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Editorial
Milí zamilovaní, milé zamilované,
víme, že teď nemáte čas myslet na tak povrchní věci, jako je 
čtení časopisů a musíte se zabývat svou láskou. My to chápeme! 
A právě proto jsme pro vás připravili tuto speciální přílohu 
časopisu Alarm. Je připraveno přímo pro vás a s láskou. Najde-
te zde skvělé recepty, rady do života, otestujete si, jestli se k sobě 
hodíte a načerpáte nápady na nejlepší valentýnskou noc. 
A pokud svou spřízněnou duši teprve hledáte, nevěšte (se) hlavu. 
Pomůžeme vám objevit pravou lásku a smysl vašeho života. Vše 
se dozvíte uvnitř našeho časopisu pro zamilované a milující.

Milujeme vás a pomáháme vám,

vaše redakce.

Fairtradeové růže
Více informací: obchůdek 
NaZemi (Brno, www.fairtrade.
cz), obchod Ekumenické 
akademie Fair&Bio (Praha,
www.fair-bio.cz)

Kalhotky proti chudobě
Pants to Poverty vznikly v rámci globální 
kampaně proti chudobě Make Poverty History.
Spodní prádlo z biobavlny a s certifikací Fair-
trade.  
Firma založila nadaci, jejíž profit jde především 
na projekty proti zneužívání dětské práce v Indii 
(finance nadace získává díky různým kampaním 
a happeningům, které pořádá a přímo z prodeje 
jde část peněz do nadace).
www.pantstopoverty.com

Inzerce - „Korektní vepřík” 



Jak to, že jste stále tak perfektní?
Možná narážíte na můj zářivý úsměv. Bělím dvakrát 
týdně kalifornskou metodou. Zepředu i zezadu, pokud 
víte, co tím myslím... :-)

Ale i ty Vaše mužné, ale přesto hebké... nozdry...
Používám elektrický zastřihovač nosních chloupků 
značky Hugo Noss. 

Jste slipový nebo trenýrkový typ?
Své přednosti zdůrazňuji pomocí technologie push-up 
v trenýrkách výhradně značky Abimbas.

A co Vaše práce?
Jsem senior manažer, analytist konzultant a hlavní 
ředitel ve společnosti Zeměkoule, s. r. o.

Co na to rodina?
Po náročném dni mě uvítá teplo rodinného krbu 
a úsměv mého prvorozeného syna Kena Juniora, a hned 
poté jdu do své pracovny na doutník a whisky na dob-
rou noc.

A co Vaše záliby? Sportujete?
Ach, mé svaly mě opět prozradily. Dvakrát týdně 
trénuji golf a víkend trávím honěním (dobytka – pozn. 
redakce).

A jak pečujete o svou duši? 
Po golfu chodím s přáteli na nízkokalorický dortík a pět 
piv. Ve volných chvílích čtu časopisy pro opravdové 
muže.

Je to trošku na tělo, ale kolik vyděláváte?
Dost na to, abych mohl zvát krásné dívky na stylový 
drink (mimochodem, co děláte po tomto rozhovoru?), 
mohl krmit koně pod kapotou Humra H3 3.7 a zároveň 
zbylo i něco na rodinu.

Jak si představujete ideální ženu?
Nejsem náročný, stačí míry 120-60-90, smysl pro Humr,  
věk do 18 let a hodně atraktivních kamarádek.

Jak si představujete ideální valentýnský večer?
Začal by drinkem s Klárou 1, pak bych zašel za 
manželkou na sváteční tříchodovou večeři, pokračoval 
romantickou projížďkou v humru se Štěpánkou 8 
a kolem půlnoci si u piva odříhl s přáteli.

Co si myslíte o feministkách?
O čem?!

Rozhovor s Kenem

Poradna na valentýnské trable
1. Co mám dělat, když jsem nedostala žádné 

valentýnské přání od muže ani ženy?
Udělejte si ho sama.2. Co mám dělat, když jsem nebyla pozvaná na 

valentýnskou večeři?Uvařte si ji sama.3. Co mám dělat, když jsem nedostala žádnou 

květinu?
Kupte si ji sama. 4. Co mám dělat, když jsem nedostala jinak 

pravidelnou menstruaci?Měla jste si to udělat sama.

Říká se o něm... že je dokonalý

Ano, je, již od roku 1961, opravdový od Mättela.

Úžasným – Perfektním



Máte pocit, že nejste úplně dokonalá? Necítíte se ve své 
kůži úplně dobře? Naštěstí žijeme v 21. století, a tak exis-
tují technologie, jak s těmito problémy zatočit jako cow-
girl s lasem nad hlavou. Jako správná redaktorka jsem ne-
lenila a vydala se osobně vyzkoušet sérii triků, které vám 
zaručí, že se budete cítit tak, jako nikdy dřív. Pojďme na 
to.

Transplantace obličeje: Zní to možná trochu extrémně, 
ale to se vám jen zdá. Plastiky nosu nebo rtů už jsou 
passé. Naopak transplantace obličeje je to nejlepší, co pro 
svou stárnoucí tvář můžete udělat. Tato ultramoderní 
metoda je poněkud náročná na finance a statistiky au-
tonehod ve vašem kraji, zato vám zajistí opravdu životní 

změnu. Já se ji odhodlala podstoupit na špičkové klinice 
Kyklopion v Praze, kde se mne ujal pan doktor Šimon Ro-
puchler. Operace proběhla ambulantně, takže mi stačilo 
vzít si pouhý jeden den dovolené. Mám tak skvělého 
zaměstnavatele, že za následnou roční absenci spoje-
nou s rekonvalescencí budu dostávat plný plat. Proměnu 
můžu vřele doporučit. Již týden po operaci jsem doká-
zala otevřít jedno oční víčko, a za pouhý měsíc jsem se 
zvládla sama najíst. V zrcadle se ještě nepoznávám, ale už 
si cvičím podpis Heidi Klum. Jděte do toho taky!

Nástřel vlasů: Průkopnice této zkrášlovací meto-
dy věděly, že hustá hříva funguje jako afrodiziakum. 
Nezůstávejte proto pozadu a zvažte podstoupení také 
této procedury. Platí, že více je lépe, proto v salonu, kam 
se vydáte, požádejte o verzi “complete facial”. Dopřejte 
svému miláčkovi smyslně živočišný zážitek s vámi!
Knír musí pryč!: Jediné, co už je opravdu out, je porost 
pod nosem, který, přiznejme se, dámy, raší v každém 
věku. Abyste byla úplně dokonalá, neopomeňte tento 
kousek vaší jinak bezchybné pleti na tváři. V každém 
lepším salonu vám provedou depilaci medem, voskem, 
cukrem či nejmoderněji dehtem, a to téměř bezbolestně. 
Pro jistotu si ale vezměte do kabelky plátek okurky (salá-
tová už nefrčí, máme na mysli sterilovanou), kterou si 
po proceduře přiložíte nad horní ret a zabráníte tak 
případnému opuchnutí, vzplanutí nebo odpadnutí.

Taky už se cítíte jako správná žena?

Postava typu:

před po

Vyzkoušely jsme za vás...

Móda na valentýnský večer

Slaná tyčinka:
Slušivá tanga, Les tres 
šňůrkes, 19 000 Kč

Romantická obuv, Emporio 
Květini, zdarma k nákupu  

nad 20 Kč v místním  
zahradnictví

Lilek:
Těhotenské spodky, 
Mamafactory, 23 700 Kč

Meloun:
Pytel se dvěma otvory, podniková 
prodejna Zemědělského družstva Jeníkov, 
29,90 Kč

Doplňky pro všechny bez ohledu na postavu či finanční možnosti:

Sáček na odpadky místo kabelky,  
Louis Vouitton, k nezaplacení



Beran: Připravili jste partnerce či partnerovi krásné valentýnské 
překvapení a nedočkali jste se žádného ocenění? Vezměte si z toho 
ponaučení a příště si na Valentýna zamluvte raději wellness pobyt 
pro jednoho.
Beranice: Chtěla byste trávit Valentýna s kamarádkami u piva 
a musíte na romantickou večeři? Nevěšte hlavu, každý večer jednou 
skončí!

Býk: Nebuďte smutní, pokud jste nedostali valentýnské přání, vaše 
maminka na vás s valentýnkou určitě nezapomene!
Býčice: Ne, opravdu nemusíte posílat valentýnská přání. Zůstaňte 
svá a nikdo si vás nedovolí odsuzovat.

Blíženci: Trpíte, protože se vám ještě nepodařilo najít spřízněnou 
duši? Právě teď je vhodná doba rozhlédnout se kolem sebe.
Blíženkyně: Bere vám váš partner či partnerka sílu do života? Ne-
podléhejte stereotypům, i na Valentýna se můžete s někým rozejít.

Rak:  Valentýn může být krutý pro ty, kteří jsou krátce po rozchodu. 
Pokud se necítíte dobře, udělejte si čaj a vlezte si do postele s dobrou 
knížkou.
Račice: Je čas využít nově získané svobody a užít si dnešní večer. 
Muži i ženy vám budou padat k nohám!

Lev: Měl byste si najít čas na vyslechnutí svého kamaráda/otce/
bratra a jejich trápení. Pamatujte, že přes své štěstí možná nevidíte 
neštěstí ostatních.
Lvice: Máte právo na svůj život. Až vám zase bude někdo plakat 
na rameni, řekněte rázné ne. Nebojte, kamarád/otec/bratr si najdou 
jinou vrbu.

Panic: Nedostali jste žádné valentýnské přání? Netruchlete, býci 
taky nic nedostali.
Panna: Poslali jste valentýnku zase tak trochu z donucení? To máte 
blbé, býčice nic neposlaly.

Váhy: Není jasné, jestli je pro vás Valentýn ten správný svátek. 
Pravděpodobně je vám mnohem milejší příchod Cyrila a Metoděje.

Štír: Vaší květinou je dnes rudá růže. To se vám na Valentýna bude 
hodit!
Štírka: Pylová sezóna si letos pospíšila. Budete kýchat, jen co zah-
lédnete kytku. Zvažte, zda nemáte alergii na Valentýna.

Střelec: Dnešní noc bude tou pravou pro vás! Běžte do baru, dejte si 
sklenku vína a brzy se o vás poperou. Budete ve středu zájmů všech 
lovkyň i lovců!
Střelkyně: Dostůjte svému jménu a vydejte se střílet. Použijte 
ale jenom Amorovy šípy. V blízkém baru na vás možná čeká vaše 
životní štěstí!

Kozoroh: Pro valentýnskou noc potřebujete něco nového. Zajděte 
si na kosmetiku a kupte nové boty. Nemusíte mít výčitky z utrácení, 
valentýnský večer je přece výjimečný. 
Kozorožkyně: Nepodlehněte nutkání utrácet za zbytečné dary.
Kytky zvadnou, po čokoládě se tloustne, pamatujte na to a neza-
pomeňte to připomenout i své drahé polovičce.

Vodnář:  Nejradši byste šel do kina na pěknou romantickou kome-
dii? Valentýnský večer si ale zaslouží něco speciálního. Nechte se 
překvapit, co vaše spřízněná duše vymyslí.
Vodnářka: Vezměte vaši drahou polovičku do divadla na Vagina 
monology. Budete mít pěkný večer a nebudete se u toho muset dí-
vat na slaboduchou romantickou komedii.

Ryby: Probudíte se a s hrůzou zjistíte, že je zase Valentýn. Zkuste 
všem ve svém okolí tvrdit, že je 15. února a máte po starostech.

Proměny po valentýnské noci – před a po 
Změňte se za pár minut!

Veganské kondomy
http://fusioncondoms.com

Zamilovaný horoskop 

 na valentýnskou noc 
pro ni pro něj

před večírkem po večírku 

Inzerce

...



Zvedáte/dáváte zpět po sobě prkýnko na toaletě?
1. Ano
2. Ne
3. Jen když jsem u maminky

Vytlačujete zubní pastu od konce nebo od prostředku?
1. Od konce
2. Od prostředku
3. Nečistím si zuby

Vyznáte se v auto-mapách?
1. Ano, výborně
2. Ne, vždy zabloudím
3. V čem?

Mažete si rohlík na vrchní nebo spodní stranu?
1. Vrchní
2. Spodní
3. Rohlíky nejím

Navlékáte nit do jehly, nebo jehlu na nit?
1. Jehlu na nit
2. Nit do jehly
3. Jehlu používám jen k uspávání Růženek

Přehazujete jednotlivé stránky novin?
1. Ano
2. Ne
3. Proč bych měl/a číst noviny?

Návod: Vyplňte test vy i váš partner/ka. Neopisujte! Nebo test nenápadně podstrčte někomu, kdo se vám líbí. Podle odpovědí zjistíte, jestli má 
váš vztah šanci na úspěch!

4 a více odpovědí totožných: Gratulujeme! Nejspíše máte se svým/
svou vyvoleným či vyvolenou stejné pohlaví a představy o životě. 
Gratulujeme k  této vzácné shodě a přejeme štěstí ve vašem vzta-
hu, který bude jistě harmonický a nenaruší jej žádný mrak špatně 
vytlačené pasty. Můžete si blahopřát.

3 odpovědi totožné: Jeden z vás pravděpodobně nemá zcela jasno 
o své genderové identitě. Sedněte si spolu a promluvte si, kdo z vás by 

měl podstoupit změnu pohlaví. Přesto má váš vztah šanci na úspěch, 
jen nesmíte polevit a musíte na sobě pracovat!

2 a méně stejných odpovědí: Možná to nechcete vidět, ale vy a váš 
partner/ka jste pravděpodobně každý jiného pohlaví. To není věc, za 
kterou byste se museli stydět. Jen počítejte s tím, že vám tento fakt 
pravděpodobně v budoucnu zkomplikuje život. Obrňte se trpělivostí 
a nenechte si prkýnkem na záchodě zkazit den.

Vyhodnocení:

TEST Hodíte se k sobě?

Polohy na valentýnský večer

Obrázek: Markéta Svitáková



Julie nikdy nepatřila ke třídním štíhlým kráskám. Už to její jméno! 
Všichni se jí kvůli němu smáli. „Julie přece nemůže být tlustá!“ nebo 
„Julčo, kde máš Romea?“ Ani její stav – nezadaná, rozhodně nekores-
pondoval se situací většiny spolužaček. Každá měla přítele – dokonce 
i ta blbá Veruna!
„Ty jo, Robert, ten by si o mě kolo neopřel…“ říkala a snila si o Robertovi 
svůj dívčí sen. „Blíží se Valentýn, to zase budou depky.“ Jenže valentýn-
ské přáníčko nepřicházelo a místo něj si z ní spolužáci udělali legraci 
v podobě mokré židle s následným otiskem na zadku, který naštěstí 
spasil svetr. Přesto utekla s pláčem ze třídy za bujarého veselí ostatních. 
Na záchodě si v slzách zoufala: „Taková jsem obyčejná holka, milá, ne-
konfliktní, špatně se neoblékám… Proč, proč, proč?“ 
Ještě, že se po týdnu vrátila Ivona, její ostrov naděje. „Co Robert? Pořád 
tě tak bere?“ Julie smutně pokývala hlavou. „Měla by sis najít někoho víc 
dostupnýho, třeba Michal, ten by šel, ne?“ „Jenže Robert je ON a u něho 
mi to tady buší“, řekla nešťastná kamarádka a ukazovala si někde do 
okolí srdce. Srdce se ale objevilo i jinde, a to v prvním valentýnském 
přání, které se bez podpisu objevilo ve schránce u Julie doma.

Celý týden Julie číhala na vhodnou příležitost. Stala se komisařkou 
Colombo. Začala se bavit se vším mužským, co se kolem ní jen mihlo. 
Při pátrání došla k závěru, že Michal se jí dívá místo očí jenom níž, do 
dekoltu. Petr je samotář, který má rád jen počítače. David by si zase 
místo přítelkyně přestavoval raději marihuanu. Kuba s Martinem jsou 
zadaní, Robert v obležení fanynek. „Jsem vedle jak ta jedle! Valentýn-
ské přáníčko bude pro mne i nadále velkou neznámou!“ pomyslela si 
Julie. 
Řešení hledala v alkoholu na místní diskotéce. Když se zábava pěkně 
rozjížděla, objevil se ON, totiž Robert. Ivona do ní významně drbla 
až se jí skoro rozlilo víno na novou sukni. Pana božského se rozhodla 
ignorovat do té chvíle, než uslyšela za sebou známý hlas: „Nehledáš 
Romea, Julie?“ „Co?“ zakoktala neschopná slova. „Taková chytrá a za-
jímavá holka a nepřijde na to, kdo jí poslal Valentýnku?“ řekl Robert 
s úsměvem. 
Takto končí jeden příběh a začíná nový zamilovaný osud. Valentýn 
totiž chodí po špičkách…

Teta Valentýnka radí, tvoří, pomáhá …

Milé zamilované a výtvarně zručné, chtěly byste potěšit svou drahou polovičku něčím 

originálním a plným lásky?  Pro vaše šikovné ručky mám tip na valentýnský dárek. 

Těžítko aneb zasněžení láskou

Potřebujete:
• menší zavařovací láhev se šroubovacím uzávěrem

• raznici s motivem srdce 

• červený papír, který se nepromočí nebo lamino 

• a konečně vaši společnou fotografii, nejlépe s Eiffelovou věží v zádech

Vyrazíme spoustu srdíček prostřednictvím raznice. Pokud nemáte nepromokavý papír, použijte 

tvrdý červený a zalaminujte jej. Stejně tak i fotografii. Tu nalepte na střed dna zavařovací sklenice. 

Srdíčka můžete dozdobit lesklými flitry a posypte jimi dno sklenice. Nu a teď stačí jen nalít vodu, 

zašroubovat uzávěr a sněžit a sněžit lásku všude kolem vás!

Uvařte mu skvělou večeři
Čeká každý večer teplou večeři? Zkuste ho na Valentýna překvapit a připravte něco neobvyklého. Chleba s máslem. Poradíme vám, jak na to:Kupte toastový chleba. Vezměte z balení jeden plátek. Jste-li zručná kuchařka, vykrojte z chleba srdíčko a namažte ho máslem.

Začínáte-li s vařením, chleba rozkrojte do úhlopříčky, aby vznikl kosočtverec. Máslo dejte partnerovi vedle, aby si chléb namazal. Jste-li proti depilaci přirození, můžete posypat pažitkou.

Valentýnská povídka
Julie a skoro Romeo za časů Valentýna…

Valentýnský recept

Obrázek: Markéta Svitáková



Benefiční placky programu Ženská prává jsou lidksá práva
Cena 20 Kč.
Výtěžek jde na aktivity programu Ženská práva jsou lidská práva.

Benefiční placky proti sexismu
Cena 30 Kč.
Výtěžek jde na soutěž Sexistické prasátečko a aktivity s ní spojené.

Benefiční placky proti násilí na ženách
Cena 30 Kč.
Výtěžek jde na aktivity programu Ženská práva jsou lidská práva.

Benefiční placky I ♥ feminism
Cena 20 Kč.
Verze v češtině i angličtině.
Výtěžek jde na aktivity programu Ženská práva jsou lidská práva.

Benefiční nálepka proti sexismu
Cena 10 Kč.
Výtěžek jde na soutěž Sexistické prasátečko a aktivity s ní spojené.

Tričko Takto vypadá feministka
Cena 250 Kč. Různé velikosti i barvy.
Výtěžek jde na aktivity programu Ženská práva jsou lidská práva.

Trička Ženská práva jsou lidská práva
Cena 250 Kč. Různé velikosti i barvy.
Výtěžek jde na aktivity programu Ženská práva jsou lidská práva.

Možno zakoupit v kanceláři NESEHNUTÍ nebo objednat e-mailem (pošleme 
poštou).

Kontakt: NESEHNUTÍ, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno
tel.: 543 245 342, e-mail: brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz

Web o feminismu a nejen ženských právech
„Komentáře“ 
„Politika“ 
Soutěž Sexistické prasátečko
Aktivní rodičovství
Postavička Wagi, která co týden glosuje aktuální dění…
… a mnoho dalšího

http://zenskaprava.cz

Shop
Podpořte naše aktivity zakoupením benefičních předmětů:


