do naší
party…Hned po příjezdu do Orlického Záhoří jsme
se ubytovali na chatě Luna a seznámili se s řádem
lyžařského výcviku. Potom jsme se šli navečeřet.

Jídlo po první ochutnávce nebylo nic moc (i po těch
dalších), ale jíst se tam dalo. Pro paní učitelky jsme
byli roztěkaní a vyjevení - což asi byla pravda.
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 Večer, když jsme ulehli do postelí, nám
všem třem kromě Míry svítilo světlo ze sjezdovky na
naše hebké, krásné obličeje…usnuli jsme až po třetí
hodině ranní. Holky prý usnuly až v půl šesté. No co
- nám to nevadilo! Druhý den nás paní učitelky
rozdělily do tří družstev a potom jsme se už jenom
učili lyžovat. Po dalších dnech začali někteří z nás
jezdit po svahu sami. Byl tam super skokánek a
skákali jsme až jedenáct metrů. Mirek Kovařík skočil
ještě dál, ale já ho chtěl překonat (samozřejmě se
mi to povedlo). Menší šrámy byly…ale nebyly moc
patrné. Lyžařský kurz se rychle překulil a zbývalo
nám už jen pár dnů, které proběhly v úplné pohodě
a klidu. V den odjezdu jsme si chtě- nechtě museli
zapakovat a s Lunou a jejím prostředím se rozloučit
a zase se jelo domů.
Ondřej Stoupa, 7.B
Jedeme autobusem už asi hodinu - tuším že jsme
v Chlumci a pod námi se najednou ozve rána.
Autobus zastavil a my jsme šli na obhlídku okolí. Po
chvíli obcházení jsme narazili na zamrzlou ledovou
kaluž…samozřejmě jsme neváhali a hned si pořídili
pár modřin. Zhruba po hodině je autobus zase
v pořádku a my pokračujeme v jízdě. Přijíždíme
k chatě a začínáme s vyndáváním tašek a lyží. Po
příchodu na pokoj a po vybalení našich pokladů
jsme se chtěli osprchovat, ale paní učitelky byly
proti, tak jsme museli přistoupit na jejich hru, která
měla název „Na prasátka“…Následující den se nám
vydařilo počasí, ale po zbytek pobytu foukal silný
vítr a bylo zamračeno. Na sjezdovce mě těšilo
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jediné, byl tam skokánek a docela pěkný, ale paní
učitelka nám na něm zakázala skákat, ale já jsem
neuposlechl a vyjel jsem na něj…můj skok
neskončil moc slavně a pěkně jsem se vymlel. Na
chatě bylo nejlepší každovečerní disko a já v čele
jako DJ KUBI, ale nevím, co si o mém účinkování
mysleli ostatní - každopádně mě to hodně
bavilo…to vám potvrdí všichni, kdo se tohoto lyžáku
zúčastnili.
Honza Kubizňák, 7.B

Na lyžařském výcvikovém kurzu
Když jsme přijeli k chatě, tak jsme museli odnosit
všechny ty těžké batohy a tašky do chaty. Tašky a
baťohy byly v chatě, která zatím nevypadala
špatně, museli jsme
si ty věci vynést do
pokojů. Na nás zbyl
třílůžkový pokoj s
číslem 5. Nejdříve
jsme si věci vynesli
po úzkém a strmém
schodišti nahoru a
když už otevíráme
dveře pokoje, tak
zjišťujeme, že je docela malý. David si vybral
normální postel, Luděk si vzal palandu nahoře a já
si vzal palandu dole. Když Luděk lezl nahoru, byla
odhalena druhá vada (první byla velikost pokoje).
Spadlo prkno u postele, když se ho Luděk dotkl.
Luděk spadl také, ale až na zem, na které byl
koberec. Narazil při tom do skříně a ta se okamžitě
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otevřela (třetí chyba).Dlouho jsme potom vybalovali
a těšily jsme se na večeři. Před odchodem na večeři
jsme si rozdělili úkoly.Doufali jsme, že to bude
dobré, ale jídlo chutnalo jako- dál radši pokračovat
nebudu.

Lyžák podle 7.B
Na lyžáku 7.B jsme prožili jednu velmi zajímavou
noc. Po večerce jsme ještě dohrávali šachy. Docela
nás to bavilo, hráli jsme je asi až do půlnoci. Potom,
když už Tomáš Zrůst usnul, jsme provedli kontrolu
spánku. Probíhala přesně takto: David vzal svoje
světelné dělo a já moje mžourátko a šli jsme. Prošli
jsme všechny pokoje na našem patře. Všude už
spali a tak jsme si šli taky lehnout. Spali jsme asi půl
hodiny. Pak mě najednou z ničeho nic David
probudil, že mu je blbě. Šli jsme to říct učitelkám.
Paní učitelka vstala a řekla nám, ať si jdeme
lehnout, že za námi hned přijde. Přišla, ale už bylo
pozdě. David se cestou odpojil na záchod a tam to
ze sebe vyhodil. Šel na jeden záchod, ale protože to
tam před ním nikdo nespláchl a nechtělo se mu do
toho blejt, tak ještě utíkal na sousední záchod. Byl
ale moc pomalý, a tak to z něj šlo o trochu dřív než
bylo třeba. Skončilo to na zdi (abych mu nekřivdil,
tak toho taky šla trocha do toho čistého záchodu).
Naštěstí tam byla ještě jedna místnost se sprchami,
takže jinak vše bylo O.K.- teda akorát David byl
K.O. Nejvíc to odnesly učitelky, ty to musely uklidit.
Já jsem to zas přitáhnul domů. Asi po týdnu jsem to
chytnul taky-zvracet sedmkrát za den se musí umět.
Autor: talentovaný spisovatel 7.B
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A teď již naše obvyklé doplňky
Ze světa
Sekýrování v historii
Po celou historii lidstva ženy muže sekýrovaly,
plísnily či jinak sužovaly. Málokterou z nich dnes ale
napadne, že právě sekýrování bylo také
trestné.Pojďme si tedy tuto raritu trochu přiblížit.
Slovo „sekýrovat” (anglicky „nag“) pochází ze
skandinávského slova pro „ohlodávat, užírat, trápit
nebo nahlodávat.” Zajímavé je, že ve většině

slovníků nemá podobné slovo ženského rodu
mužský ekvivalent.
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Anglická, americká i evropská ústava do
devatenáctého století umožňovala týraným
manželům stížnost úředníkům. Byla-li stížnost
shledána oprávněnou, čekal provinilou semetriku
roztomilý trest - potápěcí židle.
Tento trest (proslulý zejména v USA či Anglii)
probíhal zhruba takto:hříšná dáma byla přivázána
k židli, která visela z konce trámu, a ponořena do
předem určeného jezera či řeky. Počet ponorů
závisel na vážnosti zločinu a dřívějších přečinech.
Tímto trestem byly stíhány také čarodějnice,
prostitutky či pachatelé drobnějších činů.
Poslední žena , potrestána touto koupelí, se
jmenovala Jenny Pipesová z Leominsteru, roku
1809. Tento trest se dnes samozřejmě nepoužívá.
Ale chlapi- bude-li vás nějaká z těch dlouhovlasých
intrikářek soužit, neváhejte a nemilosrdně ji přivažte
k(nejlépe kovové) židli.
TECNICKÉ RADY:Dbejte, aby židle byla řádně
připoutána k trámu (pokud byste ji utopili, nemohli
byste se kochat jejím výrazem ve tváři)
Dotyčnou raději nenechávejte pod vodou déle než
pět minut.
Po aplikaci trestu je vhodné v zájmu vlastního
zdraví potichu se vypařit na neblíže určené místo.
Petr Vočadlo

Hudba – Eminem
Eminem, vlastním jménem Marshall Bruce Mathers
III se narodil 17.10.1972 (Váhy) v St.Joseph (blízko
Kansas City). Dětství neměl příliš šťastné. Žil sám s
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mámou a mladším bratrem, tátu nikdy neviděl.
Mámě se narodil v 17 letech, byla závislá na
drogách a živila se jako
prostitutka. Vyrůstal u svého
strýčka Ronalda, ten zemřel
na předávkování heroinem.
Potom se celé dětství s
matkou neustále stěhoval,
měnil školy, a tak neměl
žádné kamarády. Marshall
byl vyvržencem, který nikdy nepoznal pocit být
někým milován. Zranitelný chlapec bez přátel,
kterému se spolužáci vysmívali. ,,Matka mě s sebou
tahala jako pytel mouky. Byl jsem pro ni jenom
obtížné břemeno, kterého se nikdy nezbaví. Byl
jsem bastardem, kterého bylo možno týrat, protože
neměl žádné přátele. Holkám jsem se nelíbil. Žádná
mě nechtěla". V jeho 12 letech se přestěhovali do
Detroitu, ale ani zde nenašel žádné přátele, dělalo
mu problémy studovat, a ještě těžší bylo vyvarovat
se problémů. V 17 letech objevil rap, ten se stal
řešením jeho potíží, východiskem z drsného života
plného špatně placených náročných prací, drog a
citové vyprahlosti.,,Rapování pro mě bylo duševním
a sociálním bojem o přežití. Mám v sobě divoký
vztek a ten ze sebe zvracím ve svých rýmech."
25.12.1995 se jemu a jeho přítelkyni (později
manželce) Kimberly narodila dcera Hillie Jade
Scott.
V roce 1996 vydal své debutové, nepřiliš známé
album Infinite, to nemělo úspěch. Eminem o něm
tvrdí: ,,Infinite bylo vlastně na zkoušku, abych si
ujasnil, jak chci hrát, o čem chci mít texty a jak bych
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se chtěl prezentovat. Cítil jsem, že Infinite je
předehra, která to všechno odstartuje, bod od
kterého se bude vše vyvíjet."
V roce 1997 vyhrál v souteži Rap Olympics v LA
druhé místo ve freestylu, tam se mu podařilo dát
svoje demo lidem z Interscope Records. Následoval
rádiový debut ve světoznámé Wake Up Show, kde
Eminem pronesl pár šílených a potrhlých frází, které
všechny ohromily.,,Cítil jsem to jako tu pravou
chvíli. Čas pro mě, čas, kdy se
můžu
projevit.Chtěl jsem z toho
vytežit co nejvíc. Bral jsem
to
tak, že je to moje životní
příležitost a podle toho,
co tam řeknu se bude
odvíjet má další kariéra."
Všiml si ho Dr.Dre z
legendárních N.W.A a byl
Emem tak nadšen, že s ním
začal
spolupracovat. ,,Byla to čest slyšet z úst Dr.Dre že
se mu líbí moje práce. Když sem vyrůstal byl sem
jedním z největších fanoušků N.W.A., včetně
nandavání slunečních brýlí a koukání do zrcadla,
chtěl jsem být Dr.Dre, chtěl jsem být Ice Cube. Je to
největší hip-hopový producent vůbec."
Rozhodl se udělat něco, co by se líbilo. Začal
pracovat na svém vlastním projektu-Slim Shady.
Vymyslel a stvořil Slima Shadyho, temnou část své
osobnosti, stín každé špatnosti, osobu plnou zloby.
V roce 1997 vzniklo The Slim Shady EP. 23.2.1999
vyšlo další album-Slim Shady LP. Tyto dvě alba
odstartovali jeho kariéru.,,Neměl jsem co ztratit, ale
něco jsem mohl získat. Když natočím desku pro
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sebe, pro moje uspokojení, potom budu mít vždycky
úspěch. Minimálně u sebe. A jestli ne, tak to mí
producenti jednoduše zabalí a zapomenou na
celýho Slima Shadyho. Ale já jsem prostě natočil
něco, co jsem chtěl já. Co jsem já chtěl slyšet. EP
Slim Shady je pro každýho, kdo na mě kdy měl
ňáký kecy." Slim Shady mělo úspěch a znamenalo
osudový zlom v Eminemově kariéře.
A tak se ocitl v popředí zájmu médií, na hiphopovém výsluní slávy. Ale má to i stinné stránky:
,,Strašně mi chybí, že už se nemůžu volně
pohybovat. Doma je park, ve kterém jsem dříve hrál
basketbal. Dneska se tam nemůžu ukázat bez toho,
aby někdo neustále nechtěl autogram - a to ti samí
lidé, se kterými jsem dříve byl v jednom týmu. To je
hnusný. Takže potom si necháš postavit vlastní
basketbalové hřiště za vysokými zdmi jenom proto,
abys mohl dělat to na co máš chuť. Nemáš jinou
šanci - takže drž hubu a vyrovnej se s tím."
Velice miluje svou dceru Hillie.,,Svoji práci dělám
jenom pro ni. Momentálně vydělávám spoustu
peněz a dávám je na její vzdělání. Měla by něco se
svým životem udělat a nikdy neměla být závislá.
Chci na ni jednou být hrdý, ale nebudu ji nijak nutit."
Nesnáší hodně lidí: v The Real Slim Shady
prohlásil, že Christina Aguilera spala s Fredem
Durstem (Limp Biskit). Pro časopis New Musical
Expres uvedl, že ,,Christina je kráva, která kecá do
věcí, o kterých nemá ani páru."
Nebo Will Smith: ,,Původně jsem si Willa vážil, ale
teď se najednou zbláznil a rozbil svýma sračkama
celý koncept rapu. Rozbil gangsta rap music a to je
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jeden z nejvlivnějších stylů, kterej dneska máme.
Vážím si samozřejmě toho, že říká to, co si myslí,
ale každý člověk na tom není tak dobře jako Will
Smith. A ne každý se takhle dívá na svůj život. Pro
mě za mne, pokud někdo chce rapovat o ptáčcích,
čmeláčcích a květinkách, tak ať si o nich klidně
rapuje, ale ať blbejma moralitama neničí věci
druhejch. Když jsem poprvé slyšel to jeho: "Nikdo
by neměl klít. Když já nekleji, nikdo by neměl klít."
..bylo to, jako by kopal do mne, do Dr. Dre a všech
ostatních, kteří ve svých písních používají sprostá
slova a nadávky, aby vyjádřili sami sebe a mluvili na
lidi jejich jazykem a ne mluvou z nedělní školy."
Eminem se proslavil také svými skandály, kterých
má opravdu požehnaně a nevybíravými texty, ve
kterých kritizuje všechno a všechny, kdo mu kdy v
životě ublížil. Matkou a nepoznaným otcem
počínaje, přes útlak ze strany spolužáků až po
popové hvězdy typu Britney Spears a Christiny
Aguilery.
To je ode mě

Vtipy
M:Hurvínku, kolikrát ti mám říkat abys tu bonboniéru
nechal na pokoji.
H:Už ani jednou, Máničko právě jsem ji dojedl.
M:Hurvínku, co jsi dostal od pana Spejbla
k narozeninám?
H:Neštovice.
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H:Taťuldo, tady máš ty peníze, které jsem ti ušetřil
za známku na dopis.
S:Hurvínku, já tomu nerozumím. Dal jsem ti peníze
abys koupil známku, nalepil ji na dopis a ten potom
odešleš.
H:Neboj, ten dopis jsem vhodil do schránky, když se
nikdo nedíval.
Pán přijde k cvokařovi a říká:Pane doktore mě stále
někdo ignoruje. Další prosím.
Lodinský Jakub a Chamrada Dan

Počítačový koutek – tentokrát film
Doba ledová
Doba ledová je název nejnovějšího a zatím
posledního filmu vzniklého počítačovou animací.
Skvělá počítačová animace však není jediným
důvodem, proč byste měli tento film vidět. Pod
vedením
režiséra Chris
Wedge
vznikla
strhující
podívaná z
dávné
historie světa,
kdy hrstka
tehdejších lidí
přežívala jen
díky své
schopnosti lovit. Nedá se říct, kdo je hlavním
hrdinou, po celou dobu se totiž setkáváme s
mamutem Manfredem, lenochodem Sidem,
šavlozubým tygrem Diegem a s malým lidským
nemluvnětem, dále se ve filmu čas od času objevuje
veverko-krysa Scrat. Jednoho rána se Sid probudí a
zjistí, že ostatní lenochodi se dali, tak jako každou
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sezónu, na pochod na jih. Hned po chvilce, co se
snažil ostatní dohnat, se však dostane kvůli své
užvaněnosti a nešikovnosti do velkých problémů poštve proti sobě 2 nosorožce. Čirou náhodou však
jde kolem samotářský mamut Many, který se ho
zastane. Many se tak proti své vůli stává Sidovým
společníkem na cestách. Mezitím o kousek dál
zaútočí smečka šavlozubých tygrů na skupinku lidí.
Oddělí od nich matku s nemluvnětem a zaženou je
až do řeky. Sid s Manym dítě vyloví a rozhodnou se
ho vrátit lidem. Pod záminkou pomoci se k nim přidá
šavlozubý tygr Diego, který má však, vyslán svou
smečkou, dítě unést. A tak začíná dlouhé putování
dobou ledovou, kterou se po celou tu dobu táhne
dojemný příběh veverko-krysy, která se snaží
někam ukrýt žalud, zásobu na horší časy...
Doba ledová se vrací do kin,takže ji nepromeškejte,
byla by to osudová chyba.
Pavel Jandejsek

3. Briliantové úlohy
1. Farmář bere domů lišku,slepici a pytel zrní. Musí
překročit řeku, ale smí s sebou vzít jen jeden
předmět najednou. Pokud nechá lišku o samotě se
slepicí, liška ji sežere. Pokud nechá o samotě
slepici a zrní, slepice ho sezobe. Jak přejde řeku,
aniž by o nějakou věc nebo zvíře přišel?
2. Zemřel starý arabský šejk a odkázal své jmění
svým dvěma synům. Aby je potrápil, dal do závěti
podmínku, že oba synové musí závodit na
velbloudech. Čí velbloud přejde cílovou čáru jako
poslední, zdědí vše. Závod trvá mnoho dní, protože
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nikdo z bratrů nechce být v cíli první. Proto jdou za
mocným mudrcem, který jim napoví, oni naskočí na
velbloudy a uhánějí do cíle. Co jim poradil?
3. Mám tři bedny ovoce. V jedné jsou jablka, ve
druhé pomeranče a ve třetí směs obojího. Každá
bedna má nálepku- jedna je označená ,,jablka”,
druhá ,,pomeranče” a třetí ,,jablka a pomeranče”.
Vím ale, že ani jedna nálepka není přilepena
správně, když můžu vytáhnout a podívat se jenom
na jeden kus ovoce z libovolné jedné bedny?
Výsledky-1.Nejdříve vezme slepici a odnese ji na
druhý břeh. Vrátí se zpátky a přinese lišku. Slepici
odnese zpět a přinese pytel zrní. Nakonec se vrátí
pro slepici a má vše na správném břehu.
2. Poradí jim, ať si vymění velbloudy.
3.Vezmete jeden kus ovoce z bedny
označené,,jablka a pomeranče”. Předpokládejme,
že je to jablko. Potom to musí být bedna s jablky.
V bedně označené,,pomeranče’’tedy nemohou být
samá jablka ani samé pomeranče-musí tam být
tedy jablka a pomeranče. V případě, že si na
začátku vytáhneme z bedny pomeranč, dojdeme
k opačnému závěru.
Vojtěch Hlína 7.B
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Dvojka
A nakonec něco od V.Hlíny
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Dvojka
A ještě komiks
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Dvojka
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