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EDITORIAL 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

jarní prázdniny utekly jako voda a je tady únor. Pranostiky tvrdí „ Únor bílý, pole 

sílí,“ ale letos to pravda úplně nebude. Zima není ani zdaleka taková, jaká bývala kdysi a 

sníh už známe jenom z filmů a knížek. I v tomto ne úplně oblíbeném období si můžete na 

chvilku sednout a přečíst si únorové číslo školního časopisu AKADE, protože i tentokrát 

se dozvíte mnoho zajímavých informací. 

 

Tereza Mičulková 

Šéfredaktorka 
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VÝZNAMNÉ DNY V ÚNORU 
 

 2. 2. SVĚTOVÝ DEN MOKŘADŮ 

Tento den byl ustanoven v roce 1971 Ramsarskou úmluvou v Íránu. Ač se tento den 

může zdát kuriózní, mokřady jsou velmi důležitým biotopem a stávají se stanovištěm a 

domovem mnoha vodních ptáků. 

 

 4.2. SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ 

Světový den boje proti rakovině vznikl v roce 2008 za pomoci OSN. 

 

 6. 2. MEZINÁRODNÍ DEN NULOVÉ TOLERANCE ŽENSKÉ OBŘÍZCE 

O tomto dni bylo pojednáváno v roce 2003 organizací WHO (Světová zdravotnická 

organizace). Hlavním důvodem bylo porušování lidských práv žen a dívek, kdy se jim 

při obřízce „mrzačily“ pohlavní orgány. Bohužel se tyto praktiky stále dějí v některých 

zemích Afriky. 

 

 11. 2. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 

Tento den vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993. Tento den nám má připomínat lidi, 

kteří jsou nemocní a trpí. 

 

 12. 2. DARWINŮV DEN 

Na tento den připadá datum narození Charlese Darwina. Darwinův den byl vyhlášen 

v roce 1997 organizací International Humanist and Ethical Union. 

 

 13. 2. SVĚTOVÝ DEN RÁDIA 

Byl vyhlášen podobně jako Světový den nemocných v roce 1993 světovou organizací 

UNESCO. Má poukázat na to, jak důležitý tento komunikační prostředek je. 

 

 20. 2. SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI 

OSN tento den vyhlásilo v roce 2007, ovšem poprvé si ho lidé připomněli až v roce 

2009. 

 

 21. 2.  

o Mezinárodní den mateřského jazyka (1999, UESCO) 

o Mezinárodní den průvodců cestovním ruchem (1989, WFTGA) 

o Mezinárodní den boje proti kolonialismu (1948, konference mládeže zemí JV 

Asie) 

 

 22. 2.  

o Evropský den obětí (1989) – tento den připomíná, kolik z nás už se stalo obětí 

násilného činu 

o Den sesterství (1926) – slaví ho skauti a skautky po celém světě a jedná se o 

mezinárodní den přátelství. 

 

 29. 2. MEZINÁRODNÍ DEN BOJE PROTI VZÁCNÝM CHOROBÁM 

Vyhlásila ho organizace Eurodis v roce 2008. 

  Kateřina Cahelová, 3. A 



BIATLON  

největší události posledního měsíce (výsledky) 
 

Ruhpolding (Německo), Anteselva (Itálie) 

Muži – sprint (10 km)  
 1. J. Bö         

2. T. Bö     

3. Svendsen    

4. M. Fourcade    

… 8. Šlesingr    

12. Krčmář    

13. Moravec    

54. Krupčík    

75. Václavík    

96. Soukup 

Ženy – sprint (7,5 km)  

1.Hildebrandová 

2. Soukalová 
3. Mäkäräinenová 

4. Dahlmeierová 

… 9. Vítková 

20. Puskarčíková 

42. Charvátová 

59. Landová 

 

Muži – stíhací závod (12,5 km)  
1. Eder     

2. M. Fourcade    

3. Šlesingr    

…8. Moravec    

21. Krčmář    

49. Krupčík    

  

 

 

Ženy – stíhací závod (10 km)  
1. Dahlmeierová 

2. Soukalová 

3. Wiererová 

…7. Vítková 

18. Puskarčíková 

20. Charvátová 

55. Landová 

Muži – závod s hromadným startem (15 km)  Ženy – závod s hromadným 

startem (12,5 km) 

1. M. Fourcade      1. Dahlmeierová 

2. Moravec       2. Dorin Habertová 

3. T. Bö       3. Eckhoffová 

 …17. Šlesingr      … 7. Soukalová 

27. Krčmář       9. Vítková 

                   16. Puskarčíková 

 

Muži – vytrvalostní závod (20 km)  Ženy – vytrvalostní závod (15 km) 

1. M. Fourcade      1. Wiererová 

1. Eder       2. Mäkäräinenová 

2. Šipulin       3. Soukalová 

3. Moravec       14. Vítková 

10. Krčmář       49. Puskarčíková 

33. Šlesingr       80. Charvátová 

41. Václavík       81. Landová   

53. T. Krupčík        

93. Soukup 



Muži – štafeta 4x7,5 km      Ženy – štafeta 4x6 km 

1. Norsko       1. Ukrajina 

2. Rusko       2. Německo 

3. Rakousko       3. Itálie 

8. Česko (Šlesingr, Krupčík, Krčmář, Moravec) 6.Česko(Puskarčíková, Landová, 

Charvátová, Vítková) 

 

Muži – hromadný start (15 km)    Ženy – hromadný start (12,5 km) 

1. Lesser       1. Soukalová 

2. M. Fourcade      2. Hildebrandová 

3. Garaničev       3. Dahlmeierová 

4. Šipulin       23. Puskarčíková 

5. Krčmář       28. Vítková 

7.  Moravec 

 

Muži – sprint (10 km)     Ženy – sprint (7, 5 km) 

1. Schempp       1. Podčufarovová 

2. Cvetkov       2. Wiererová 

3. T. Bö       3. Jurlovová 

21. Krčmář       8. Vítková 

30. Soukup       9. Soukalová 

37. Šlesingr       27. Puskarčíková 

38. Krupčík       51. Charvátová 

54. Moravec       55. Jislová 

55. Václavík       89. Tomešová 

 

Muži – stíhací závod (12, 5 km)    Ženy – stíhací závod (10 km) 

1. Šipulin       1. Jurlovová 

2. Schempp       2. S. Gasparinová 

13. Krčmář       7. Soukalová 

25. T. Krupčík      13. Vítková 

32. Šlesingr       23. Puskarčíková 

38. Soukup       48. Charvátová 

46. Moravec       56. Jislová 

 

Muži – štafeta 4x7,5 km     Ženy – štafeta 4x6 km 

1. Rusko       1. Francie 

2. Německo       2. Česko (Puskarčíková, 

3. Norsko       Charvátová, Soukalová, 

Vítkova)  

8. Česko (T. Krupčík, Šlesingr, Soukup, Krčmář) 3. Rusko 

 

 

Kateřina Ťápalová, 3. B 



Svoboda 
 
Svoboda. Co to vůbec znamená? Má toto slovo v dnešním světě ještě nějaký význam? 

Můžeme opravdu říci, že jsme svobodní?  

Ano, i ne. Mnoho z nás již propadlo systému. Systému, který nám diktuje, jak máme žít. 

Studuj, pracuj, založ rodinu, plať účty a zemři. Co chce se po nás, konkrétněji po studentech? 

Odmaturovat, mít řidičák, jít na vysokou… Ale každý z nás má možnost volby. Každý z nás 

se může od systému odpoutat. Každý má možnost být svobodný. 

Co takhle začít žít svůj život tak, jak jej v hloubi duši chceme my sami? Bez ohledu na to, co 

nám říkají média, rodiče, učitelé či přátelé. Co se stane, když nahlas řekneme svůj názor, 

který bude odlišný od těch ostatních? Budeme za blázny. Za ty blázny, kteří chtějí změnit svět, 

kteří chtějí změnit dosavadní systém. Budou nás nazývat snílky. Ale víte, co se zpívá v písni 

od Johna Lennona – „you may say I’m a dreamer but I’m not the only one“. Každý člověk si 

myslí, že on sám nedokáže nic změnit, nebo že malá skupina lidí to nedokáže. Opak je ale 

pravdou. Právě ti jedinci, právě ty hrstky lidí, kteří se nebáli svůj názor – pravdu – říci světu, 

právě ti dokázali něco, na co se bude vzpomínat. Byli to snílci, kteří chtěli světový mír, i když 

zrovna zuřila válka, byli to blázni, kteří říkali, že Země obíhá kolem Slunce nebo že nejsme 

ve Vesmíru sami, ti odvážní, kteří se postavili systému a bojovali proti otroctví.  

Tak, jako nás dokážou ovlivnit lidé, kterými se obklopujeme, dokáže nás ovlivnit televize. 

Zajímavé, jak dokážeme být tak závislí na elektronice a ještě hůře – na to, co se v ní vysílá. 

Každý den televizní stanice vysílají zprávy, ve kterých lidem říkají přesně to, co chtějí, aby 

věděli. Určují stranu, ke které se máme přiklonit, říkají nám, čeho se máme bát. A víte co? 

Lidé se opravdu bojí.  

Spousta lidí si myslí, že peníze jsou všechno. Však ano, proč by neměly být? Za peníze si 

můžeme koupit dům, auto, oblečení, jídlo, počítač, televizi, mobil… Jenže spousta lidí stále 

zapomíná na to, že ty nejdůležitější věci si za peníze koupit nelze. Nekoupíte si rodinu, lásku, 

přátelství, naději a ani tu svobodu. Myslím, že stojí za to, zmínit jedno staré čínské přísloví: 

„Chatrč ze slámy, v niž se lidé smějí je, má větší cenu než palác, v němž lidé 

pláčou.“ Schválně, kolikrát už jste slyšeli věty „studuj, ať můžeš mít dobrou práci a spoustu 

peněz“? Co z toho, když budu mít dobrou výplatu, když mě má práce nebude naplňovat? Co 

s penězi, když si je nebudu mít s kým užívat? Nač velký dům, když v něm neuslyším smích?  

Možná, že se stačí jen zamyslet. Zkuste se odpojit od těch přístrojí, které nás spojují se 

systémem. Zkuste se odlepit od země, mít hlavu v oblacích, snít, jak by se svět dal změnit a 

potom to zrealizovat. Nebudete sami, nikdy nebudeme sami. Ze začátku Vám budou říkat, že 

jste blázni. Ale takoví už lidé prostě jsou, když děláte něco, na co oni nemají odvahu.  
„Na tomto světě je přirozený řád a ti, kteří se snaží jej převrátit, nedopadnou dobře. Toto hnutí nikdy 

nepřežije; pokud se k nim připojíte, vy a celá vaše rodina budete odstrčeni. V nejlepším případě budete 
popliván a zbit jako vyvrhel, v nejhorším případě, budete lynčován nebo ukřižován. A kvůli čemu? Proč? 

Bez ohledu na to, co děláte, nikdy to nebude mít větší cenu než jedna kapka v nekonečném oceánu.“ 

-Copak není oceán jen velké množství kapek? (Cloud Atlas)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kateřina Ťápalová, 3. B 



Felicity Jones 
Tato britská herečka je jednou z mých nejoblíbenějších. Proslavila se rolí školní tyranky 

v seriálu Čarodějnice školou povinné. Jejími nejznámějšími filmy jsou: Holka s prknem a 

zamilovaní. Dalším filmem je Teorie Všeho, ve kterém si zahrála manželku Stephena 

Hawkinga. Pokud jste tento film neviděli tak ho mohu jen doporučit. Teorie všeho přibližuje 

zajímavý život Stephena, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, 

jakou kdy lidstvo poznalo. Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen 

Hawking, student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci i 

profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na stejné škole studuje umění. 

On na oplátku zbožňuje ji. Avšak ani jeho život nemůže být bezstarostný. Po uklouznutí mi 

lékaři řeknou drsnou diagnózu – neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému, které do 

dvou let ukončí smrt. Jane a Stephen se osudu vzepřou. Vezmou se, mají spolu dvě děti a 

snaží se žít normální život. Pokud vás zajímá, jak film dopadne – podívejte se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

Denisa Sirotová, 2. A  



Ohrožená zvířata planety  

Tygr ussurijský 

 

Tygr ussurijský je známý také jako tygr sibiřský, amurský, 

altajský, korejský, mandžuský nebo severočínský. Jde o 

největší známou kočkovitou šelmu.  

 

Dospělý jedinec váží 100 až 310 kg, ale v zajetí může vážit 

i více než 400 kg. Délka těla tygra se pohybuje v rozmezí 160 – 250 cm a délka jeho ocasu 

může dosahovat délky až jednoho metru. Největší v zajetí chovaný tygr byl dlouhý 3,7 m a 

vážil přes 423 kg. Současná divoce žijící populace je menšího vzrůstu. Samci ussurijských 

tygrů chováni v zajetí dosahují průměrné váhy kolem 220 kg. 

V porovnání s ostatními poddruhy tygra je tygr ussurijský 

světlejší a kresba je spíše tmavě hnědá než černá. Bílé zbarvení 

spodní strany těla dosahuje velmi vysoko na boky. Na 

stehnech a na bocích je jejich zbarvení šedohnědé nebo šedé. 

Pruhy jsou na ostatních místech těla leskle černé.  

Srst je dlouhá a hustá. Tygři jsou přizpůsobeni chladnému 

podnebí, jejich tlapy jsou větší než u ostatních tygrů a slouží 

jim jako sněžnice při pohybu ve sněhu. 

Vyskytuje se v oblastech tajgy, v hustých porostech okolo řek 

a jezer, listnatých, smíšených i Populace těchto tygrů čítala v 

roce 1992 v horách Sichote-Aliň 250 kusů a do roku 2004 

vzrostla na 350 kusů. Odhaduje se, že v pohoří Čching-paj 

(Pektu) na pomezí Mandžuska a Koreje jich ještě žije asi 20 

kusů. 

Tygr ussurijský je vrcholovým predátorem, kromě člověka nemá přirozeného nepřítele.  

Tygr ussurijský žije v doupěti v jeskyni či pod vývratem stromu, odkud podniká za dne i za 

soumraku po pravidelných stezkách výpravy za kořistí. K vyhlédnuté kořisti se nejprve 

připlíží a pak jí srazí rychlým skokem. Asi z 85 % se živí jelení zvěří a divokými prasaty, loví 

také gorily, v případě nutnosti i menší savce, jako jsou zajícovci, nepohrdne ani rybami. Větší 

kořist si tygr ukrývá a opět se k ní vrací.  

Doba rozmnožování není vázána na určité roční období. 

Samice se častokrát vydává sama na cesty a hledá partnera. 

Tygřice je březí v průměru 104 až 106 dní. Obvykle se narodí 

2 nebo 3 mláďata. Tygřice bere svá mláďata na lov kolem pěti 

až šesti měsíců. 

Tygr ussurijský jménem „Hodori“ byl vybrán jako maskot Olympijských her v Soulu v roce 

1988 v Jižní Koreji. 

V zajetí žije více tygrů než ve volné přírodě. V zoologických zahradách na celém světě je 

chováno přes 1000 tygrů, kteří se poměrně dobře množí. U člověkem odchovaných velkých 

šelem je jen malá šance, že se je podaří vrátit do přírody, protože již ztratily strach z lidí a 

schopnost samostatně lovit. 

 

 

 

 

Tereza Mičulková, 3. A 



Brad Pitt 
 

Tento herec a producent se narodil v roce 1983 ve Shawnee v USA. Má dva mladší 

sourozence. Po střední škole začal studovat na Univerzitě v Missouri žurnalistiku, 

grafický a reklamní design a reklamu. Tu však nedokončil a odjel do Los Angeles. 

Aby si vydělal na herecké kurzy, pracoval například jako prodavač zmrzliny či hlídač 

parkoviště. 

Kariéru započal ve známém seriálu Dallas. Do role superhvězdy ho vyšvihnul film 

Interview s upírem, kde si zahrál po boku Toma Cruise. Poté následovaly filmy jako 

Legenda o vášni, Sedm a 12 opic, za které byl nominován na Zlatý glóbus a Oscara. 

Z těch novějších filmů si zahrál ve Světové válce Z, 12 let v řetězech nebo Sázka na 

nejistotu. 

Brad byl ženatý se známou herečkou Jennifer Aniston, ovšem od roku 2005 žije 

s herečkou Angelinou Jolie, se kterou má šest dětí. Tři vlastní a tři adoptované.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Majerová, 3. A 



Gregg Braden  
 

Gregg Braden (narozen 28. Června. 1954) je americký duchovní spisovatel a bývalý geolog. 

Coby geolog věří, že se od roku 2012 mění polarita země, což způsobuje změnu DNA a DNA 

ovlivňuje u lidí emoce. Což by mohl být ten zvrat prorokovaný majským kalendářem. Gregg 

Braden přes 25 let cestuje po klášterech a opatstvích východních náboženstvích a hledá vše, 

čeho se lidem nedostalo do povědomí. Ve svých knihách se snaží vědecky vysvětlit 

tzv. Zázraky. Je to vyznavač New Age. Věří, že modlitby jak je vykládají křesťanství a jiná 

náboženství nefungují, protože nejsou v souladu s lidskými/duševními/tělesnými potřebami. 

Není třeba znát slova. 

Bibliografie zde:  

 Walking Between the Worlds: The Science of Compassion (May 1, 1997) 

 The Isaiah Effect: Decoding the Lost Science of Prayer and Prophecy (Jul 10, 2001) 

 The Gregg Braden Audio Collection: Awakening the Power of Spiritual Technology 

(Mar 1, 2004) 

 The Divine Name by Gregg Braden and Jonathan Goldman (Nov 1, 2004) 

 The Divine Name: Sounds of the God Code by Gregg Braden and Jonathan Goldman - 

Audio CD with booklet (Nov 1, 2004) 

 The God Code: The Secret of our Past, the Promise of our Future (Jan 1, 2005) 

 Unleashing the Power of the God Code (May 1, 2005) 

 Speaking the Lost Language of God (Aug 1, 2005) 

 An Ancient Magical Prayer (Audio CD) (Sept 1, 2005) 

 Secrets of the Lost Mode of Prayer: The Hidden Power of Beauty, Blessings, Wisdom, 

and Hurt (Jan 1, 2006) 

 The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief (Jan 1, 2008) 

 The Spontaneous Healing of Belief: Shattering the Paradigm of False Limits (4 CD 

Set) (Apr 1, 2008) 

 The Science of Miracles - The Quantum Language of Healing, Peace, Feeling, and 

Belief (March 1, 2009) 

 The Spontaneous Healing of Belief: Shattering the Paradigm of False Limits (Apr 1, 

2009) 

 The Mystery of 2012: Predictions, Prophecies, and Possibilities (Jan 1, 2009) 

 Fractal Time: The Secret of 2012 and a New World Age (Feb 1, 2010) 

 Entanglement: A Tales of Everyday Magic Novel by Gregg Braden and Lynn Lauber 

(Jun 19, 2012) 

 Deep Truth: Igniting the Memory of Our Origin, History, Destiny, and Fate (8-CD set) 

(Oct 15, 2012) 

 The Turning Point: Creating Resilience in a Time of Extremes (Jan 28, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matěj Černoch, 2. A 



Valentýnská příloha  

aneb  

3. A = Třída plná romantiků 
 

 

Polibek 

 

Každý polibek má jinou moc, 

Ať už na čelo či na dobrou noc. 

Každý polibek má kouzlo své,  

Ať už něžné či vášnivé.  

 

Chci Tě líbat, chci Tě mít, 

A vášnivou no s tebou prožít. 

Svou lásku Ti dávám 

A polibkem o ni žádám. 

 

Buď můj a já budu tvá 

Jako celý život trvá. 

Nechť naše láska nekonečná 

Porazí všechna konečna. 

 

Brožová, Vavříková 

 

 

Hvězdy 

 

Na obloze hvězdy zářily 

Valentýn nám přinášely 

Mé přinesly Tebe, mou lásku  

Jsi jako hvězda, 

Tak jedinečná, okouzlující. 

Když se na mě usměješ,  

Den se mi rozzáří jako hvězdy ve tmě 

Chci s Tebou strávit věčnost,  

Jak stráví věčnost Slunce se Zemí, 

Proto, má lásko jediná, tě tam miluji. 

 

Herko, Gockerová 

 

 

 

 

 

 

 



Úsměv 

 

Když jsem tě poprvé uviděl, 

Usmívala ses. 

Hned jsem se do tebe zahleděl,  

Radovala ses. 

 

Tvůj úsměv je jako pohlazení, 

Upřímný a láskyplný. 

Vlastníš ho už od narození, 

Obličej Tvůj něhou plní. 

 

Tvé rty jako fantazie jsou, 

Ztrácím se v nich. 

Mívám z nich chvění na prsou, 

Rty tvé noří se v mých. 

 

Kelnárová, Fridrichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láska 

 

Když jsem tě poprvé uviděl, 

Stála jsi v ruchu noční ulice.  

Na lavičce opodál jsem seděl, 

V jasné záři Měsíce. 

 

V okamžiku jsem byl okouzlen, 

Tvou krásou a úsměvem, 

Cítil jsem, že jsem Ti souzen, 

Prosím, jen mě si vem. 

 

Byla to láska na první pohled, 

Polibek chtěl jsem ti dát. 

Společná budoucnost byla na dohled, 

Tak pojďme se brát. 

 

Ivanová, Michálková 

 

 

 

 

 

 



Srdce 

Srdce své chtěl bych ti dát, 

Co víc si může člověk přát. 

V tento speciální den,  

Nechci ti darovat bonbóny jen. 

Víc než to si zasloužíš, 

Dal bych ti víc, když dovolíš. 

 

Když jsem tě uviděl poprvé, 

Bylo vše najednou růžové. 

Můj život nabral nový směr, 

Tak moc jsem tě políbit chtěl. 

Pak jednou si city mé opětovala, 

A nejšťastnějším mužem mě udělala. 

 

Mé srdce bude bíti pro tebe jen, 

MILUJI TĚ, jsi můj sen. 

 

Cahelová, Majerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji 

 

 

Děkuji, 

Za to, že jsi, 

Že jsem tě potkal ve vsi. 

Děkuji, zlato, že Tě mám,  

že se s tebou před temnotou schovávám. 

 

Děkuji za tvou lásku, 

Věrnou a nebeskou, 

Jen s tebou ztrácím hlásku, 

Před takovou kráskou. 

 

Dík, že jsi mi dala naději, 

Prožít tuhle neděli. 

 

Kubela, Toman 

 

 

 

 



 

 

Jen ty 

 

Jen ty, mne dokážeš rozveselit,  

Když jsem velmi smutná. 

Jen ty, mne dokážeš uspokojit, 

Když jsem nerozhodná. 

 

Půjdeme spolu na světa kraj, 

Tam nás nikdo nerozdělí. 

Bude to náš malý ráj, 

Budeme tam spokojení. 

 

Jen ty se mnou můžeš být, 

Má láska k tobě věčná je. 

Jen ty mi můžeš říct, 

„Miluji tě“ 

 

 

Valná, Jeřábková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doteky 

 

Na Valentýna vytáhnu své černé obleky, 

Ať mohu cítit tvé doteky. 

Blíží se neděle čtrnáctého,  

Konečně mě uvidíš nahatého. 

Mé pihy jsou vzrušením bez sebe, 

Chci cítit tvé doteky na mém těle. 

Nikdy víc nechci být bez tebe, 

Mám se s tebou opravdu skvěle. 

Večer, když spolu budeme ležet v posteli, 

Naše ruce se budou vzájemně dotýkat, 

Nikdy nás nikdo nerozdělí,  

Do konce života se budeme milovat. 

 

 

Klotzmann, Kalamárová 

 

 



Chtěla bych 

 

Tento rok je Valentýn v neděli, 

Lidé to většinou nevědí.  

Ač se slaví dlouho, 

Někteří k němu pouto nemají. 

Já Valentýna slavím, 

A co k Valentýnu chtěla bych, Vám právě 

povím. 

 

Chtěla bych ráno vstanout, 

A vidět kytici růží bělavou. 

Abych mohla překvapením vzplanout, 

Ach, chtěla bych… 

 

Chtěla bych pod poledním Sluncem se 

procházet, 

Mezi lidmi co milují se nacházet. 

V rozkvetlé jarní krajině, 

Ach, chtěla bych… 

 

Chtěla bych večeři při svíčkách, 

A tančit s ním ve skleněných střevíčkách. 

A aby na konci dne klečel. 

Ach, tak moc bych chtěla… 

 

Hellebrandová, Hubnerová 

 

SMS 

 

Je valentýnský večer, neděle, 

Ona celý den nevylezla z postele. 

Jen tam tak sedí, 

A na mobil hledí. 

Když v tu chvíli za stmívání,  

Přišla zpráva z nenadání.  

Ve zprávě je napsáno,  

Miluji Tě, Ivano. 

Na schůzku pozvat chci tě, 

Za hodinu v mém bytě. 

Ivana se převlékla, 

A oknem za ním utekla. 

V bytě ji čekalo obrovské překvapení, 

Všude jsou svíčky, jen Juan tam není. 

Juan vyšel z koupelny zabalený jen v ručníku, 

A ona s úžasem upadá na kliku. 

Tento příběh však nekončí tragicky, 

Juan s Ivanou zůstal navždycky. 

 

Mičulková, Bajarová 



Jednou 

 

Rád bych chtěl sdělit Vám,  

Je Valentýn a já jsem sám. 

Sám už jsem po dlouhou dobu, 

Pociťuji z toho zlobu. 

Být sám už mne nebaví, 

Snad se láska dostaví. 

Přemýšlím, jaká by jednu byla, 

Ta, která by mé srdce rozbušila. 

Ta, která by mne dobře znala, 

Nikdy neodešla, navždy zůstala. 

Být sám už mne nebaví, 

Snad se láska dostaví. 

Věřím, že to jednou bude jiné, 

Věřím, že mé srdce jednou zjihne. 

Přestanu se litovat, 

A o lásku budu bojovat. 

Být sám, už mne nebaví, 

Snad se láska dostaví. 

Přejdu hory, stráně, lesy, 

Tam musí být někde přeci. 

Ta, která všechno změní, 

Samota odejde do zapomnění. 

S ní už bych nikdy nebyl sám,  

Na dosah ruky už ji mám. 

 

Kahánková, Dolbová 

 

 

 

 

 


