Váš šálek kávy
Rok 2013 je za námi a my jsme se konečně po
svátcích plných jídla, návštěv příbuzných,
nicnedělání, paření a popíjení ať už džusíku nebo
něčeho ostřejšího, konečně vrátili do školy. Každý
si zřejmě povzdychnul nad nutností jít zase do
školy, učit se, nějak se nacpat do jídelny,
nevychytat tu padající židli v jídelně, nějak se
modlit, aby vám přes celou jídelnu nezaznělo
obávané „nemá jídlo“, vybojovat cestu do třídy
přes chodbu a další veselé denní úkony studenta
naší školy. Musím se však přiznat, že bez těchto
maličkostí si naši školu neumím představit a taky
se díky tomu s kamarády vždycky pobavíme.
A teď, jakmile jsme se zase vrátili do starých
kolejí, přichází další událost, která někoho může
příjemně rozptýlit, někoho naopak trochu
rozladit. Asi tušíte, že mluvím o 14. únoru, dni
Svatého Valentýna. Pro ty z nás, kteří někoho
mají, je to jistě super záležitost, na kterou se těší.
Dávat si dárky a trávit společné chvíle… Tak asi
vypadá obecná představa Valentýna. Co si o tom
myslíte vy? Jste zastáncem Valentýna, nebo byste
ho raději vůbec neslavili? Jsou tu i lidé, kteří se
vždy o tomto svátku dostanou do pochmurné
nálady a chrlí ze sebe teorie o jednadvaceti
kočkách, které si pořídí na stará kolena, stahují
Deník Brigitte Jonesové týden dopředu a k tomu
kupují kilové balení zmrzliny. Podle mě je nejlepší
vzít si příklad ze single lidí, kteří to prostě neřeší
a Valentýna tráví jako každý jiný den, nebo
jednoduše vezmou partu a něco podnikají. Ať už
jste zadaní nebo ne, přeji vám hodně štěstí, abyste
si Valentýn užili.
zamilovaná Teris
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střípky z cest aneb romantická místa
Zanedlouho tady bude VALENTÝN,
a tak jsme si neodpustili ukázat vám místa, která ZÁŘÍ LÁSKOU?
1. Paříž

Nejen Eiffelova věž se pyšní titulem „místo zamilovaných“, ale také
most zamilovaných Pont des Arts, kde si každý zamilovaný pár zamkne
svůj zámek jako důkaz lásky. Romantickým místem je i majestátné
Sacré-Coeur. Někdo může mít romantiku v Paříži spojenou
s Disneylandem. Paříž je sama o sobě krásným místem, které vždy oslní
svou příjemnou atmosférou, kavárničkami a vůni palačinek.
2. Benátky

Ti z vás, kteří už měli tu čest navštívit Benátky, určitě ví, že i Benátky
jsou nádherným místem lásky. Jezdit v gondole, vychutnat si při
svíčkách italská jídla, vydat se na procházku po osvětlené Piazza San
Marco. Romantika je zaručena!
3. Řím

Co takhle si vyrazit na Valentýna do Říma? Přeci jen všechny cesty
vedou do Říma, tak proč ne ta valentýnská? I když už v Římě most
zamilovaných nenajdeme, je spousta jiných krásných míst např.
Fontána di Trevi, kde je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se
jim splnilo jejich přání – jistě jich není málo romantických. Zcela jistě
vás rozněžní i večerní návštěva Kolosea či posezení v místních
kavárnách a restauracích.
4. Tahiti

Dřevěný bungalov ukrytý v háji kokosových palem, večeře na pláži,
snídaně na terase…vítejte na ostrově lásky či ostrově srdce, jak se mu
někdy říká – na Tahiti. K romantické atmosféře neodmyslitelně patří
nejen pláže s bílým či černým pískem, ale i houpavý tanec místních dívek.
5. Svatá Lucie

Když se před pár lety vyhlašoval jeden z mnoha žebříčků
nejromantičtějších míst světa, Svatá Lucie v něm vybojovala první
pozici. Tento drobný ostrůvek v Karibiku je až neuvěřitelně krásný –
i díky tomu se mu přezdívá „Helena západu“. Vydat se tu určitě musíte
do některé z restaurací přímo na pláži, servírují tu perfektně připravené
mořské plody, mimochodem silné afrodiziakum, a výhled na západ slunce bere dech.
6. Česko

Růžový sad, vrcholek Petřína, palácové zahrady na Malé Straně, Kampa, parky na Vyšehradě i most
zamilovaných (Čertovka) – nemusíme jezdit daleko a i tak si užít krásný příjemný VALENTÝN…
zamilovaná Ivana

kvíz pro chytré hlavičky
řešení kvízu z minulého čísla
1. Jak dlouhá je lanová trať na Petřín?
a) 500 m
b) 510 m
c) 450 m
2. Jak se jmenovalo Václavské náměstí?
a) Koňský trh
b) Velký trh
c) Malý trh

3. Jak dlouhé je Václavské náměstí?
a) 682 m
b) 550 m
c) 700 m
4. Koho vytvořil pražský rabín Löw?
a) sněžný muž
b) obr
c) Golém

VALENTÝNSKÝ KVÍZ
1. Kdo je autorem následujícího citátu?
"Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“
a) Karel Čapek
b) John Lennon
c) Jean Jacques Rousseau
2. Hormon lásky se nazývá?
a) oxymoron
b) oxygen
c) oxytocin
3. Líbání není zrovna hygienické.
Při polibku si se svým/svou milým/milou vyměníte až?
a) 300 bakterií
b) 30 bakterií
c) 600 bakterií
4. Kolik líbajících se párů, se celkem sešlo na Petříně?
a) 270 párů
b) 670 párů
c) 711 párů
5. Který stát nejméně utratí za Valentýna?
a) Německo
b) Česko
c) Bělorusko
6. Z jakého města pocházejí první zmínky o Valentýnu?
a) Paříž
b) Řím
c) Florencie
Každý si myslí, že snem každé holky je mít dokonalého kluka. BLBOST. Jejich snem je jíst a nepřibrat…
zamilovaná Ivča
Správné odpovědi: 1b; 2c; 3a; 4c; 5c; 6b

víte, že…
…svátek svatého Valentýna je pravděpodobně odvozen od svátku
Luprecalia, který se slavil ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne
se do nádob lásky vložily lístky se jmény mladých dívek. Každý mladý
muž si pak vytáhl jeden lísteček a dívka, jejíž jméno si „vylosoval“, se
měla stát jeho milou v následujícím roce.
…legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého
Valentýna až díky knězi Valentýnovi, který vzdoroval vládci Říma
a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února.
Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví svatého Valentýna,
a tak vznikl romantický svátek, který slavíme.
…nejstarší dochovaná valentýnka pochází z roku 1415? Jejím autorem
je vévoda Karel Orleánský, který své ženě posílal krátké básně a jednu
z nich složil právě ke svatému Valentýnu.
…anglický Valentýn je odlišný od amerického. Obyvatelé
ostrovů věří, že čtrnáctý den v únoru si ptáci volí své
partnery, zejména holubi a holubice. Proto je tedy hlavním
symbolem svátku zamilovaných v Anglii holubice nebo
labuť jako znak dlouhotrvajícího svazku a věrnosti.
…nejoriginálnějšími způsoby oslav oplývá Japonsko
a Saúdská Arábie. V zemi vycházejícího slunce
obdarovávají 14. února pouze ženy muže, ti na oplátku
obdarují ženy přesně za
měsíc.
…láska je stav, který je ve své podobě vlastní patrně jen člověku. Podle
psychologů a sociologů je láska a zamilovanost tím, co lidem pomáhalo
udržovat lidský pár pospolu po dobu nezbytně nutnou ke zplození, narození
a základní výchově potomka.
…pochody, které se v těle během zamilování dějí, jsou tak silné, že je někteří
vědci přirovnávají až k chemické intoxikaci.
…silné bušení srdce, zpocené ruce a zrychlený dech. To jsou příznaky, které
doprovázejí významnou stresovou situaci, objevují se ale i při pohledu na
milovanou osobu. Odborníci této fázi lásky říkají romantická zamilovanost.

zamilovaná Míša

hádej, kdo jsem
odhalení „hádej, kdo jsem“
osobnost z minulého čísla
Poznali jste tajemnou osůbku z minulého čísla?
Navedly Vás indicie – štír z Opavy, který ovládá němčinu, angličtinu
i ekonomiku, procestoval kus světa a života si užívá plnými doušky?
EVA BACHOVÁ

Tajemná osobnost tohoto čísla na sebe prozradila
Jsem zrozen/a ve znamení raka. Pocházím z Opavy, kde jsem prožil/a dětství,
studentská léta na Mendelově gymnáziu, po absolvování vysoké školy jsem se vrátil/a a žiji v tomto
krásném městě dodnes.
Vystudoval/a jsem přírodovědnou větev Mendelova
gymnázia a Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro střední školu.
Od srpna roku 2000 učím na této škole – s malými
přestávkami.
K mým koníčkům patří kromě četby, luštění křížovek, sport
(plavání, jízda na kole a in-line bruslích, lyžování) a také
cestování s rodinou a se školou.
Země, které jsem navštívil/a leží na evropském kontinentě a vzhledem k tomu, že mé děti milují moře,
jedná se především o přímořské destinace. Zemí, které bych chtěla navštívit, je hodně. Lákají mě USA,
JAR, a také Nový Zéland.
Nejlepším a největším zážitkem bylo narození mých dětí. Mám dva syny a je úžasné pozorovat, jak rostou.
Nejhorší zážitek… Setkání s hloupostí.
.
Motto: Není hezčí pohádky, než té, kterou napíše sám život.

setkání s osobností aneb kdopak se nám to vdává a žení?
Zajímalo nás, jak moc se změnili naši učitelé od doby jejich zamilovanosti. Požádali jsme je o svatební fotky.
Poznáte, kdo je kdo? Správné odpovědi najdete na straně 12.
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Manželství je společenstvím
jednoho vládce, jedné vládkyně
a dvou nevolníků, což úhrnem
činí dvě osoby.
Bierce Ambrose Gwinett
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Jenom se vesele žeňte; dostaneli se ti žena dobrá, budeš
vzácnou výjimkou, dostane-li
se ti zlá, staneš se filozofem.
Sokrates

setkání s osobností aneb kdopak se nám to vdává a žení?

4

4

5
Manžel je člověk, který ženě
pomáhá v nesnázích, do kterých
by se nebyla dostala, kdyby si
ho nebyla vzala.
Helena Rowlandová
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Láska je slepá, ale manželství jí
vrací zrak.
Georg Christoph Lichtenberg

6

Manželství je moře, pro které
dosud nevynalezli žádný
kompas.
Heinrich Heine
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setkání s osobností aneb kdopak se nám to vdává a žení?
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Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku.
Christian Friedrich Hebbel
Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestáni za
hloupost, že se vzali.
Gustav Flaubert

3
8

9

ženy… a muži…
Život bez nich by byla nuda. Milujete je, občas vás štvou a jindy se musíte smát, čeho všeho jsou vaši
manželé, partneři a otcové schopni. Řada vtipů o mužích nemá prostě k realitě daleko…
Těsně před usnutím povídá žena svému manželovi: „Nemohl by si mi také někdy říct pár hřejivých slov?“
Manžel ani nemrkne a odvětí: „Infrazářič, léto, slunce, radiátor.“
Víte, jak se říká ženě, která každou noc ví, kde je její muž?
Vdova.
Podle amerických psychologů existují dva hlavní důvody, proč muži tráví večery v barech a oddávají se
alkoholu. Buď nemají ženu, nebo ji naopak mají.
Přijde mozková buňka do mužské hlavy, rozhlédne se a nikde nikoho nevidí. Všude je tma, ticho
a prázdno. Tak volá: „Haló, je tu někdo?“ Ale nikdo se neozývá, všude pořád jen pusto a prázdno.
Zkusí to tedy znova: „Haló, kde jste kdo?“
Po chvíli se tam objeví jiná mozková buňka a říká: „Co tady ječíš? Ty snad nevíš, že jsme všechny dole?“
Muž potká kamaráda a říká mu: „Ahoj, Tondo, prý do tebe nedávno uhodil blesk?“ Tonda na to odpoví:
„Já si ani nevzpomínám, po deseti letech manželství na takové drobnosti ani neregistruješ.“
"Drahý, co máš na mě nejraději? Moje nádherné tělo nebo moji krásnou tvář?"
.."Tvůj smysl pro humor. "
Malý syn:
"Tati, slyšel jsem, že v některých částech Afriky si muž bere ženu, aniž by ji před tím znal. Je to pravda?"
Otec: "To se děje ve všech zemích, synu".
Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu. "Hele, nešla bys tancovat?"
Dívka rozpačitě špitne: "No, tak jo."
"Tak běž, nemám si totiž kam sednout."
VÝZNAM MUŽSKÝCH SLOV
1. Neztratili jsme se, vím přesně, kde jsme …
Nikdo už nás živé neuvidí…
2. To by bylo na dlouhé vysvětlování …
Vůbec netuším, jak to funguje…
3. Ale no tak, víš, jak mám špatnou paměť …
Pamatuju si jména všech postav ze Simpsonů,
celý text písničky z Krotitelů duchů, adresu
holky, se kterou jsem se poprvé líbal, obsah
motoru všech typů aut, ale nepamatuju si datum
tvých narozenin…

4. Trochu jsem se pořezal, nic to není ...
Právě jsem si uříznul kus ruky, ale radši
vykrvácím, než bych přiznal, že mě to bolí…
5. Opravdu v těch šatech vypadáš skvěle ...
Už si prosím žádné další šaty nezkoušej a už
pojď!
6. To je zajímavé, miláčku …
Ty ještě pořád mluvíš?...
7. Nepotřebuju žádný návod …
Umím to rozbít i bez písemného návodu…
zamilovaná Valerie

horoskop pro zamilované
Kozoroh 22. 12. až 20. 1.
Láska, partnerský vztah a sexuální oblast jsou hlavními tématy tohoto roku, přičemž má Jupiter tendenci
se v ničem nekrotit. Přináší romantiku, aktivaci v emocionální oblasti, může signalizovat příchod nového
partnera, svatbu, ale také na druhou stranu i možnost rozchodů. Přináší svobodu, a i když neradi
odhalujete své nejniternější myšlenky, v tomto roce jste v emocích a romantice spontánnější.
Vodnář 21. 1. až 20. 2.
Ve spojení s opačným pohlavím vyzařujete v roce 2014 intenzivní dávku přirozeného šarmu a sexuální
energie. Jste nepřáteli sexuální rutiny, nesnášíte komplikace, komplexy a tabu v milostných záležitostech,
naopak v tomto roce jste mnohem více požitkářští a sexuální sféra je pro vás jako zábavný park. Nad
slunce jasné je, vy degustátoři zvláštností, že vaším heslem je - všechno nebo nic!
Ryby 21. 2. až 20. 3.
Tento rok je pro vás charakteristický atmosférou milostné euforie a sentimentální měkkosti. Více než dříve
potřebujete ve své blízkosti člověka, který skutečně odpovídá vaší citlivosti a také váš milostný život je
mnohem víc fascinující než kdy předtím. Duben je měsícem, který výrazně signalizuje započetí vztahu
u mnohých z vás, protože vyzařujete určitý druh magnetismu, jemuž je téměř nemožné odolat.
Beran 21. 3. až 20. 4.
Začátek roku se bude poněkud v oblasti lásky a milostných vztazích jevit rozpačitě a to vám dobře na vaše
myšlenky neudělá. Chtíč vašeho ohnivého a soutěživého ducha není zvyklý uhasínat, ale Mars s Venuší sic
htějí trochu dupnout a trochu s vámi zacloumat. Takže milí Berani, žádná kvantita, ale kvalita! Přece jen
budete muset prozkoumat svou sexuální aktivitu podrobněji, neznamená to však, že na vás nebudou číhat
příjemné výzvy. S Uranem ve vašem znamení mohou být vztahy opravdu nepředvídatelné, můžete se
seznámit na charitativním plese a jakékoliv akci, každopádně se jedná o auru zvláštností. Od května se
Venuše v konjunkci s Jupiterem stává oknem příležitostí a přináší další scénáře. Může se jednat o dávnou
lásku z minulosti, vašeho učitele či profesora nebo také náhodné setkání.
Býk 21. 4. až 21. 5.
Venuše hodlá vás, kteří nejste ještě v manželském svazku, v tomto roce v milostné sféře těšit
a rozmazlovat. Už v lednu pocítíte vzrušující a živočišné proudění, přičemž Pluto přilévá do ohýnku
nebývalou smyslností. V tomto čase z vás vyzařuje ohromný sexappeal, aniž byste si to uvědomovali.
Někdo ze starších osob může klást do vašeho zápalu omezení, ale žádný strach, jste přece hřejiví plyšáčci
zvěrokruhu a vaše teplo rozpustí kdejaký studený rampouch. Každopádně očekávejte příchod své
spřízněné dušičky, která vás naplní láskou a vášní. Na mušce mějte zejména živnostníky, úředníky
a osoby, se kterými se potkáte například při studiích.
Blíženci 22. 5. až 21. 6.
Rok 2014 vám odstartuje scénu milostných vztahů jednoduše jako mávnutím kouzelného proutku. Už od
ledna vás podporuje samotný Mars, Guru touhy a sexuálního jiskření. Váš milostný život je nekonečným
zdrojem překvapení, jednou se chováte jako nejposvátnější puritáni a jindy zase jako démoni bezuzdnosti.
Pokud rozehrajete více partií, už v dubnu vám to dá Venuše hezky spolykat. Pro vás umírněnější je
nachystána letní odměna v podobě oslňující romantiky, můžete si například pronajmout malebnou
chatičku v horách či u moře, kde budete mít na své líbánky spoustu soukromí.

horoskop pro zamilované
Rak 22. 6. až 22. 7.
V roce 2014 se šploucháte v poněkud hlubších vodách, než jste většinou zvyklí. Lpíte na snech, přičemž se
vaše nekonečná fantazie viditelně odráží ve vaší sexualitě, takže vlivem svých někdy nereálných chtíčů
narážíte na milostné zkoušky. Pro ty, kteří plánují sňatek, je tady zpráva z vesmíru, že to pro tuto událost
nejsou zrovna ty nejšťastnější dny v roce.
Lev 23. 7. až 22. 8.
Jste nároční, hraví a milující. Kdo je schopen uspokojit vaše životně důležité potřeby, může objevit vaši
sladkou a romantickou stránku, která bývá často schována do jasných světel, přičemž davy obdivovatelů
odhalují pouze její část. Rok 2014 pro vás skýtá nebývalou expanzi, chcete si užívat na maximum a najít
protějšek, který rozpustí mohutnou sopku lásky. Svým zářivým vzhledem, milí sluneční vyslanci, máte
tendenci roznítit tuto erupci! Květen, měsíc lásky, spřádá spletitá vlákna svádění. Stejně jako v minulých
letech jste fascinováni jedinečnými lidmi, ale tentokrát je vaše žízeň po objevech silnější.
Panna 23. 8. až 22. 9.
Milostná sféra je pro vás v tomto roce méně komplikovaná a méně vypjatá. Minulá léta jste prošli
nestabilním milostným životem, láska přišla jako blesk a často tak i rychle zmizela - krátký záblesk, který
rozzářil srdce a pak zase na nějakou dobu tma, tak se to stále opakovalo. Naštěstí se tato situace
stabilizuje. Brilantní šermíři sice zrovna v lásce nejste a neradi ukazujete svou vášeň na veřejnosti, nyní se
však ukazuje větší spontánnost, která dá vykvést pravé lásce.
Váhy 23. 9. až 23. 10.
Tento rok je u vás v oblasti lásky ve jménu velkého experimentování. Chcete si splnit své naděje a přání, ale
nebude nouze ani o lásky platonické. Jste experti v umění svádění a vyzařujete neobvyklý sex-appeal, což
vám zajišťuje zájem opačného pohlaví, nicméně neposedný Uran vás hodlá i trochu poškádlit. Od března
máte chuť si co nejvíce užívat a nijak se nebrzdit.
Štír 24. 10. až 22. 11.
Na první pohled jste tiché typy, ale jak se říká - tichá voda břehy mele a stejně tak se za vaší rouškou
nehybného klidu a hypnotického pohledu skrývá velmi intenzivní náruživost. Ani v roce 2014 si díky
svému výraznému aktivnímu libidu neodpustíte spousty potěšení na sexuální úrovni. Únorem a březnem se
vám otvírá naprosto skvělé období pro milostné hrátky, ve kterých chcete beze studu uspokojit své
instinkty. Venuše je vám plně nakloněna a s Neptunem signalizuje seznámení se svůdným a romantickým
protějškem, kterého potkáte na společenské akci, zasvěcené nějaké umělecké aktivitě, jako například
divadlu, hudbě nebo fotografické výstavě.
Střelci 23. 11. až 21. 12.
Milí Střelci, Uran signalizuje, že v tomto roce se vám mají v milostné sféře dít převážně nepředvídatelné a
překvapivé události. Láska je pro vás životně důležitým faktorem, jste kreativní, milí a vášniví, takže je
postaráno o lavinu zábavy a romantiky. Hned začátek roku dává smršť příležitostí, dokazujete, že jste
symbolem lidské sexuální touhy a ztělesnění nevázanosti a i obyčejnou schůzku proměníte na velmi
vzrušující setkání. V roce 2014 chcete na milostném poli zářit a to bez nadsázky!
zamilovaná Valerie

soutěž
Časopis Shake vyhlásil v minulém čísle soutěž
o nejlepší prosincový příspěvek

přiznání SOŠ DCR
hlasovalo se od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013
redakční rada vybrala tento příspěvek

Strašně rád bych pozval někam ven
Domču Bahníčkovou,
ale nejsem schopný na to najít odvahu.
To je ale žena!!!

Poznámka redakce:
Držíme pisateli palce, aby
posbíral odvahu…
…když bude ten Valentýn

Pokud vítěz najde odvahu, cenu si může vyzvednou u Ziny Dvořákové.
nejvíce „lajků“ od vás dostal tento příspěvek

Myslím, že tyto stránky nejsou vůbec povedené.
Hloupost a anonymní kritika vítězí nad lidskostí.
Možná dobrý úmysl, ale tady jde o faleš lidí, kteří
chtějí ublížit jiným. Jak říká klasik, chce se mi z toho
zvracet. (L. Mokráš)
... a trochu z duše nám mluví tento příspěvek, protože i pro nás je Přiznání stránkou, která
má pobavit s nadhledem a ne kritikou
Když sem si já, jako čtvrťák mohl před Mikuláše kleknout tak nechápu, proč byste nemohli
Vy, převážně mladší. Lidi přestaňte být barbíny a začněte si trochu užívat života. Není na
světě nic lepšího než smích a umění se pobavit!!!

i toto číslo najdete na
https://www.facebook.com/pages/Shake
Řešení – Setkání s osobností aneb…
1 – Alena Veverková; 2 – Marcela Maliszewská; 3 – Erika Tichá; 4 – Zina Dvořáková;
5 – Jana Holomucká; 6 – Eva Bachová; 7 – Alice Kvitová; 8 – Naďa Lukášová; 9 – Gábina Víchová
Časopis neprošel jazykovou korekturou.
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