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Společný život v
etapách

Kvíz novomanželů - USPĚLI?
Fotostory nevěsty a ženicha
a mnohem víc...

H OT N OW! ! !
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L + H L I F E R AC E
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Fotostory ze života nevěsty by tatínek Růžička
str. 4-5
Jak to dopadne, když se tatínek nevěsty podívá na život své krásné dcery objektivem svých fotoaparátů? Podnikněte spolu s námi
cestu do hlubin nevěstiny dětství...

Dopis matce - aneb jak to mohlo dopadnout
str. 7
Co Vás může potkat, když vychováváte malou dračici jakou určitě byla i naše dnešní nevěsta? :)

Back to history
str 7
Vydejte se společně s námi na cestu do nedávné historie za erotickými radami našich prababiček pro spokojený (nejen) sexuální
život

Fotostory ze života ženicha by tatínek Rožek str. 8-10

Úvodník
I když nejsem ani hlavním autorem

Ženichův život pečlivě zdokumentovaný a okomentovaný bys-

těchto novin ani hlavním organizátorem

trým okem tatínka Rožků - byl to tvrdý oříšek toho chlapce vy-

této krásné události, moc rád bych Vás

chovat ;)

touto cestou všechny přivítal na tomto

Nezbytné informace pro svatební den

pro nás tak důležitém dni. Jsme moc

str. 11 a str. 17

rádi, že ho můžeme strávit ve Vaší spo-

Pár důležitých údajů, které se pojí k dnešnímu dni a manželství

lečnosti - ve společnosti našich přátel a

obecně...

kamarádů.

O nás dvou očima nás dvou…

Doufám, že se Vám dnešní večer bude
líbit a budete na něj vzpomínat v dob-

str. 12-16
Co více k tomu nadpisu dodat? To si prostě musíte přečíst!!! :)

rém. Osobně se velice těším na naši

Poděkování

kapelu, kterou někteří z Vás mohou
znám z našich neméně povedených

str. 18

CEMS akcí. Věřím, že se Vám bude také

Dobroty v dnešním rautu

líbit. :)

str. 19

Dovolte mi na konec ještě jednou po-

To nejdůležitější pro dnešní večer :)

děkovat osobě, bez které by jsme tady

Program večera

dnes nebyli - Luci, děkuji Ti za to, že

str. 20

jsme spolu, jsem moc rád, že Tě

A na co že se to můžete společně s námi těšit?

mám…

Honza
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M oje dc e ra nev ě s ta
Tatínkovo vyprávění o své dcerušce

Na narození dcery
jsme byli v rodině opravdu pyšní.

Brzy přišly i dívčí manýry
a hrátky.

Na bedně stála určitě dříve
než Honzík.

Do rodu přibyla po letech
zase dívčina. A já odjel na
stáž...

A já odjel na další stáž.

Brzy přivoněla i k práci.

Prý se brzy začala mít
k světu, k jídlu, pití

Čekaly ji první společenské
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Představovala si svůj první
„džob“ jako telefonistka

a dalším potřebám

i sportovní akce.

či babysitter

a bezproblémově se zařadila do kolektivů

Lákaly ji však...

Možná vystřídala více bicyklů, než Honzík

Jo vymetat svatby,

...i jiné sporty.
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to byl od mala její koníček.

M o je d ce r a n e vě st a

Jak rostla, snila si, že bude
královnou,

princeznou,

učitelkou,

cestovatelkou...

...a tajně i modelkou.

Ale nejvíc se těšila, že bude jednou nevěstou.
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DOPIS OD DCERY MATCE - ANEB JAK TO MOHLO DOPADNOUT...
Milá maminko,

Zatím budu doufat, že věda konečně najde nějakou látku
proti Aids, aby se Abdulovi opět dařilo dobře, on si to
je mi líto, že ti musím říci, že jsem odešla z do- opravdu zaslouží!
mova se svým novým přítelem. Našla jsem u něj opravdovou lásku, měla bys ho vidět, je tak moc roztomilý, s Maminko, nemusíš mít strach, je mi už 14 a umím se o
tím jeho bohatým tetováním a piercingem a především s sebe sama postarat. Doufám, že tě budu moci brzy najeho obrovskou motorkou!
vštívit, aby si poznala svoje vnoučátka.
Ale to není vše, maminko, jsem těhotná a Abdul říká, že
si budeme žít krásně v jeho karavanu uprostřed lesa. Tvoje milovaná dcera
Chce se mnou mít ještě mnoho dětí, a to je i můj sen.
A protože jsem přišla na to, že marihuana je vlastně pro- PS: Mami, všechno je to sranda, jsem u sousedů. Chtěla
spěšná, budeme trávu pěstovat i pro naše přátele, aby jsem ti jen říct, že jsou v životě horší věci než vysvědčenemuseli tak strašně trpět, až jim dojdou drogy.
ní, co leží na nočním stolku.
Mám tě ráda.

ZPÁTKY DO MINULOSTI...
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M ůj s y n ž e ni c h
Jídlo i jiné požitky
byly u Honzíka od
počátku vždy na
prvním místě.

Tatínkovo vyprávění o svém synovi

Jelikož je náš rod
velmi pyšný na neobvyklé jméno, musel se
jako první narodit
syn.
Dali jsme mu jméno
Jan (což nebylo po

Co se týče sportu,
začátky byly těžké.
A pak jsme odcestovali do ciziny

Ale čas utekl rychle

a Honza přestal
mluvit...

a slavilo se.

Ale chuť k jídlu se
naštěstí neztratila.
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A pak přišel první
velký závod a Honza
propadl cyklistice.
Zrodil se závodník...

Ještě chvíli to vypadalo
i na možný úspěch na
uměleckém poli
A nezapomínali
jsme na vytváření
pozitivního světového názoru.

nebo ve stavitelství.
Ale kostky byly vrženy.

Ještě že uměl trochu pískat, a tak
čert nakonec
vždycky utřel.

Začal se i prosazovat v kolektivu svým
neodolatelným,

Zkoušel však i
další
sporty.
spontánním
humorem .
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M ů j s yn ž en i ch

Vůbec to byl
vždy
společenský
typ.

Takže se i velmi
těšil do školy.

A jak tak
ubíhal čas,
tak se
začal koukat po
děvčatech.

Snad se jim i líbil...

Na dovolených si
vždy užíval sluníčka

Ale on si brzy našel
tu pravou...

a dobrého jídla.
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VÝROČÍ SVATBY
V dávné minulosti začali lidé dávat výročím svatby různé názvy, právě podle toho, čím se vzájemně obdarovávali. A tak se začalo říkat třeba svatba hedvábná, zlatá, stříbrná a nebo také vlněná, kožená či dřevěná. V dnešní moderní době by to s nadsázkou
mohla být třeba svatba mobilová, mikrovlnková, laptopová nebo plazmová. Ať tak či onak, kytička u takové příležitosti vždy
byla, je a bude !
1. rok bavlněná svatba
2. rok papírová svatba
3. rok kožená svatba
4. rok květinová svatba
5. rok dřevěná svatba
6. rok železná či zinková svatba
7. rok měděná či vlněná svatba
8. rok bronzová či plechová
9. rok hliněná svatba
10. rok cínová či růžová svatba

11. rok ocelová svatba
12. rok hedvábná svatba
13. rok krajková svatba
14. rok slonovinová svatba
15. rok křišťálová či skleněná
20. rok porcelánová svatba
25. rok stříbrná svatba
30. rok perlová svatba
35. rok korálová svatba
40. rok rubínová svatba

45. rok safírová svatba
50. rok zlatá svatba
55. rok smaragdová svatba
60. rok diamantová svatba
70. rok platinová svatba
75. rok korunová svatba
Smaragdová, diamantová, kamenná, platinová
a korunová svatba může být spojena s novým
svatebním obřadem a výměnou nových prstenů.

MOUDŘÍ LIDÉ RADÍ ...
- "Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala." Rowlandová
- "Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější." Gaius Julius Caesar
- "Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat." Dánské přísloví
- "Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude." Menclem
- "Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva." Schopenhauer
- "Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se chce vdávat." Duvernois
- "Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři." Franclin
- "V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá."Ortega y Gasset
- "Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví." Čínské přísloví
- "Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost." George Bernard Shaw
- "Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo." Franklin Jones
- "Podařené manželství je div světa." Jan Werich

CO JE DNES ZA DEN - 31. SRPNA
31. srpen je 243. den roku podle gregoriánského kalendáře (244. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 122 dní. Z astrologického hlediska náleží tento den ke znamení panny.
Svátek slaví Pavlína, Aristid, Bela, Miloň, Raimund a Ramo.
Události
1888 – V Londýně začal řádit Jack
Rozparovač.
1907 – Mezi Velkou Británií, Ruskem a
Francií byla vytvořena trojdohoda
1940 – K. von Neurath a K. H. Frank
předložili A. Hitlerovi návrhy na způsob
likvidace českého národa
2013 – Začnou vysílat nové dvě stanice
České televize ČT :D a ČT art.
2013 – L+H si v Martinickém paláci
řekli své „ano“

Narození
0012 – Caligula, římský císař
0161 – Commodus, římský císař
1779 – Antonín Viktor HabsburskoLotrinský
1834 – Amilcare Ponchielli, operní
skladatel
1908 – William Saroyan, spisovatel
1971 – Tereza Maxová, modelka
1972 – Miroslav Hlinka, slovenský
hokejista
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Úmrtí
1056 – Theodora III., byzantská císařovna
1158 – Sancho III. Kastilský, král kastilský
1528 – Matthias Grünewald, německý malíř
1592 – Vilém z Rožmberka
1724 – Ludvík I. Španělský, španělský král
1867 – Charles Pierre Baudelaire
1937 – Alois Horák, československý politik
1997 – Lady Diana
2000 – Pavel Tigrid

Po há dk a o d vo j ko l e č k u
Dotazník pro novomanžele, jehož úspěšnost posoudí jen oni dva

Dotazník pro novomanžele, jehož úspěšnost posoudí jen oni dva
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vůle je základem
A tak, dne
dobré
31.8.2013
pohádky,
se konala
nicméně,
slavná
my
jí nebudeme
najetých
kilometrech
plýtvat a anecháme
odjetýchsizávodech
jí na jiné propočty
veselka,
J, tak všichni
tedy toho
jedli,
jednoho
pili, hodovali,
mallorského
nejlepší
dne
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Snoubence „vyslýchala“ Karolina Růžičková
Höffferová

HODÍME SE K SOBĚ
(rozjezd pro zahřátí, aneb intuitivní odpovědi v co nejkratším čase, tzv. časovka)
1.
2.
3.
4.

Slaný x sladký: H: slaný, L:sladký
Léto x zima: Oba léto
Po ránu x večer : Oba po ránu
Silnice x MTB: velké váhání u obou, v porovnání s ostatními otázkami je tato evidentně značně
traumatizující, nicméně výsledný shodný verdikt - MTB
5. Červený x bílý: Honza po otázce, jestli to nemělo být černý a bílý, nakonec H: bílý , L: naprosto bez váhání červený (…to bude nějaký rodinný základ :)

JEJICH POPRVÉ, ANEB TRÉNINK V ZAČÁTCÍCH
První pusa (kdy a kde)?
Zde je shoda na 1.1. na autobusovém nádraží Zličín, ovšem letopočty se nám poněkud liší H: 2006
(možná i 2007), L:2005 …doporučení pohádkového vypravěče: datum vyryté na snubních prstýncích je velmi, ale VELMI hodící se záležitost a jména také nejsou od věci :).
První společná cyklo-vyjížďka (kdy a kam)?
Postup propočtů byl poněkud odlišný, zatímco Lucka se odrážela od druháku na gymnáziu, Honza se držel povodní, nicméně výsledek byl L: 2003 a H: 2004, buďme tedy rádi, že alespoň destinace byla společná, nuže ze Smíchova na Karlštejn… byla zamýšlená trasa, avšak v Hlásné Třebáni byla Lucka osudem a Honzou shozena z kola (OMYLEM, samozřejmě…) a tak se cesta zpátky
odehrála vlakem, s rozbitým kolenem a odložením prvního polibku o několik let – kolik jich
opravdu bylo se třeba dozvíme po pečlivějších propočtech.
První společný závod?
Ano, to slavné místo se zove Chrudim, závod Kolo pro život, ale jak už se tak stává, mezi vypravěči opět panuje letopočtová neshoda – H: 2009, L: 2008
První den ve společném bytě?
H: únor 2008, L: počítá a počítá až se dopočítá k roku 2009, načež se
vracíme k otázkám 6-8 a všechny o několik let opravujeme a výsledek viz výše…
První společné píchnutí (duše, samozřejmě)?
H: neví, ale zcela přesvědčen je, že první Lucčino se odehrává až v roce 2012, neb dle jeho slov je
Lucka opatrnost sama, L: bez váhání odpovídá, že asi 2007, a to ona sama :)
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ETAPOVÝ ZÁVOD ZA ÚČELEM ZNALOSTI TRASY, SOUPEŘŮ, ALE HLAVNĚ TÝMOVÉHO JEZDCE
Jména dětí?
Lucky - prý si musí teprve nastudovat, ale třeba Lukáš a Natálie (dle H: neví, ale třeba Veronika a Tomáš)
Honzy - velmi předběžně David a Jitka (dle. L. Scott a Bianca)
…boj boj boj boj… :)

Maturitní otázka z ČJ?
Lucky - Poezie času, ticha a smrti (H. odpovídá, že Buřiči…
správnost posuďte sami, dle svých odborných znalostí…)
Honzy - shoda na Řecko a Řím
Nejtěžší zkouška na VŠE?
Lucky - Microeconomics (dle H. Mezinárodní ekonomie)
Honzy - Mikroekonomie 2. (dle L.
Němčina)

Oblíbený televizní pořad?

Lucky - Četnické humoresky (dle

H. Sissi (jakákoliv verze) a Cirkus
Humberto)
Honzy - Simpsonovi (dle L. Autosalon a Hannah Montana :) … kde
asi bude pravda?)

Plný název pracovní pozice?
Lucky – Project Manager (dle H. Segment Project Manager)
Honzy - Key Account Manager (dle L. Key account manager
Loreal Luxe)
...takže v podstatě, ano :)

V čem je L./H. v kuchyni nejlepší?
Ačkoliv se vypravěč snažil o co možná nejvíce možnou matoucí a navádějící verzi otázky, oba odpovídali jednotně o
vaření. Je tedy škoda, že se nedozvíme něco málo zákulisních
informací, nicméně je dobré vědět, na co přijít na večeři.
Lucka vaří nejlépe večeře rychlé (dle H. je to sushi)
Honza je přeborník na domácí těstoviny a dle L. i steaky

Počet párů bot/z toho cyklistických?
Lucky - 15/2 a 8 v práci o kterých Honza
neví :) (tak teď se to dozví) (dle H. 12/1)
Honzy - 10/2 (dle L: 10/2 !!!!!!!!!!!!!!!!!)

Velikost tchánovy košile?
Po Honzově bezelstné otázce: „To je Milan, viď?“ následovala znalecká odpověď 39
(Luckou upravená na 38). U tchána
z druhé strany pak prošla shoda na 39,
Honzou konkretizována na 39-40. Holt se
vyznají oba.

Oblíbená značka energy gelu/přípravku?
Lucky - hroznový cukr (dle H. Enduro snack)
Honzy - Power bar gel (dle L. Power bar …nechť cyklisté
rozhodnou, zda je v tom rozdíl a významnost odchylky)
Rychlost výměny kola (zadního) během závodu?
Lucky - dle rychlosti zastavení pravého gentlemana a jeho
zručnosti (dle H. 8 min., jojo, ideály jsou pěkná věc)
Honzy - rekord 3 min. (dle L. 4 min.)

Očekávaná hmotnost připravovaného svatebního doma pečeného cukroví?
A zpět k číslům… dle H. to bude 12 kg, ale L. odpoví 15 kg.
Nicméně, je vidět kdo peče a kdo jen nosí mouku. Lucčin
odhad je 22 kg s tím, že Honza tipne 12 kg. Takže drazí svatební hosté – kolik odhadované hmotnosti jste dnes s chutí
zbodli vy?

Kdo drží rodinnou kasu?
Dle Honzy rozhodně oba dva nerozdílně s tím, že Lucka
určitě odpoví, že on. Co se Lucky
týče, mezi dvěma napitími kafíčka
bez rozmýšlení odpovídá, že ona,
s tím, že Honza určitě odpoví také,
že ona. :)

Kdo odpadne ve svatební den první?
Je to krásné, jak na konci pohádkových příběhů zavládne klid
a mír a shoda a porozumění mezi královstvími nechají poklidně usnout všechny malé i velké čtenáře …a tak i naše poslední otázka zanechá mír v duši s vědomím toho, že nastala
naprostá shoda v tom, že první dnes odpadne novomanžel.

Počet dětí?
Naprostá shoda počtu na 2, takže
nám nezbývá než se těšit na pravděpodobná dvojčata (dle rodinného
zatížení) při druhém pokusu a výsledkem 3 dětí, protože co by to
bylo za příběh bez překvapivých
rozuzlení.

13

L + H L I F E R AC E
NÁŠ ŽIVOT V DATECH
V předchozím dotazníku jsme se nějak nemohli dopočítat našich životních milníků, tak jsme si museli udělat malou rekapitulaci,
jaké všechny etapy jsme už spolu zdolali:

ETAPA PRVNÍ: GPJP (GYMNÁZIUM PROF. JANA PATOČKY)
Poprvé v životě se spatřili na přijímacích zkouškách, kdy Honza seděl před Luckou a po skončení testu ji hrozně znervóznil, že
mu to vyšlo úplně jinak. Ale asi nebylo tak zle, protože se oba v září opět potkali ve školních lavicích…
Prvák (2002)
První „rande“ v kině: byli jsme na Tomovi Cruisovi
na Minority Report. Honza tomu říkal rande, Lucka
se mu pak raději chvíli vyhýbala, když zjistila, že
nechce být jen kamarád… (no Honza to časem
pochopil, i když nerad). Prvák znamenal také lyžák,
Anglie, Bamberg, nebo imatrikulační ples (ano, ten
„chlapec“ v šedém obleku je opravdu Honza, to
Lucka bývala ještě výrazně vyšší, než on)..
Druhák (2003)
Lucka Honzovi stále odolává, tak raději jezdí hod- ka a Honza. Že by náhoda? A ano, postupně se
ně na kole. A v zimě je zase každý víkend ve Špin- dostáváme již k profláklé historce o tom, jak jsme
dlu a brousí sjezdovky černého Stohu. Holky už sami jeli „romantickou“ projížďku podél vody na
nebaví pořád o kole a lyžích poslouchat, tak raději Karlštejn, až mě Honza samým nadšením shodil
vymýšlí další podařené akce, ale také taneční a z kola… takže alespoň v letopočtech začínáme
obcházení plesů. Podnikli jsme i několik společ- mít jasno :)
ných vyjížděk na kole, všichni však postupně odpadávali, až opět zbyly jen skalní příznivci kola – LucTřeťák (2004)
A jsme doma, to je dávající „přeci máme dost společných zájmů –
TEN zlomový ročník. s kým budu teď jezdit na kole“ a „přestože není
Honza si přes léto zdaleka dokonalý, ještě je tvárný a dal by se ještě
uvědomil, že musí na trochu zpracovat, není to škoda, že jsem ho nechaLucku zapomenout a la plavat?“ No a pak už stačila jen bujará oslava
najít si náhradu, když Silvestra u Honzy doma na Zličíně, trocha
ho tak vytrvale ignoru- (samozřejmě přiměřeně) alkoholu a cestou na ohje a tak se činil. Ale ňostroj byly zábrany odstraněny a Lucka to na
ouvej, známe ženské, Honzu všechno vysypala… a Honza? Přichází střih
jak najednou začal mít na první pusu: 1. 1. 2005 v 00:01, autobusové nájiné zájmy, Lucce zača- draží Zličín. Zbytek třeťáku už je pak trochu
lo docházet, že možná v mlze, aneb jak to komentovala naše drahá paní
jí trochu chybí. A už tu prof. Ulmannová – na Rožka s Růžičkovou už předbyl ten červíček nahlo- časně leze jaro, nedá se na to dívat :)
Čtvrťák (2005)

A je tu maturita a tím i první krize našeho vztahu
spojené s doučováním němčiny, kdy po mě Honza
párkrát začal házet se „Sprechen Sie Deutsch“.
Pak však šel do sebe a začal šprtit neskutečným

způsobem, takže mohl celý svaťák projezdit na
kole (to začalo kolo Lucku poprvé rozčilovat).
Maturitu i zkoušky na vejšku jsme oba úspěšně
zvládli a tak se taky přehoupli přes první velký
vrchol našeho vztahu...
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ETAPA DRUHÁ:VŠE, BAKALÁŘ (2006-2009)
Každý si vybral fakultu svému srdci nejbližší a načas jsme tak
mohli trochu více „vydechnout“, protože jsme už konečně
nenavštěvovali stejnou třídu. Bakalář je také velmi turbulentním obdobím plném změn, tak opět jen nejdůležitější události:
Honza začíná pracovat v Citibank (Lucka se mu směje, že ho
baví být nudný bankovní úředník, to by
přeci nikdy dělat nemohla) a Lucka
začíná prozkoumávat taje consultingu
v Roland Berger (Honza se jí směje, že
u nich v bance už po páté není ani noha, kdežto u nich se teprve začíná pořádně pracovat)

Lucka poznává, že její kolega Tonda z RB je taky velký cyklista
a mohl by si s Honzou rozumět – to však netušila, že tím mění
ráz jejich vztahu na několik příštích let. Tonda bere Honzu na
první závod (léto 2008: Kolo pro Život Chrudim). Ambice mají
oba velké – něco jezdíme, první stovka by to mohla být. Dnes
už pro Honzu velice bolestné vzpomínání – přes tři hodiny na
trati, dojezd v druhé polovině startovního pole, po cestě zpět
několik pauz na léčení křečí… Tonda odjíždí do Ameriky a
Honza se vrhá na závodění po hlavě. Bez systematického tréninku… No a to je konec bakaláře, Lucka ho nechá jezdit na
kole a raději se věnuje studiu a hlavně stále raději práci (díky
nepřekonatelné Roland Berger partě

Budování prvního společného bydlení (leden 2008) – Honza
poprvé maluje křiklavě oranžovou barvou a
je na sebe patřičně pyšný (ještě že to po
něm taťka natajňačku pak opravil, tchán to
byl vždy dobrý ;), Lucka si maluje ideály, jak
bude každý večer dělat teplé večeře a péct
zákusky do práce. Společné výlety do Ikea a
zařizování „studentského“ bydlení však má
své kouzlo, na které je fajn vzpomínat :)

ETAPA TŘETÍ: CEMS, MAGISTR (2009-2011)
Tak to je kapitola sama o sobě. „CEMS life“ byl pro nás něčím
novým, plný nových super lidí doslova z celého světa, nových
výzev a příležitostí nejen ve studijním, ale i pracovním životě.
Zároveň přišla další zkouška našeho vztahu –
dlouhodobé odloučení
Srpen 2009 – prosinec 2009: Lucka semestr
v zahraničí – Bergen, Norsko (Honza ji dvakrát
navštíví, jednou se Lucka otočí v Praze)
Leden 2010 – květen 2010: Honza semestr
v zahraničí – Sao Paolo, Brazílie (Lucka nemá šanci ho navštívit)
Červen 2010 – srpen 2010: Lucka pracovní stáž ve Vídni (to už
bylo co by kamenem…)
A poslední rok magistra? Aby byli oba dostatečně
„společensky vidět“, Honza převzal presidentství CEMS Clubu
a Lucka se tak stala jeho výkonnou silou. A další lekce vztahu –

hlavně nikdy nebýt v jedné práci, i
když se jedná jen o „vedlejšák“.
Honza byl tvrdý šéf…
Co se studia týče, Honza opět
proti pravidlům prokrastinace
napsal diplomku o půl roku dřív,
než bylo třeba (na cyklo soustředění na Mallorce – Lucka mu to nevěřila, že když ho pustí, tak za čtrnáct
dní najezdí 1000 km na kole a napíše 120 str. diplomky) a Lucka mu
pak záviděla, když ji v létě po nocích dopisovala a Honza mezitím
jezdil závody. Každopádně vše dobře dopadlo a oba zdárně
v Lisabonu odpromovali a mohli se
věnovat další kariéře…
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ETAPA ČTVRTÁ: TVRDÁ PRÁCE (2011-???)
Honza zůstal věrný luxusu, Lucka začala objevovat bankovní svět – a opět měla štěstí na
kolegy, je tu UCB a tím i CCS a všechny jejich lety noční Prahou, adrenalinové teambuildingy a další nezapomenutelné akce :) Honza mezitím trénuje a na závodech dosahuje stále
lepších a lepších výsledků, což konečně přináší i své ovoce – za výhru např. balíček Alpy,
cornfakes a dalších nezbytných věcí k životu.
Aby však nevyšli ze cviku, vymysleli si další projekty
Cesta po Brazílii (únor 2012) – konečně pravá exotika a bez kol! Honza ukázal Lucce, kde vlastně studoval, zažili romantiku života na opuštěném ostrově
Ilha Grande s nejkrásnější pláží světa (i když ten prstýnek zatím zůstal schován v kufru, když Honza nesebral odvahu) i bujarý karneval v Rio de Janeiro
Rekonstrukce bytu (únor 2012 – leden 2013) – téměř roční robota, vzali
jsme to z gruntu, ale stálo to hodně nervů, bezesných nocí a „rodinných“ hádek. Ale povedlo se a my

opět zůstali bez dalšího projektu
Zásnuby aneb „Mallorca je nejvíc“ (březen 2013) – během tréninkového kempu na Mallorce Honza pečlivě sčítal mé najeté km,

převýšení a analyzoval mé výkony, aby v polovině pobytu prohlásil, že už by to tedy možná šlo… V půjčovně zapůjčil Cabrio a
vyjeli jsme na vrcholky místních hor, aby zde konečně sebral zbytky
své odvahy a požádal mě o ruku
Projekt „svatba“ – dodnes…
Rozlučku se svobodou ale už máme úspěšně (a kupodivu ve zdraví) za
sebou, moc děkujeme svědkům za jejich nasazení při organizaci a
všem pánským i dámským účastníkům, protože to bylo nepřekonatelné a moc jsme si tu svoji každý užil (pár fotek z dámské rozlučky, pánové si přáli zůstat inkognito)

A zbytek příběhu začíná dnes, jsme moc rádi, že vy
všichni nám ho pomáháte psát…
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MILUJI TĚ SE DÁ ŘÍCI MNOHA ZPŮSOBY
anglicky - I love you
bělorusky - Ya tabe kahayu
bulharsky - Obicham te
bosensky - Jebi se
česky - Miluji tě
dánsky - Jeg elsker dig !
eskymácky - Negligevapse
estonsky - Mina armastan sind
finsky - Minä rakastan sinua
francouzsky - Je ťaime
finsky - Mina rakastan sinua
hebrejsky - Ani ohev et otha
holandsky - Ik hou van jou
islandsky - Eg elska thing

italsky - Ti amo
irsky - Taim i' ngra leat
chorvatsky - Volim te
latinsky - Te amo
litevsky - Tave Myliu
litevsky - Es tevi miilu
lotyšsky - Es milu tevi
keltsky - Ta gra agam ort
korzicky - Ti tengu caru
maďarsky - Szeretlek téged
maltsky - Inħobbok
makedonsky - Sakam te
německy - Ich liebe Dich
norsky - Jeg elsker deg!

polsky - Kocham cie
portugalsky - Eu te amo
prasečí - latinou Iay ovlay ouyay
rumunsky - Te iu besc
rusky - Ya vas liubliu
řecky - Se agapó
skotsky - Tha gradh agam ort
slovensky - L´ubim ťa
slovinsky - Ljubim te
srbsky - Volim te
španělsky - Yo te amo
švedsky - Jag älskar dig!
ukrajinsky - Ja tebe kokhaju
welšsky - 'Rwy'n dy garu. Eg elska tig

HOROSKOP NA DNEŠNÍ DEN PRO KAŽDÉHO Z VÁS
Kozoroh (22.12.-19.1.):
Po dobrém jídle a pití si přečteš něco veselého.
Vodnář (20.1.-17.2.):
Dnešek je naprosto nevhodný den pro držení diety.
Ryby (18.2.-19.3.):
Sobotní noc je přímo ideální k procházce po sídlišti.
Beran (20.3.-20.4. ):
Dnes je tvůj den, buď se oženíš nebo budeš aspoň pozvaný/á
na svatbu
Býk (21.4.-20.5.):.
Všichni býci by měli dnes tancovat.
Blíženci (21.5.-20.6. ):
Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací potíže.
Rak (21.6.-22.7.):
Svatba, to je to správné místo, kam dnes jistě zavítáš.
Lev (23.7.-22.8.):
Den jako stvořený, aby sis vyrazil/a s přáteli.
Panna (23.8.-22.9.):
Tento den stráví panny ve slavnostním oblečení.
Váhy(23.9.-22.10.):
Dnes nemusíš vařit večeři.
Štír (23.10.-21.11.):
Víno, ženy, zpěv - to ti dnes říkají hvězdy.
Střelec (22.11.-21.12.):

Čeká na Vás dnes nějaké nebezpečí, nebo se můžete těšit na nějaké
nové dobrodružství??

Můžeš si být jistý/á, že tuto sobotu strávíš v bujarých oslavách.
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B e z n i c h by c h o m tu d ne s n e by l i
Dotazník pro novomanžele, jehož úspěšnost posoudí jen oni dva

Poděkování na závěr

Rádi bychom touto cestou na závěr poděkovali všem těm, bez kterých bychom si dnes náš velký den nemohli společně užít. Těmi nejdůležitějšími jsou všichni členové našich rodin, kteří s námi zažili všechny naše životní úspěchy i
nesnáze.
Zejména děkujeme rodičům, za všechno, co
nám dali do života - za jejich rady, trpělivost, s kterou nás vychovávali, úsměvy, kterými nás obdarovávali a hlavně rodinnou
lásku a pohodu, kterou s námi vytvářeli.

Sourozencům, díky za pevné nervy, které s námi museli
zcela jistě mít při našich společných hádkách :) Za jejich
podporu v našich životních krocích a hlavně pak za jejich
krásný společný vztah.
Veliký dík patří také našim prarodičům, za moudrosti,
kterými nás obdařili, za poskytnutí otevřené náruče,
když nám nebylo zrovna do zpěvu a jejich milý a neopakovatelný úsměv - prostě naše babičky a dědečkové :)

Naši svědci, to je kapitola sama pro sebe :)
Tome, Moniko - díky moc nejen za pomoc
s dnešním dnem, ale především díky za to,
že jste našimi přáteli - že se na Vás můžeme vždy spolehnout a víme, že ve Vás máme opravdové kamarády.
Děkujeme také našemu Dexter BSK
Racing týmu, že Honzu omluvil z dnešního
veledůležitého závodu. Příští závod pro vás
vyhraje (možná :)

A vám všem ostatním, kteří jste nás dnes přišli podpořit, protože bez vás by ten náš život
nebyl takový, jaký je. Jsme moc rádi, že vás máme, všechny do jednoho.
DĚKUJEME
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P ro g ra m d n e šn íh o ve če r a
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