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Přichází svátek zamilovaných 

 
 
     a s ním i speciální valentýnské vydání Ostudenta. Doufáme, že vás 

potěší a třeba v únorových mrazech i zahřeje u srdce. Na následujících 

stránkách se pak můžete těšit na láskyplné☺ hádanky, historii Valentýna, 

zamilované vzkazy, které jste sami mohli psát, nebo na valentýnské 

návody. 

 

 

Příjemné počtení, 

     vaše redakce Ostudenta 
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SV. VALENTÝN 
     Legenda o sv. Valentýnovi, má dvě úrovně - křesťanskou a pohanskou. Ta 

křesťanská zní takto: císař Claudius II. se rád účastnil bitev, ale muži v Římě 

nevstupovali do vojska. Claudius usoudil, že je to kvůli jejich rodinám a 

snoubenkám, a tak zakázal všechny svatby a zasnoubení v celém Římě. 

Valentýn byl kněz, který i přes 

zákaz Claudia tajně oddával 

zamilované páry. Za tyto skutky 

byl uvězněn a odsouzen k smrti. 

Trest byl vykonán 14. února roku 

296. Legenda ještě uvádí, že před 

popravou stihl napsat milostný 

dopis jisté ženě, a tak vzniklo 

první valentýnské přání. 

     Verze pohanů zobrazuje 

Valentýna trochu jinak: pohanská 

legenda popisuje Valentýna jako 

ctnostného, moudrého a 

počestného člověka. Když se o 

tom doslechl císař, povolal si 

Valentýna a nakázal městskému 

prefektu Astoriovi, aby na něj 

dohlížel. Ten ho požádal, aby se 

modlil za uzdravení jeho dcery. 

Valentýn to tedy splnil a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívka opět 

viděla. Pohané odmítli v zázrak uvěřit, Valentýna odvedli a za městem ho 

popravili. Navzdory tomuto osudu se stal sv. Valentýn patronem věrné, čisté a 

oddané lásky. Z Oslavy mučednictví kněze Valentýna následně vznikl tak 

oblíbený svátek zamilovaných. 

     O oživení této tradice se na počátku 20. století zasloužil americký výrobce 

vánočních přáníček Walter Scott, když se snažil odvrátit svůj bankrot. Není 

nutné dodávat, že to byla trefa do černého, což dokazuje i současná obliba sv. 

Valentýna. No jo, Valentýn není jenom o srdíčkách a sladkostech. Má dlouhou a 

celkem nečekanou historii :-)                                                        Bára Kostkanová 
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Valentýnské origami 
 

Origami (z japonského oru - skládat, 

kami - papír) je japonské umění 

skládání rozličných motivů z 

papíru. 

 

Valentýnské srdce (s křidélky nebo 

normal☺) lze využít jako 

tematickou dekoraci stolu, součást 

přání nebo základ pro náušnice (pak 

volte co nejmenší formát papíru, 

hotové srdce přestříkněte 

bezbarvým lakem ve spreji a 

zavěste na háček). 
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Bezhlavá zvířecí láska 

Myslíte si, že to mají lidé v lásce obtížné? Myslíte si, že 

to mají zvířata snazší, že jsou pro ně námluvy brnkačka?. Pokud 

patříte mezi tyto lidi, tak bych vám na následujících řádcích rád 

ukázal, že to tak není. A pokud mezi tyto lidi nepatříte, tak vám 

to ukážu taky☺. 

Mnoho lidí se při námluvách bojí odmítnutí, či dokonce 

výsměchu od druhého. Štíří samička, se snaží svého nápadníka 

neustále zapíchnout bodcem na konci svého ocasu, pokud 

sameček toto několikahodinové odmítání přežije, samička je 

jeho. Radši skončit se zlomeným než s probodnutým srdcem, nemyslíte? 

Pánové, taky byste chtěli získat každou pěknou 

dívku, kterou spatříte? Vakomyší sameček to zkouší v praxi. 

V měsíci rozmnožování plodí potomstvo s každou 

vakomyšicí, kterou potká, až po několika dnech umře 

vyčerpáním. Těch dívek je na světě 

přece jen moc. 

Dívky, myslíte si, že zvířecí 

samci jsou věrní jako zvířátka od Disneyho? Opak je pravdou, většina 

zvířecích samců svou partnerku opustí ihned po početí či narození 

mláďat. A placení alimentů? Neblázněte… 

Za časů našich babiček se říkalo, že muž má smrdět i z fotky. 

Toho se drží bizoni, kteří se v době páření válejí ve vlastní moči, aby na sebe 

díky zápachu přilákali pozornost samic. Myslím, že na to by neměli nos ani 

naše babičky… 

Nejste zrovna kus chlapa? Myslíte si, že 

bez svalů nejste nic, že síla a umění se rvát je 

klíč k dívčímu srdci? Na to vám neodpovím, ale 

ukážu vám, že na tom ještě nejste tak špatně. 

Samci buvolců stepních spolu vždy v období říje 

svádí na travnatých pláních souboje, vítězové 

sídlí uprostřed stáda a poražení na jeho okraji. Na ty ve středu pak čekají 

samice a na ty na okraji hladové hyeny… 

Rvete se s partnerkou? Asi ne, ale ploštěnky ano. Navíc spolu bojují ne právě 

typickými zbraněmi – každá z nich je vybavena dvěma penisy! Ta, která prohraje, se stává 

matkou a odnáší si nejen genofond té druhé, ale velmi často také smrtelná zranění. 
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Myslíte si, že toho pro svoji partnerku děláte až moc? Mořský koník z lásky odnosí a 

porodí mladé, aby se s tím nemusela trápit partnerka. 

Pánové, kdo z vás na to má? 

A teď něco pro feministky. Myslíte si, že muži 

nejsou potřeba? Je to opravdu tak, že si ženy vystačí samy? 

Na to vám odpoví mořské ryby bradáči. Pokud v hejně 

chybí samec, není pro nejsilnější samici žádný problém 

změnit pohlaví! Typický příklad transsexuality bez zásahu 

chirurgů… 

  Rozloučím se s vámi notoricky známou kudlankou 

nábožnou, která při množení ukousne samečkovi hlavu, ten 

vše s láskou přetrpí a pokračuje v páření, jakoby se nic tak 

fatálního nestalo. Dopřeje tak živiny nejen své partnerce, ale 

také svým pohrobkům. Takže, pánové, neztrácejte hlavy a 

věřte, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř!  

 

                     Dan Běťák  

 

Valentýnský večer je jako stvořený pro romantické filmy. 

Nechte se naladit našim výběrem těch úplně nej! 

TOP 8 VALENTÝNSKÝCH FILMŮ  

8. Takový normální zabijáci  USA, 1994, 118 min (Director's 

cut: 122 min) 

Režie: Oliver Stone, scénář: David Veloz, Richard Rutowski, Oliver 

Stone 

Hrají: Woody Harrelson, Juliette Lewis 

Příběh mladého zamilovaného páru, který svou lásku šíří mezi lidmi i 

během svých mírumilovných cest americkým Středozápadem. 

7. Predátor   USA, 1987, 107 min 

Režie:John McTiernan, scénář: Jim Thomas, John Thomas 

V hlavní roli: Arnold Schwarzenegger  

Znovu džungle a znovu láska, tentokrát tak trochu mimozemská. 

Arny a jeho mazlíček z vesmíru vás přesvědčí, že láska i z planety 

přenáší. 
6. Vlk z Wall Street  USA, 2013, 180 min 

Režie: Martin Scorsese,  předloha: Jordan Belfort (kniha),  
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scénář: Terence Winter,  v hlavní roli: Leonardo DiCaprio 

Hlavní hrdina filmu Jordan Belfort je mužem, pro kterého je nejdůležitější rodina a jeho manželka. 

Rozhodně je to velký moralista, který neztrácí čas alkoholem a jinými drogami. Prostě Pan Božský! 

5. Sedm  USA, 1995, 127 min 

Režie: David Fincher, scénář: Andrew Kevin Walker 

Hrají: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow 

Obžerství, lakota, lenost, závist, hněv, pýcha a smilstvo. Sedm vlastností, 

které vedle amerických filmových hvězd hrají hlavní roli v opravdu, ale 

opravdu zvráceném filmu o přátelství dvou kolegů a manželské lásce. Áách! 

4. Krvavý Valentýn  USA, 2009, 101 min 

Režie: Patrick Lussier, scénář: Todd Farmer 

V hlavní roli: Jensen Ackles 

Úžasný film, vyprávějící příběh o lásce mezi mužem a krumpáčem. Jen 

pro odvážné! 

3. Texaský masakr motorovou pilou  USA, 1974, 83 min 

Režie: Tobe Hooper, v hlavní roli: Marilyn Burns 

Skupina mladých lidí se vydá na dovolenou, kterou si chtějí užít plnými 

doušky. No, prostě něco jako Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale 

báli jste se zeptat) od Woodyho Allena. 

2. Spalovač mrtvol  Československo, 1968, 96 min 

Režie: Juraj Herz, předloha: Ladislav Fuks (kniha), scénář: Ladislav Fuks, 

Juraj Herz 

Hrají: Rudolf Hrušínský, Vlasta Chramostová 

Veselá atmosféra vás vtáhne do děje filmu a pohladí po duši. Některé 

sexuální praktiky hlavního hrdiny, pana Kopfrkingla, jsou však už ale 

opravdu za hranicí slušného vychování 

1. Mechanický pomeranč  Velká Británie / USA, 1971, 137 min 

Režie: Stanley Kubrick, předloha: Anthony Burgess (kniha)  

Náš vítěz. Jedinečný film zaplavený něhou, úžasnou nadějí a láskou k lidskému 

životu. 

 

Asi jste pochopili, že náš žebříček je spíše recesí. Takže 

náš poslední tip je jasný: na valentýnský večer za žádnou 

cenu si nevybírejte žádný z našeho seznamu!  
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                                                                                             Bára Kostkanová a Lucka Marešová 

 

Láska je všude! 
Ani hvězdy se jí neubrání. Najděte správné dvojice! Svá řešení  

si můžete zkontrolovat na s. 10. 
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valentinebook 
 

Buldok zdraví hyeny z OKTÁVY! 

Nezapomínejte na blížící se peklo☺,  

ale na den lásky to vypusťte z hlavy! 

Ať se daří! MM 

 

14.2 je Valentýn a já stále nevím, co si koupím! � B: K. 

 

Mnoho lásky pro celou SEXTU a Monču Krejčovou 
                                         Valentýnky 
 

Mám moc ráda svoji kvartu( (i pana ředitele☺) 

     My vás máme taky rádi, paní profesorko☺ 

 

Život nám každý den přináší utrpení – 
Valentýn není vyjímkou!!! 

                                    chyba! 

 

Quapílku, máme tě rády, 

                   tvoje spolužačky☺ 

 

Sním o Bětovi! 

                        kdo by ne… 

 

 

 

 

 

Milujeme svého ředitele☺! 
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Chlapi sobe! 
(tipy na valentýnské dárky) 

 

Nevíte, čím potěšit své milované v nejsladší den roku, kdy jarní ptactvo nesměle vyluzuje 
milostné melodie a většina lesní zvěře zvrací duhu? Tak to v našem článku rozhodně najdete 
spoustu užitečných tipů! Pravda, jde o tipy spíše pro pány, proto dámám nedoporučujeme 
následující řádky číst, aby se pak neochudily o valentýnské překvapení. 
 

Parfém – Ženy samozřejmě potěší jemná vůně nového parfému od Calvina Kleina, Diora nebo 
Chanel. Naopak mužům parfémem úsměv na rtech zrovna nevykouzlíte. Spíš si to vyloží jako 
náznak toho, že smrdí, a tak ho na truc nebudou používat. 
 

Šperk – Samozřejmě. Prstýnky, řetízky, náhrdelníky a další šperky z ušlechtilých kovů jsou pro 
něžné pohlaví perfektní dárek. Ale jestli si myslíte, že my muži budeme nosit nevkusné cetky, 
jako je rozpůlené srdce, jste na omylu. K takovému činu se uchýlí jenom ti největší 
„podpantofláci“, nebo muži, co si nejsou jisti svou sexuální orientací. Je nám jasné, že jsme nyní 
učinili takovým darům přítrž… Ale bohužel, doba si žádá své! 
 

Irské zelené pivo – Počkat! Tohle není den svatého Patrika!.. ou. Na druhou stranu, irské zelené 
pivo potěší každého muže víc než jakýkoliv jiný dárek – jakýkoliv den v roce. 
 

Valentýnský dopis – Protože myslíme i na ty, kteří nejsou tak sebevědomí, aby oslovili svoje 
protějšky, zařazujeme sem tedy i anonymní valentýnský dopis. Pokud budete mít štěstí, třeba 
sama pozná, od koho je, a pokud ne, dost možná ho najdete v její lavici vedle nedojedené 
svačiny nebo někde rozšlapaný po třídě.  
 

Srdce do kabelky – Za nějakých zanedbatelných devět tisíc, které určitě neudělají čáru přes 
rozpočet vašemu studentskému životu, ho můžete koupit třeba od Vuittona. A k čemu to vlastně 
slouží? Popravdě ani my v redakci nevíme, ale rozhodně se takové srdce jeví jako ideální dárek! 
 

Šampaňské s monogramem – Za 1 450,-  korun můžete pro sebe a svou drahou polovičku 
koupit třeba šampaňské Moët&Chandon, ke kterému dostanete zlaté pero a tím pak přímo na 
láhev můžete napsat vzkaz nebo vaše monogramy. Náš tip z redakce zní: pokud budete 
Valentýna slavit sami, kupte si láhev o něco levnější, zato s mnohem větším obsahem alkoholu… 
 

Prádlo - Pro ženy, samozřejmě. Chcete-li si svátek zamilovaných trošku okořenit, kupte své 
přítelkyni sexy prádélko. Letos znovu letí neonové barvy. V kombinaci s péřovým boa, pak bude 
vaše partnerka neodolatelná! Vy si nezapomeňte udělat „radost“ balíčkem kondomů… 
 

Láska – To nejdůležitější a nejcennější, co druhému můžete darovat, je láska. A proto je 
nejdůležitější svátek sv. Valentýna prožít s tím, koho milujete. No, takže vlastně ani žádný dárek 
shánět nemusíte. A jestli to té vaší nestačí – hledejte jinou! Ale pozor, ne že jí pak budete mávat 
před očima tímto článkem! Tohle si vyřešte sami a nečekejte, že vás budeme něco žehlit my! 
           
          - Vojtěch Dušek 

ˇ 



10           řešení ze s. 7: 1E, 2D, 3F, 4A, 5C, 6B                                                                                              mk            

NECENZUROVÁNO  

   aneb  

       Trocha poezie ani Valentýna nezabije 
 

     Valentýnské číslo Ostudenta by nebylo úplné bez stránky 

věnované milostné literatuře☺. Výběr z erotické lyriky dvou, 

pravda, dosti odlišných autorů čtěte níže a bavte se!  

     Náš krátký literární exkurz začneme texty básníka Jana Jeníka 

z Bratřic, potomka rytířského rodu z Radvanova na Vožicku, jehož 

sbírka eroticky laděné lyriky Písně starodávné lidu obecného 

českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé vznikla už v 1. polovině 19. 

století. Přestože vám její autor zůstane v hodinách literatury 

pravděpodobně utajen, jeho dílo, jak je patrné i z několika ukázek, 

je tematicky i formálně nadčasové☺    

 

 

 

Ó můj zlatý kominíčku,  
poď se mnou do pokojíčku. 
Já ti tam něco povím, 
abys mně vymet komín. 
 
 
 

Já jsem se tě neprosil, 
proč jsi za mnou přišla? 
Tys mně dala veverku, 
já jsem ti dal sysla. 
 
To bych ráda věděla, 
jaký jest to syslík, 
když on leze do díry,  
nechá venku pytlík.  

 
Ach můj milý Bože, 
můj muž už nemůže! 
Já ráda, já ráda. 
Dala bych mu dukát., 
kdyby mě chtěl ťukat 
do rána, do rána. 
 

     Písničkáře Karla Plíhala netřeba příliš představovat – kamarád 

Jarka Nohavici, olomoucký patriot, bohém. Autor chytlavých 

melodií a skvěle vypointovaných textů. Vybíráme ty slušnější 

z nich…  

 

Miluji Tě 

A protože miluji tě 

stylem rychlým, 

králičím, 

udělám ti hezký dítě, 

dá-li Pánbůh, dá-li čím. 
 
Petra 

Nalákal jsem slečnu 

Petru 

na sedmnáct 

centimetrů. 

Nyní velí Petra slézt 

a jít hledat 

zbylých šest. 

 

 

Pudy 

Někdy pudy opanuju, 

jindy jednám 

spontánně. 

Teď například onanuju 

v Křižíkově fontáně. 

 

Holka z Madridu 

Já mám holku 

z Madridu, 

když si sundá 

hadry, jdu. 

 

 

Dáša 

Jede Dáša na svém 

skútru 

hledat kluky něžný, 

v podpaží má 

Kamasútru, 

ten skútr je sněžný. 

Odvážně se řítí z kopce, 

opět ztrácí hlavu, 

takto buďto skončí 

v hrobce, 

nebo v jiném stavu. 



 


