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Dnešní čislo Atfonze věnujeme nejkrásnějšímu citu a jeho svátku. 14.únor DEN SV.VALE}{I.ÝI+.I

patří všem zamilovaným a vůbec těm. kdo se mají rádi.
V Ewopě a po ní i v Americe se slaví již několik století" jen k ruím se dostal poněkud opožděně. Od-

kud vlastně pochráá tradice posílat si ružová psaníčka? Verzí je několik. Některé prameny hledaji pŮvod

v římském svátku Lupercalia (L5.2.), datší mluví o křesťanském biskupf Valen§rroli, respektive o dvou
Valen$nech. Jeden z nich měl át ve 3_stol.. v době, kdy císař Claudius chtěl mršitl manželství, neboť se

domníval. že wobodní muá jsou lepší vojáci. Valent}n proti tomuto naiizentprotestoval a zamilované
tajně odďí-
val. takže jej císař dal bez milosti popravit, Podle druhé verze b_vl Valen§n uvězněn za své křest'anské
působeni a dokázal wátit zrak slepé dcefi žAlářnlka. Přes tento skutek a veškerou oblibu byl i on zawažděn.
Moáré je také, že wátek láslcy souvisí s běárým chodem přírody, která s pfichazejícím jarem v"lóízí k hledaní
partnera.

14.únor je den určený pro anonymní v.vmánt láslcy. Zamilovaní lidé si dávají najevo svrij cit ruznÝmi

4ůsoby : pořádají valenqinské večírky, zpívajipísničky, posílají si sněženk_v, růže, čokoládové bonbóny
aj. ďfuky. Nejohyklejším lalen!ýrrkem však zustávají psaníčka.Každou dívku by měl v ten den políbit ne-

bo alespoň navšťvit mladý muž aby se necítila odmrštěná.
Aby i u ruís motrl převzít vládu Valen§rr, wz,hlíme vás - zamilované. abyste letos svěŤili wá tajná w-

zruíní ALFONZOVĚ áuté schránce (neipozději do 13.2.). Postaráme se o jejich spolehiivé doručení adre-
sátům.

Mluvíme_li o citech, dovolím si ještě malou doušku. Jsem daleka toho hrát si na politického komentátora
či společenského kritika, ale zdá se mi velmi sobecké, že Ťada lidí v této republice se nestydí přidávat
desetitisíce na wé konto, že fotbalové aj.kiuby kupují sportovce za milionové část]sy a dámy z,,lepší" spo-
lečnosti si pofizují koáchy ašaty za §,též v_vsoké sumy, aniž by pomysleli na ty zoufalce, kteří nemaji finan-
ce na ávotně důležté operace. Zkusme pomoci zachránit alespoňjednoho takového člověka.

Náš plán spočívá v tom, že toto číslo Alfonze vám proďáme za 5KÓ Je to o 2 KČ více než minule, ale
vše, co lyděláme navíc. pošleme na konto JAKUB.

Děkujeme předem všem, co sáhnou tentokrát hlouběji do svých kapes a peněŽenek.
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soutěž o Řád ziateho čtenaře

3. otiizka : Jnrenujte 3 zanrilované dvojice znánré z knih.

Nrojaf,a§rI<Y

LANCZOVÁ. Lenka : Zlodějka snů
POLÁK. Karei : Ala,aristika
Abeceda spravnélro akvarisry
SVERÁK. Zdeněk : Dělrárú
TAYLOR David : Velká kniha o psech
HIGH LIFE (Rerrre pro náročné) - 1.2

eo.rrÍrrá. sEl, Ža -----

_ proběhia soutěž o MISS 8.C : stala se jí Petra Ničová, 2.místo obsadila Bětka Poprachová a 3.místo
Lucka Grozmanová: tato úžsná společenská událost byla šéfována..vrchním managerem" Jakubem
Blat'ákem (soutěž je možnou předzvěstí celoškolní akce)

- jaz"vkové řídy absoh,ovali divadelní představení sehrané našimi ž|icv-Angličátry
- p.uč.Křivotrlávek je proslulým lupičem tužek 8,C nepomohlo ani !ísátko na gumičce)
- někteří žáci zapontniúci ani netuší. jak se jejich cvičební úbory hodily několika kantorum při vánočním
volejbalovém ápasu

- 18.1. odjeli lybrani áci v doprovodu několika učitelů za kulturou do Prahy - na představení muzikílu
Drakula (reporáň - viz dále)

- áci A.Poprachová. K.Strachotová, M.I{radiš. T.Kolman. D,Vriňa. E.Pavlíčková, I.Ermanová, J.Holý se
áčastnili kurzu peer-progrírmu o drogách: více se budete moci dozvědětiv.v z nástěnky, která bude umís-
těna u jideln"v,a z besed, které budou probíhat ve ťíd.ách ll.stupně: pokud rruáte nějaké nápady pro tutu akci,
davejte je v čitelné formě s podpisem do žuté schriinl§,před knihovnou

EBIJarxfoeŘ,e.rerYíE
učrrnrůnr

k naryzenirÉm : 23.1. p.Evě Prrchiázf<ové
25.1. p. Zdeně Langerové
31.1. p. Josefir Mot]ovi
2.2. p. Ludmile ltradké
18.2. p. JanuKrobotovi
6.3. p. Jitce Benediktové (!)
10.3. p. Evě Suchanové
I7.3. p. Evě Rudecké
2a3. p, Pavlu Křivottlávkovi
22.3. p. Marii Vašíčkové
31.3. p. Boženě N{álkové (!)

k r.rarozenilá.rn : 18.t, !Íffiňnoé
k w:i,tku : l0.2. Mojdovi Jilkovi

zp §l<ol§ríIío I{FrNrcE s \a:rrpl§rol r<á.ší
o ,,Promiňte, pane učiteli, já neopisuji . ., jen pohotově qrrzívám poznatkŮ s"v}ch spolužr{kŮ . .."

o Franta jde v ňmé chýat ryby. Zasekne se§vru do ledu a \tom se shora ozve: .,FrantóÓ, tam Žádný rybv
nejsou.;' Jde o 10 m d.íl a znovu zasekne do ledu. A opět se ozve : ,"Frantóó, t4m taky Ádný ryby nejsou."

Franta kouká. nikoho nevidí, už našwaný řiká : ,,A kdo Ť jsi ? Vševědoucí ? Ze všechno víš ?" A hlas mu

odpoví : ,,Tady Fepa, správce zimniho stadionu."

*

&

k svátku : 20.1. p. Iloně Pavlíkové
23.1. p. Zdeňku Brožovi
II.2. p. Boženě Málkové
2L2. p. Lence Heraltové-Hegerové
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. F\,tlák lyjížfu z iesa a na zadním sedadle auta má jelena. Zasávi ho halný a ptá se :"Co to je.,: tom autě?"
.,Pes!" ..Pes a má parohy?!" ,,Já se do soukromého života wého psa nepietu!"

o Mladý muž se rád koupal neoblečený. Jednou l.vlez} z ntníka na vceiku opuštěném rnístě a ulehl v rouše
Adamově do trávy. Za chvilí se bližla dír,ka s knihou. V panice si překrvl nejchoulosúvějši část těla star],m
hrncem. líery ležel opodiil. Díl,ka se posadila azača7a číst, Mladík za.hájtJ, nenucenou konverzaci. ,,Copak
to čtete zajímavého ?* ,,Studuji ps,vchologii." ,,Nač je to dobré ?" .,Učí to člověka poznávat lidi. odhadovat,
co si myslí." ,,To je zajímavé. A uhodla byste, co si asi m,vslím teď já ?* ,,Vy si určitě myslít§." odyěťla
dívk4 ,,že ten hrnec rrrá dno.*

crrÁTY
- dnes větší příděl pro inspiraci :

? Ne[ýt mrlovírL to je smula. ale nemilovat. to je neštěstí. CAMUS
t Láska je jako slza - rodí se v očích a padá k srdci. ČrSrÉ PRÍSLOVÍ
l Lidé škádli jen toho. koho mají r:idi. A.FRANCE
9 Lépe Qft smutný s láskou než veselý bez ni. GOETI{E
tl Jdi s tím. kdo tě má rád. V.HUGO
? Láska hory přeruiší. ale s blbostí ani nehne. l.ŽÁČgr
? Bez lásky je člověk poului mrtvola na dovolené. E.M.REMARQUE
ý Kdybychom čekali na setkárú s ideiílem. strávili bychom ce!ý ávot v čekrárně. PITIGRILLI
9 MiluJr Žvot, protoŽe mi dal tebe, miluji tebe. protoŽe jsi mŮj ávot. J.LENNON
I Nechtějme, aby se ten. koho milujeme, podobal našemu idqílu, ale naopak - ideál piizpůsobme tomu.

koho milujeme. MAUROIS

Nrě.ilfLo(rTřAcý cÍzT',rvi Řá-p
VELKÁ + LÁSI(A

Nastoupila jsem na grmnááum v okresním městě. Učila jsem zeměpis a přírodopis. Hned v první hodi-
ně na mě neopakovatelným dojmem zapůsobil v_ysoký kudrnatÝ hoch v posledni lavici. Na první pohled bylo
i nezkušené kantorce. jako jsem byla já. zřejmé, že je to ,,duch" ťídy - kápo. Byla jsem tehdy riža5a6 ztrémo-
vanii rozdíl 6 let, o něž jsem byla proti sepúmiinům starší- se mi jevil jako zcela nedostatečný. Třída. a hoši
zvlášť, dělala všechno pro to, ab"vch rozpa§v nwěděla, kam se podivat. Nicméně jsem přistorupila k předsta-
vování. Mé jméno tehdy bylo Velká, to už samo při mých 160 cm v_wolalo veselí. Ale to nestačilo. Hoši bez
mého vyzvání lyskakovalijeden po druhém a v abecednim pořádku se představovali oni mně, Poslední se
v lavici vztyčil kudrnaď chlapec, rozhlédl se po ťídě a zvučně pronesl : ,,Láska." Pak se maličko porrsmál
a tišeji, s jiskrami smíchu v očích, dodal : ,,S vaším příjmením. paní profesorko," nyní udělal qíznamnou
draínatickou paual, ,jde to moje tižasně dohromady." Pokoušely se o mě mdloby. Třída se ohromně bavila,
to byl vrchol drzosti. Rud.í jak ruák jsem utekla do sborovny a tam jsem plačíc přísahal a, že do sepťmy víc-
knít učit nejdu ... Pochopitelně, že jsem šla. Aktér té ,,báječné zÁbav_.v" se mi k mému nesmirnému údfuu
omluvil hned další hodinq a ačkoli ještě něja]ď čas přijimal účast v klukovirr:ích, brzy mi došlo, že právě
on drž ostatní na uzdě. V mých předmětech \ynikal a ke konci roku mr už pomáhal z kabinefu nosit

rvÁ.ea.prvíčpr<
Láska prochází žaludkem..udělejte svému miláčkovi nějakou mňamku čili pošušňáníčko :

SRDICKA S PIKAI{TNI NAPLNI
, ze 450 g polohrubé mouhv, 1/2 l vody a 2 polévkov_vch lác oleje uhněteš těsto; podusíš rajčata a na
tičkv nakrájený pórek; těsto rozválíš do 2 tenhých place( smíchej měkký q|,r nebo tvaroh s rajčaty a pór_
kem a rozdělujte lácí na těsto v dostatečném odstupu (lze použt i sladkou náplň - např. marmeládu):
překryjte 2.plackou a v_vkrajujte malá srdíčka, okraje k sobě pevrrě pfitiskněte: na horním okraji vykrojte
minidírku - na zavěšení; pečte 15-20 minut

1/gdobtc svló olrolí pcpírovými sadiókg s n6pisg; VIIrIr.ífE SE
uÉ.M\řá.s E?á.D/^^

lósko - love- |'omour - Liebe - omore - omor - ogope
móm Ťřród - l love you - je t'oime - ich liebe dich - ti omo - te quiero - ogopo

v

,r
L,

Po maturitě na mě l čekaťu školy. To užmeň námi nebyl vfiah učitele ažiů<a. Ač íuim všichni
krach, naše manželství vydželo letos již 34 let.



Romec I.julie] .z,ieŽije, ;c<,sem lu ic
okno c posiouchej mé srCce.

jen pro tebe l!i

"origo' vzíroe pro "tásřlo,ře'

tr<ot zIl.§..s.ěá.}R'y
aneb jak získat milce :

- hoď o půlnoci do ohně ťrrcet noťch špendtíků
- dej mu/jí snítku myrtv
- no§ u sebe květ kozlíku lekařského. nebudeš mít o ctitele nouzi
- lásku podporuje i kořen ženšenu, orchidej či hiávkoý salát. ovocem lás§ je rajče. fik a §,estka: jídlenr _
htemýždi. žabí steh}hka. medvědí tlapv. celer. špenát. makarónv. koá a oslí mléko. cibule a česnek
(bez zirulry)

- chceŠ-li. aby ť byl věrný. shrábni potají tíoclru hlíny z miláčkov_v stopy, dej ji do květináče a zasaď do ní
měsíček zahradní

}íoDRÁ vĚŠrna - z babiččiny krabičky
Nejste-li si jisú, kter,v/á je tenlta pravýlá :

např. l. Jirka 2. Petr 3. Quido a, Honza 5. Alois 6. Pepa 7. Standa 8. Vojta 9. Vilém
10. Karel 1l. Luďa 12, Tonda

- 1děl číslo 12 číslem měsíce. ve kterém jsi narozefla a zjistíš. kdo je ti souzen
(12:9=lr

(áíi\ +}= v,ísledek -t l
zbrtek 3 J

l{U}IERoLoGIE

Hodíte se k sobě ? Spočítej
nej vaše možnosti v tabulce :

si čísla vašich jmen a příjmení (sečtením čisel jednotliqých
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0 - tady o moc nejde. protože nemáte ádné společné zájmy,jste si ciá
= - báječně vám to klape, máte stejné pocity anáuory
+ - v lásce je všechno super, wá přráni si čtete z očí
- - meá vámi to parádně jiskři, je to ťm, že jste každý úplně jiný
! - pozor. rlvsoké napetí, stile se hádiáte. ale mohlo by to b}t super

zzAari rvr .lr. .g,o)glT I
- na Šalamounových ostrovech nosi chlapci, kteří jsou přiliš mtadí na ženérlt,baňaté ktobouky z trály jako
uPozorněni děvČatŮm, aby s nimi neflirtovala: nevěstv se tamtéž ziskívaji qýměnou za I-20 vepřů (podle
vlastností nevěsty)

- v Koreji nosili muž i ženy dlouhé vlasy a oblékali se do bílého, dokud nevstoupili do manželství
- naoPak yg 5yazljsku si nesměly dívk_v nechat narůst dlouhé vlasy, dokud neměly jistého ženicha: pak si
v.vČesaly z vlasŮ obrovskou věž. lyztuženou hlínou, trávou a dikobrazími bodlinami

- neoblyklé manželské dvojice : John B.Minnoch (589 kg) + Jeanette (49 kg), Nigel Wilks (2 m) + Bever-
ly Russelová (1,20 m), Martin B.Bates (2,20 m) + Anna H.Swanová (2.30 m)

+
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BarČa (8.D,) : inteligentní, měl by mít rád děti a zvířata, zajímaqý,lysoký, sportovní §p, aby měl podob_
ný názory jako já, aby poslouchal Nirvanu

Ondra (8.D.) : aby lypadala jako Sharon Stone a neměla nic proti MAGICU
Michal (8.D.) : rozhodně elfka, stříbrný dlouhý vlasy, hně{ý oči, obratná, inteligentni
Tomáš (8.C.) : taková, jako Brožka
Zuzana (7.C.) : blond'aý vlasy jako Michal Š. ,lyšší než já
Viktor (8.A.) : rysoká asi jako §laudia Schifer, upřímná
Dana (8.D.) : aby byl tak velký jako já a měl rád sport, zliřata a děti, bloňd'rik s mod4ýma očima
Standa (8.C.) : blondýna, modrj oči, minimálně 85-65-83, dlouhý vlasy, nesmí chodit za jiqfma k]ukama
Kuba (8.A.) : blondýna, modrý oči, krátký vlasy, hubená, sťedně vysoká, malý nos, velká ústa, dobře oblí_

kaná
Petr (9.A) : lysoká, modrooká blondýna se smyslem pro humor
Marek (1.C.) : vlasy po ramena, čerqý, hnědý oči, jako Petra Ničová
Jura (8.C) : malá, hněd,á, hnáty křivé, pod plachetkou osoba
Kuba(8.C,):míryl15-62-80,malejnos,ťchá,vlasyažpo...,malýuši,32zubůpodnrírrkou-možnost

protézy, zdtavá a neposkvrněná
p.uě. Z. Brož : výkorrná, neji, nespí, nepije, pracuje od ri{na do večera
p,uč. Noviák : p.uč. Benediktová
p.uč. Petřík : hodná, zodpovědná, spolelrlivá, milující mě
p.uč. Jílková : nosí hodně peněz, netrlídá mě, lrladce oholen
p.uč. Pavlíková : takoqi neexistuje
p.uč. Bieliková : sympat'ák ve všech směrech
P.uČ. Benediktová : ryso§ý, hnědovlaý, charakter super, nesobecký, k ženě vlídný, přítažiqf srryrn rystu-

pováním, pracháč

iía.Ix jsern \řid-ěr EDra.lrrrlrr
Dne 18.1. 1997 jsem spolu s mými spoluáky a učiteli naší školy navštívil muzikrál a?o4czrJa

Podle románu Brama Stokera, na jehož vl,tvoření se podíleti slawi čeští lrudební skladatelé Karel Svoboda
(hudba)Zdeněk Borovec (texty + libreto) a Riclrard Hes (libreto + námět).

VljíŽděli jsme v sobotu brry ráno v 8:00 hod, a po lyčerpávající pětihodinové cestě jsme dorazili
PŤed Palác kulhrry, respektive na parkoviště pod Palácem kultury. PoiestB jsme měli pouze jednu přestá-
vku ,a to na obČerstvení a nasycení našich áludků v motorestu ŤIR,a ř.Iradcem Krátóvé. Flodinu, která
Před zahájentm představení áyla, jsme qplnili procházkou na Vyšehrad a vyšehrads[i hŤbitov. Docela
se nám to hodilo, protoŽe po jízdě v nejmenovaném českém autobuse rranOSal jsme-byli mačně otlačeni
z nepohodlqvclr sedadel.

V 15:00 zaČinal muzikál, Jelikož mnoho studentů ještě v tak velké budově nebylo, zmocnila se jich
Panika, ale nakonec vstoupili, i když špatnými dveřmi na druhé straně sálu. Přesto se ve směnt úhlopříEky
dostali na wé místo.

Co se §ká samotného muzikálu, byl jsem zklamán i potěšen. Zklamán z důvodu, že jsem neviděl
mámé zPěváky Jiřího Korna a Lucii Bílou a potěšen proto, ž; zpivalamoje oblíbentg,rrě Leoňa Machálko-
lá a oPerní Pěvec Daniel HŮlka a bylo to mnohem krásnější a dójemnějši, než jsem očekával. Hlasy zpěvá-
kŮ nemělY chYbu, kulisy vlpadaly jako ávé a ponurou středověkóu atmosferu áováděly k dokonalosti bo-
hatě zdobené kos§my hercu a joně plápolající,hořící svíce a louče. Po představeni jsem neměl slov,
kteqimi bych hodnotil toto umělecké dílo.

Proto kdYbYch měl a doufám, že i budu mít, možnost jet mova, určitě neodmítnu a quáji ji.
A tín bYch vás chtěI takó pozvat do pražského Kongresovéhoientra na muzikál Drakula. a ftar-uvcrrvám. abyste měli to nejlepší herecké obsazení a mnoho krásných zážitktt.

Petr Houzar, 8.D

Tak na co čekáte?
l
ó

0

q

Nahodilému chodci by se onoho mrazivého rána 18. ledna naslcJtl neoblyklý pohled, Hlouček pu_
bertálních ýrostkŮ se tísnil okolo dvou autobusů. Zpwuby člověka napáďo: ,,čínská zradal... neboť tato
zkaŽnná generace nikam nepojede, aby se neulila ze školy a bývá arykám, že ltučování probíhá v dny pra-



DATU[/

KONGRESOVÝ SÁL PALÁCE KULTURY PRAHA
TŘ,5, KVÉTNA 65, 140 09 PRAHA 4
STANlcE METRA "VYŠEHRAD" TRASA c
CONGRESS HALL lN THE PRAGUE PALACE 0F CULTURE
TŘ,5, KVÉTNA 65, l40 09 PRAGUE 4,CLÉCH REPUBLIC
"VYŠEHRAD" METRo STATION L|NE c

USi*,, 
fi"o*"^,",u*,

VSTUPENKA _ TlcKET

VCHOD ŘADA SEDADLO
:NTRY iiOW seAJDATE

HODlNA
|0Ua

CENA
P l(|l,ř

číSL0
\iqTl ]DEN]ký

Daruj krev! 13.1. j ý9| 15:;..cj F' :3 15 34{}.#{} 595?J5

;olni. Po tom. co 1ro někoiikriie ořesredčll scucl:c,:,:l :i :ou:cci kalendáře. že je corar.du sobcra. mcuciii.
že ry děcka jedou na nějar_vito..Džexrra'' a že orrešru ;(uil,Jíe zaostít\.a. Pak si uz jen odpiivi. iekl par;aio-
l,atelných lá a cenzurol,aných vÝrazů. naprosto nepodobných siorúmjako ,.lralkv", a odbělrt kritizovatji-
[am...

Tak. to bv bvl úT,oď dle mého názoru téměř poetickv iaděnÝ. a ryT ri k vlastní reportáž. o kterou. iaskavy
čten:iři. ú půjde ďejmě nejvice, pokud ovšem nepaťíš mezi lrrstku. se vši úctou. bidniků. kteří čtou mé stěže.j-
ni dílo pod lavicí pro zasmáni.

Všechno r,lpuklo v sobotu. nedlouho po Novém roce. avšak příprary zŇalv jlž prir §,dnů před r,ánočními
sr,átkv. Přilrlásit se nrolrl každý z osmých a devá§,ch tříd. kdo nebd postižerr pětkou z hudební rl,chor1,.
nepřízni osudu.rodičů. nizk],m piatem rodičů nebo žoutenkou.Nevím. jak v jiqlrch ťíúích. ale u nás se Z
pŮvodních kandidrinr qtrali pouze dva. kteří měli. pravda rsice Ájezl, o polovinu levnější. leč seděli
o x-řad díů. cožvšak málolrerv z nich nesl huře než těžce. Cas utíkal jako voda a v den přertzájezdí. potom.
co si všichni nachystali MC-pás§ v dobré víře. že jim někdo půjčí volkmena. wačinu nevalné chuú (po ně-
kolikadenním skladování v batohu i nevalné barvý. šli povinně spát v šest hodin.

Druhého dne všichni ráno radostně v"vskočili a zašvitořili něco jako :"Vstávej,tato . za čwrt hodiny už bu-
de pozdě", po čemž odHhli provádět radostně ranni h"vgienu. Potom. co jsme se snad všichni shrorruíždili
u hotelu Granď jsme nastoupili do autobusů. lystartovali, paradoxně zjišťovali v okolí Bludora, kdo ch,vbi.
a dělali seznamlĚcí. které jsme zapomněli. Cesta ubíhala rychle, nikdo se veřejně nepŤiznal, že se mu chce
zvracet, avšak ábav,v bylo nemnoho.

Kd_vž jsme dojeli k TIRu a nahrnuli se dolrriť. spoluáci znalí cestování s něžnějšim polrlar.im prohodili
něco o tradici. když se přede dveřmi na sice placený. ale přece jen žensk_Ý záchod,, v,ltvoňla řada mnohoná-
sobně přel-y-šující hustotou olovo. To u vchodu do pisoiru neb_vl nikdo. K$ž jsme se usadili v jídelně. velmi
nás zklamalo- když nrárn vrchní ozniámil. že z bohatého l}běru pěti polévek obě požvatelné nemají zrovna k
mánÍ. A pak nás už ani nepřekvapilo, žejako i vjiných lestauíantech naší vlasť i zde za stravitelnou cenu
nedostaneŠ súavitelný pokrm a naopak. což rmoutilo zvlášť ty. kterym rodiče svěřili na útratu dvacet korun
a na wačinu chleba s máslem. A pak, plni noých sil, jsme opět v}jeli ku Praze.

Na misto jsme dorazili o druhé hodině a jelikož představeni začínalo ť ve ři, zašli jsme na nedalek_ý
Slavín a Vyšehrad. Obě romantické lokalilv stojí na stejném místě. Nemů-flopomenout zmínit se, že na sla-
vínském hibitově mají hned vedle sebe hrobkv rodina Jílkova a Fišerova a mimo jiné i další osobnosú čes-
k_Ých nedárrných dějin jako B.Smetana.

Kdvž jsme se vrátili k Paláci kultuíy. šli si někteří odložt taškv do zaparkovaného autobusu.Známý šet-
řil Mojmír..Albeť'Jílek neměl co odloát. a tak si tam nechal kabát. rukavice, šálu a čepici, čimž se \yhnul
placení dobrovolné ceny z^ šatnu. B_yl velmi překvapen, když wšel ze zuterénu a widěl wé spolužkv, jak
,,klepou kosu" přesto, že měli zimní qýbavu. za kterou by se nestyděl leckery ěsk mo. To způsobilo všeobecné
veselí mezi Žil§ avšeobecné roáořčení meá učiteli. a tak byt lyhoštěn do budovy. Pak jsme si rozdali
vstupenk_v a váhavě vkročili dovniď, odložli si věci a postupně se brouzdali do kongresového sá.{u. Někteří
si jeŠtě koupili nějaké upomínkov-é předmě§. Poté jsme se usadili, dostali jsme pěkné místo ve 23 .řadé.

Zaěalo to ! V celém sáe se začalo stmivat, byly slyšet první tóny muzikiálu. Nráhle nějaký všetečka ryjekl,
asi proto. Že kolem prošel muž s pochodni. Můj soused se zmínil o tom, že to zatím rrypad,á dobře. A už jsme
b_vli vpleteni do toho n:ídherného příběhu. V první epoše, na začátku příběhu. se dozvídárne, že hrabě Dra-
crrla ajeho tlupa černých rytířů drancují zdejší kraj. Několik vesničanů přiběhne ke klášteru a prosí o lpuštění
dovnitř. Kněz jim bránu otevře a uklidní je tim, že na klášter si hrabě netroufne. Velice se však mýlil.Ban-
dité dobvli klášter, ale těsně před wou smrtí proklel mnich Draculu k v&né touze po krvi. Jeho manželka
Adriana na hradě zemřela při porodu. }kabě to zjisti, chce se probodnout, ale s hrůzou zjištbje, že se rifury
zacelujÍ. Náhle si uvědomí xTij věčný žvot, na hradě propukne veselí. Po neďtzsné pitce se však vampír
probudí zmáčen krví své prvni oběti. Tato část muzikiilu se zřejmě odehrávala ve l4.století.

V druhé epoše (lS.stol.) na hrad pílcházi Draculova vzdálená příbuzruí Loraine. Hrabě se do ní zamiluje
a promění ji ve vampírku. Třetí část se již odehrává v přitomnosti v Anglii, kde si otevřeli casino. Motor-
kový gang Stockers nenrá co dělat. a tak hráčské doupě napadli. V té době probíhala krize mezi Lorraine
a Draculou kteý se zamiloval do sandry. děvčete vůdce stockeru, které bvlo nachlup podobné Adrianě.
Potom ji wžádal, aby,,lpustila wětlo do jeho temné cely... cpž probudilo duchy lidí, které zawaždil. Ti mu
odpustili a on mohl dožt svrij žvot v pokoji.

Moc se mi to líbilo. Vrátili jsme se okolo pťltnoci, plni zížtku a dojmů.

7

Ondřej Zicha,8.D
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Berarr (21,3, - 20,,Í.) .wnrď je neob-včejně věrnÝ_ ale jako kdl,bl,se za to s§děl: pokud se však roáodne pro
l*ťy:T+. n^efuozilebezpečí. že §, býl nevěrní,. p-tn", to s nim však nrrrsi umět
Ď}'K (Z 1,-}, - 21,5,) :láska je P_r! ne.l nejduleátejší věci v ávotě. a prollblrá věrný až za lrrob: je to zpusobeno
!1 ž. má rád klid a jistotu: bwá druhí-m pohiavím oblíben a,ofu"al*rio
BliŽenci (22,5, - 2L6.).: isou núsqv ve flirtoviini. rádr navazuji t ra*oaoUe znánrosti a roáodně jinr nestačí
l:'d:",pu.toer: chtějí mit více :ď::"kv olrni. potom mohou o1i svym způsobem i rěrní - všem
\ak 02,6, - 22,7,\: Pro Raka je láska zikladám ávota.;e to piiiiÍoriáa yěc na to. abv si s ni šlo jakkoli za-fuávat: nesnáší nevěru a neodpustí ji
Lev (23,7, - 23,8.): ie nejen král zvířat. ale i kri{l věrnosti: těž-ko se zamilovává. ale pokud již k někomu zahoři,b'lr'á skutečně rčrný totéž však wžaduje od druhé .**il 

";-kd";"k*ce tak moc, že partner muže mít aždoiem vězení

a'ě.x .rs:rE I§rě. 
'roTfi PODLE Xxo-r(o§xKojPT'

S VERNOSTÍ

Panna (24,8, - 23,9,) : d9kud..si nerr,ajde Paítneía,,nelze 9 ní o pfilišné věrnosti rrlwit; ale ve chvíli, kdy se,,usadÍ", zaČÍni být věrrr.í a věrnost vyžaáujicí; srdce u ni bývá v ,"J"a" ,l"^.Irr,,'ii,rEŽ ,*c. bvtostně

ť,'fr,á' - rr - ry I."-" být věrné pouze jedinému r,;; -,;;;ffi;;ň,
flirnrjí; věrnost v jejich

@

l

irá.IK .rE NrEznrÁarE
Rozhovor s učitelem. tentokrát ..,

a z toho vícjak 20 let na této škole a strašně ráda: učilajsem dokonce i pana

IALPV: chalupaření, pďení perníku
oBLIBENÉ rbro: bei cholesterolu (nedělá dobře)

PITÍ: bílé suché víno
Ž{IC (zděšení) ti žáq,kteři se neučí pro znátm$,ale pro ávotKOLEGA: oblíbení jsou všichni ti, ru ktereie ,ÓÓr.r,"irti zvláště v krizoyých situacíchPOLITIK: soucitím s panem F{avlem, ae ne protoZe;. poritit

Pje+rn MUž: je.takow. kt",]'É;piÁ; u t,iroý duchemCo VAs NA MUžíCH pfurerrure, př"é ta efutou duchaI.LÁSKA: v l.řidě pan fanť Loubat

LTF_\1{_Uy:la jsem hodně hubatá a lozila jsem za k]ukamaIDEALNI PRAZDNINY: u vody. nejradši o moru
, A NĚco wavic:3a;sern ,áŠ"ÉliÁ;;}* orao,* tělowičnq ještě štastnější, u*, ** byla vděčnílidém a žvotu; aby tato tělocvična byla oriJám nejen pro posítení 7Áravi,ale i duše

í

s lqdmilou Hainyšovou :

UCITE : učím vic jak 30 let
ředitele

s YÉclavem Nrov:íkem :
UCITE. učím
ZALIBY: hudba. mvslivost. kíúžkv
OBLIBENE lÍPLO; nudlová slepří polévka

zpov ída la Jana ]Vesva dbová

9



PlTi: pivo
KOLEGA: (zam,všlené) tězko ňct. všichni ú. co mě mají radi
POLITIK: A]exandr Dubček
ŽÁK:jeden z 8.A
ZWRE:ps
IDEALM ZENA:qpadri jako ideiilní žena
Co VAS NAáNÁCH PRITAHUJE: to. že jsou iderllní
PIIBERTA: naprosto klidná. moudrá a řekl bych - bvla to puberta. ve kíeré jsem liodně získa_l

nearatrl. ani panicn-í
t.LÁSra: (zamyšleně) moje prvni láska je ještě pořád stálá
IDEALNI PRA.DNINY:jel bych do hor, do Alp
... ANĚcoNAúC:chtěl
četl:je to časopis, ktery se

bych. aby ten časopis
p$etSi době ve škole

Zicha

byl minimiálně tak dobqý jako
objevil aje daleko lepši než

takže se mi moc líbí a jeho redaktorky jsou moudry. pěkný a dlrhtiv.v

zpovídaly Bětka, ]v{iša a Adéla

s Martinou í'išerovou:
@krotimdivouzvěř
zÁrny: dobre knihy, dobré filmy, dobá hudba
OBLÍBENE ÍPtO: 5nim skoro všecbno. ale dušenou rnrkvi se mi nezavd&íte

PITÍ: čaj
KOLEGA: všichni, kdo mají smysl pro humor
POLITIK:(přemýšli) nepatří mezi mé oblibené muže
ZVÍŘE: árafa a tučňák
ŽÁt<: ter1 co nemá IQ a slušnost v mínusových hodnotách

IDEÁLNÍ MUŽ: neeťstuje a pokud arro, tak je s ním asi nuda, na muách jsou roaomilé drobné nedostat§v
CO VÁS NA MUáCH PŘIAHUJE: oči, přirozená inteligence, galantní chování a smysl pro humor
PUBERTA: děkuju za optini. wá
I,LASKA: kažLdá je první a poslední; historickv - v mateřské školce
IDEALM PRA.DNINY: kdekoliv, kde nejsou kolegyně z knihovny a kde mi nez.liú usměv ztv!ře (smích)
... A NĚCO NeÚC: to by mělo blt něco inteligentního, tak co?; budme na sebe hodnější a k sobě slušnější

zpovídala Adéla

ňešerví zp :r- čísI/.rL
OSMISN,íERKA : Silvestr
šŤasrNÁ ,,1",. Ia.2b,3a, 4b. 5c,6-,7a
4.číslo ALFONZE a darek to** úskiNáHanka Pavtíčková ze 7.B

ZďenaBražová, Adéla Částková,Míša Hatoňová, Petr Horrzar" Mojda Jíleiq Katka Maixnerová,Bětka Popra-
chová, Jitka Rosenbergová. Ondra
p.uč.Křivotrlávek. p.uč.Fišerová

\

\

které tady
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