SVATEBNÍ
1. říjen 2016

Noviny

Milí svatebčané,
dostal se Vám do rukou
jedinečný kousek žurnalistického počinu, který
má za úkol zkrátit volné
chvilky a prostoje, které

Kopřivnice

se mohou vyskytnout, ale
především Vás mají tyto
noviny pobavit. Pokud
budete mít při čtení pocit,
že si z Vás děláme srandu,
pravděpodobně to nebude jen pocit, ale holý fakt.

Dominik a Petra si
dnes řekli své ANO!
Už je to vskutku tak!
Právě dnes došlo v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Závišicích k této
významné události a my
jsme byli u toho!

PŘÍBĚH
OPRAVDOVÉ LÁSKY:

P ETRA
&

D OMINIK

K tomuto činu se oba
rozhodli uchýlit poté, co
zjistili, že jeden bez
druhého nechtějí dále být.
Jak se bude jejich manželství dál vyvíjet, prozradí čas. Každopádně
jim všichni přejeme
mnoho štěstí, trpělivosti
a lásky v jejich budoucím
počínání.
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Vždyť cílem je Vás
rozesmát. Přejeme příjemné počtení.

Událost dne!
Vyslovili
„ANO”
počasí
Svítí-li v den obřadu
slunce, bude v manželství slunečná pohoda.
Prší-li v den svatby,
prší novomanželům
štěstí.
Jasný svatební den
znamená radost ve
společném životě.

MANŽELSKÉ
ZÁKONY

Dnes, v sobotu 1. října
2016 jste učinili jedno
z nejdůležitějších rozhodnutí ve svém životě.
Společně, přede všemi
Vašimi blízkými, jste
prohlásili, že spojíte dva
životy v jeden, ale především, že budete stát jeden
při druhém v dobrém,
i zlém.
Jako všude jinde v životě,
i v manželství je ale třeba
dodržovat jistá pravidla.
Zde je uveden výcuc těch
nejdůležitějších pravidel,
čerpaných ze Zákona
č. 1/2016 Sb. o manželském soužití, s účinností
od 1. října 2016:
§1
Tento zákon vstupuje
v platnost vyřčením slova
Ano.

§5
Manželé se skládají ze
dvou poloviček, přičemž
manželka je ta lepší.

chce dobře slyšet.

§6
Muž peníze vydělává,
žena je utrácí.

§15
Slova jsou účelná jen
v prvních týdnech. Potom
přijdou na řadu těžší
argumenty jako hrnky,
pánve, válečky…

§7
Muž musí do puntíku
odevzdat všechny peníze
doma a radovat se z drobného kapesného.

§16
Zahradní práce jsou
společná záležitost.
Manželka práci rozdělí,
manžel ji udělá.

§8
Žena je pod čepcem, muž
pod pantoﬂem.

§17
Manžel má sníst, co
dostane na talíř, a ještě se
k tomu musí zatvářit
vděčně.
§18
Muži je dovoleno, zahrnovat ženu lichotkami.

§9
Pokud by muž začal
vzdorovat, je mu důrazně
ukázán pantofel.
§10
Manželovi je dovoleno
zůstat každý večer doma.
§11
Odchod si manžel určí
sám, kdy se má vrátit, mu
určí manželka.

§2
Manžel je od chvíle
uzavření manželství
nejšťastnější muž na
světě.

§12
Žena má pusu, aby ji
otvírala, muž má pusu,
aby ji držel.

§3
Muž má svůj názor, žena
má PRAVDU.

§13
Žena smí názor vyslovit,
muž si ho smí myslet.

§4
Pokud žena nemá pravdu,
platí §3.

§14
Debaty se mají vést
hlasitě a zřetelně. Soused
2

§19
Manžel musí od nynějška
manželku na veřejnosti
vždy držet za ruku.
Kdyby ji totiž pustil,
začala by ihned nakupovat.
§20
Šťastné manželství je
zajištěno, pokud muž je
zdravý a žena má co na
práci.
Manželský život se může
skládat z milých i nemilých drobností. V úctě
jednoho k druhému byste
se ve všedním životě měli
těch nemilých snažit
vyvarovat.

VE ZKRATCE
O NOVOMANŽELÍCH

měsících a jednom dni se
rozhodl, že je načase tu
svou vyvolenou požádat
o ruku a strávit s ní tak
zbytek svého života.

Mgr. Dominik David
Dominik se narodil
14. května 1987 v Novém
Jičíně. Má mladšího
sourozence Vojtu (svědka). Od malička bydlel ve
Štramberku, kde také
chodil na základní školu,
ale nezdržel se v ní dlouho. Jelikož byl šikovný,
přestoupil na osmileté
Gymnázium do Příbora.
Po maturitě ho čekalo
velké rozhodnutí, musel
si zvolit, kam chce dále.
Rozhodl se pro
Masarykovu univerzitu
v Brně pro obor
Informatika. I on školu
úspěšně dokončil a dopracoval se k titulu Magistr.
V Brně se mu natolik
zalíbilo, že se rozhodl zde
bydlet společně se svou
nevěstou. Našel zde práci
ve ﬁrmě ICOTNIO.

Ing. Petra Davidová
(Vojkůvková)
Petra se narodila 28. května 1992 v Novém Jičíně.
Má dva mladší sourozence a to Jirku (svědek)
a Te r k u . S v é d ě t s t v í
prožila v Závišicích, kde
bydlela až donedávna.
První až čtvrtou třídu
absolvovala na základní
škole v Závišicích a základní vzdělání dokončila na škole svaté
Zdislavy v Kopřivnici.
Poté se rozhodla pro
střední školu také v Kopřivnici a to pro obor
Obchodní akademie, kde
úspěšně odmaturovala.
Ekonomika se ji natolik
zalíbila, že se rozhodla

Dominik má mnoho
koníčku, jedním z nich je
geocaching, paragliding,
fotografování, ale především je to skauting. Ještě
aby ne, když zde poznal
už před lety svou budoucí
ženu, o kterou musel pár
let bojovat. Vyplatilo se
mu počkat a od roku 2012
začal chodit se svou
vyvolenou. Po 3 letech, 2
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v tomto oboru pokračovat
i na vysoké škole Báňské
v Ostravě, kde si zvolila
obor Finance. Vysokou
školu zvládla Petra bez
problému a dopracovala
se k titulu Inženýra.
Právem tedy nosí ve
skautu přezdívku Hermi
(Hermiona), protože je
velice chytrá a umělecky
nadaná. Do skautu už
chodí také dlouhá léta
a našla zde spoustu přátel
na celý život a také svého
manžela. Skauting je
jejím největším koníčkem společně s geocachingem. Nyní žije se svým
manželem v Brně, kde
tráví společné chvíle.
Ráda chodí do divadla.
V Brně si také našla práci
a to ve ﬁrmě Generali.
Žádost o ruku nečekala,
ale přesto řekla ano, při
východu slunce na Lysé
hoře.

SVATEBNÍ ZVYKY
A TRADICE

Podle tradic by každá
nevěsta měla v den obřadu mít na sobě něco
starého (symbol zachování rodinné tradice nebo
jako symbol, že nechává
za sebou starý život),
něco nového (symbol
nového začátku – přináší
optimismus a radost
vnášenou do nového
života), něco půjčeného
od veselého a šťastného
člověka (něco půjčeného
má nevěstě přinést štěstí),
něco modrého (modrá
představuje nevinnost,
čistotu a věrnost). Také si
má dát do střevíčku
stříbrnou minci pro
blahobyt.
V minulosti se věřilo, že
zlí duchové proniknou do
těla nosem, a proto si
nevěsta zakrývala obličej
závojem. Zároveň to byl
symbol neposkvrněnosti.
Z tohoto důvodu se dnes
závoj odnímá až na konci
svatebního obřadu, při
prvním polibku novomanželů.
Snubní prsteny symbolizují věčnou volbu partnera a kruhový tvar prstenů
je symbolikou nekončící
a věčné lásky.

Když novomanželé
vycházejí z kostela,
mohou je svatebčané
zasypat rýží, konfety
nebo květy. Tento zvyk
pochází z pohanských
dob, má přilákat bohyni
plodnosti, a tím také
mnoho dětí. Říká se,
kolik semínek zůstane na
nevěstiných šatech, tolik
dětí budou novomanželé
mít.

Víte, co je to manželská výměna názorů?
To je, když přijdete s
vlastním názorem a
odcházíte s manželčiným.
Manželé jsou dohodnutí, že
půjdou večer do restaurace
oslavit výročí. Žena se krásně
oblékne, za půl hodinky

Štěstí zaručí rozbitý talíř
a z něho uschované
s t ř e p y. A s p o l e č n ý m
zametáním střepů novomanželé prokáží vůli
spolupracovat a jejich
manželství pak bude
harmonické.
Společným pojídáním
polévky z jednoho talíře
při svatební hostině
novomanželé prokazují
nejen spolupráci, ale
především to, že si budou
ze společného krajíce
spravedlivě rozdělovat.
Společnou rukou by pak
novomanželé měli i nakrojit svatební dort.
Celosvětovým zvykem je
házet svatební kytici. Ta,
které padne do náručí, je
na řadě.
Při vstupu do společného
domova ženich přenese
nevěstu přes práh. Obelstí
tak podle staré pověry zlé
duchy, kteří číhají za
dveřmi.
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namaluje, za další půl hodinu
se učeše, navoní a manžel stále
nikde… Převlékne se proto do
tepláků, zapne televizi, když se
po dvou hodinách objeví ve
dveřích její muž se slovy: „Tak já
schválně přijdu o dvě hodiny
později a ty ještě stále nejsi
připravená?“
První roky manželství
jsou často bouřlivé,
protože se manželé
ještě neznají tak
dobře. Později je to
ještě bouřlivější,
protože se znají až
moc dobře.

„Včera jsme se s manželkou pohádali, ale
stejně jsem měl poslední slovo já.“ "A cos jí
řekl?" "Tak si to teda
kup!"

SVATEBNÍ VÝROČÍ
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 nebo
plazmová. Ať tak či onak,
kytička u takové příležitosti vždy byla, je a bude!
1 rok – Bavlněná
2 roky – Papírová
3 roky – Kožená
4 roky – Květinová
5 let – Dřevěná
6 let – Železná
7 let – Vlněná
8 let – Bronzová
9 let – Hliněná
10 let – Cínová
11 let – Ocelová
12 let – Hedvábná
13 let – Krajková
14 let – Slonovinová
15 let – Křišťálová
20 let – Porcelánová
25 let – Stříbrná
30 let – Perlová
35 let – Korálová
40 let – Rubínová
45 let – Safírová
50 let – Zlatá
55 let – Smaragdová
60 let – Diamantová

65 let – Kamenná
70 let – Briliantová
Smaragdová, diamantová
a kamenná svatba může
být spojena s novým
svatebním obřadem
a výměnou nových
prstenů.

NUMEROLOGICKÉ
OKÉNKO

Největší vliv na lidský
život má genetická výbava a vliv prostředí, které
člověka od narození
formuje. Numerologický
rozbor data narození
odhalí, jaké číslo je Vám
o s u d o v ě d á n o . To t o
životní číslo ovlivňuje
Vaši existenci stejně jako
jiné vrozené dispozice.
I když Vám osud může
připravit cestu plnou
nástrah a klikatých zatáček, numerologie Vám
pomůže zjistit, jaké jsou
Vaše předpoklady vyrovnat se s nimi. S touto
vlastní podstatou, kterou
Vám datum narození
odhalí, můžete souznít
nebo jít naopak proti ní.
Životní číslo odvozené
z data narození Vám tedy
může odhalit světlé
i stinné stránky Vaší
povahy a je pouze na Vás,
zda se takovému poselství naslouchat.
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Výpočet životního čísla:
Existuje devět základních
čísel, které mohou určovat Vaši povahu a osudové vlohy. Vypočítat z data
narození to pravé číslo
není vůbec složité, sečtěte jednotlivé číslice,
kterými jsou den, měsíc
a rok Vašeho narození. Při
prvotním součtu Vám
vyjde jistě číslo vyšší než
9, proto musíte i tyto
jednotlivá čísla sečíst.
Jako příklad uvedeme
postup u novomanželů:
Dominik David
narozen 14. 5. 1987
1+4+5+1+9+8+7=35
3+5=8
Životní číslo je 8.
Petra Davidová
(dříve Vojkůvková)
narozena 28. 5. 1992
2+8+5+1+9+9+2=36
3+6=9
Životní číslo je 9.
Harmonie životních
čísel:
Jak bylo výše vypočítáno,
životní čísla novomanželů jsou 8 + 9.
Vysvětlivka k tomuto
numerologickému vztahu
je:
8 + 9 = efektivní zúročení talentu doprovázené
hrdostí a štědrostí

Novomanželský kvíz
Kdy a na jakém místě jste si poprvé dali pusu?
Dominik: V listopadu 2013, na
Petra: Přesně nevím. Bylo to ale na
Kotouči.
Šipce asi půl roku od začátku, který byl
5. září 2012.
Kdy naposled přišel Dominik na rande včas?
Dominik: 2 dny před pánskou
Petra: Na to neznám odpověď.
rozlučkou se svobodou, konanou 9.
Září.
Které tři věci by si Petra určitě vzala na pustý ostrov?
Dominik: Jídlo, spacák, auto.
Petra: Mýdlo, plavky, jídlo.
Které tři věci by si Dominik určitě vzal na pustý ostrov?
Dominik: Petru, kolo, plynový vařič. Petra: Foťák, paraglide, mě nebo
alespoň mojí fotku.
Kdo řídí lépe a bezpečněji?
Dominik: Já.
Petra: Já.
Trefil Dominik správnou velikost prstenu napoprvé?
Dominik: Ano, půjčili jsme si prsten Petra: Ano, protože před požádáním o
a byl dobrý.
ruku mi prsten náhodně zmizel.
Jakou květinu má Petra nejraději?
Dominik: Růži.
Petra: Růži, červenou.
Kdo se po hádce/rozepři chodí jako první udobřit?
Dominik: Já.
Petra: Já. I když je to těžko určit,
takových situací moc nebylo.
Kdo má vždy poslední slovo?
Dominik: Já.
Petra: Dominik.
Jaké je telefonní číslo tvé polovičky?
Dominik: 731 730 867 (řečeno
Petra: Na STS 737 725 525 (taktéž
bleskově, nutno dodat i po požití
blesková odpověď).
několika panáků).
Jakým jídlem by Petra Dominikovi udělala největší radost?
Dominik: Svíčkovou.
Petra: Svíčkovou.
Kdy má tvá polovička svátek?
Dominik: V srpnu (tím si byl 100%
Petra: 4. srpna.
jistý), 17tého (u toho už trošku
váhal), po zjištění správné odpovědi
jásal jako malý kluk J
Kolik chcete mít dětí?
Dominik: 3.
Petra: Optimálně 3.
Kterou křesťanskou písničku z hlaholu má Dominik nejraději?
Dominik: Slunce Kristovy lásky.
Petra: Z hlaholu nevím, ale jeho
oblíbená křesťanská je Kéž poznají nás
po ovoci.
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VÍTE, ŽE...?

…Petra Dominikovi
odolávala 3–4 roky, než
zjistila, že je to pro ni
ideální partner?
… spolu Petra s Dominikem začali chodit 5. září
2012 a jejich začátky byly
tajné, že vždy, když se
drželi za ruce a potkali
nějakého známého, tak se
okamžitě pustili?
… Petra začala žádost

o ruku tušit koncem
srpna, když ji náhodně
zmizel prsten?
… Dominik požádal
Petru o ruku 6. listopadu
2015 při východu slunce
na Lysé hoře a jejich
první zásnubní fotka je
uvedena na svatebním
oznámení?
… stejné datum svatby
měli i Dominikovi rodiče
před 33 lety?
… vybrat si svědka bylo
pro nevěstu náročné
a vybírala mezi rodinný-

mi příslušníky a třemi
skautkami?
… Dominik si pro své
pozdní příchody a běsilou jízdu na skútru
vysloužil od skautských
rodičů přezdívku Pomalý
drak a zároveň doma se
jeho způsobu jízdy říkalo,
že jezdí jako spící panna?
… první partnerská hádka
byla kvůli plynovému
vařiči, který Petra kupovala do skautského
oddílu, protože ho nekoupila přes internet, kde byl
o pár korun levnější?

„Miluji Tě” v mnoha jazycích
afrikánsky - Na lingi yo
anglicky - I love you
arabsky - Ohibaka
argentinsky - Te quiero
arménsky - Ge sirem kez
bulharsky - Obicham te
dánsky - Jeg elsker dig !
francouzsky - Je ťaime
havajsky - Aloha wau ia oi
holandsky - Ik hou van jou
chorvatsky - Volim te

italsky - Ti amo
japonsky - Aishiteru
korejsky - Sa rang hae
laosky - Coy hak chiao
latinsky - Te amo
lotyšsky - Es milu tevi
maďarsky - Szeretlek
téged
makedonsky - Sakam te
německy - Ich liebe Dich
polsky - Kocham cie

portugalsky - Eu te amo
rumunsky - Te iu besc
rusky - Ya vas liubliu
řecky - Se agapó
slovensky - L´ubim ťa
s o m á l s k y - Wa h a m a
SoLiMarl YuKu
svahilsky - Nina ku penda
španělsky - Yo te amo

Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se setkají v jednom kupé
lůžkového vozu. Po prvotních rozpacích se dohodnou, že žena bude spát na
horním lůžku, muž na tom spodním. Uprostřed noci se žena vzbudí a budí
muže: „Prosím Vás, promiňte, že otravuji. Mohl byste jít požádat
průvodčího, jestli by neměl nějakou deku navíc?“. Muž povídá s leskem v
očích: „Mám lepší nápad. Co si zahrát na to, že jsme manželé“. Žena se
usměje: „No, vlastně proč ne.“ A muž: „Dobře, tak neotravuj a jdi se zeptat
sama.“

Novomanželé jedou na svatební cestu a na letišti řekne manželka: „Kéž bychom s sebou
měli ledničku.“ „A proč?“ zeptá se manžel. „No, protože na ní ležely naše letenky…“.
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Slovník cizích slov
Žensko-mužský slovník
Muži odmalička žasnou nad tím, jakým způsobem ženy sdělují různé věci. Pro ty,
co ještě nepochopili, co v ženské řeči některá ustálená sousloví znamenají, je tu
slovník.
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Možná
Chci
Potřebujeme
Správné rozhodnutí by mělo být jasné i tobě.
Rozhodnutí je na tobě.
Chci si postěžovat.
Musíme si promluvit.
Nechci, abys to dělal!
Jistě, udělej to.
Potřebuješ se oholit a páchneš!
Jsi tak...mužný.
Mám špeky.
Buď romantický a zhasni.
... a koberce a nábytek a tapety a ...
Chci nové záclony.
Budu chtít něco drahého.
Miluješ mě?
Udělala jsem něco, co se ti opravdu nebude líbit.
Jak moc mě miluješ?
Za minutku budu připravená. Klidně si zase zuj boty a zapni si televizi.
Řekni, že jsem krásná!
Nemám tlustý zadek?
Musíš se naučit komunikovat. Musíš se naučit se mnou souhlasit.
Samozřejmě že křičím, protože je to důležité!
Já nekřičím!
Odpověď na otázku: „Co se děje?“
Všechno.
Nic.
Jenom to, že mě štveš.
Nic opravdu.

Inzerce
Prodám tchýni. Při rychlém jednání 99% sleva! Po celé ČR odvoz zdarma.
Nabízím kurzy francouzského jazyka. Osobu, na které budete cvičit, si zajistěte
sami!
Sympatický notorik hledá sponzora. Ozvi se! 777 949 378
Hledám hluchoněmou ženu za účelem sňatku. Zn.: Manželství bez hádek!
Mladý, pohledný, dobře zabezpečený muž s vysokoškolským vzděláním a dobrými
kontakty, mám dvě auta, rodinný dům a vilu v Karibiku. Nehledám nikoho, jenom
se chlubím.
Hledám muže staršího věku, těžce nemocného, odporný vzhled není překážkou.
Zn.: Výpis z bankovního konta nutný!

Vyměním 40letou ženu za dvě 20leté.
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Slovník cizích slov
Mužsko-ženský slovník
Muži jsou obvykle velmi přímí. Postupem času se učí jednomu umění, které je pro
ně otázkou přežití. Učí se ženě oklikou sdělovat věci, které by prostě neunesla,
kdyby byly řečeny stručně a jasně. Pro ty ženy, které si ještě neosvojily správnou
metodu kódování, je tu slovník.
Dnes jsi asi dobře spala.
Mám hlad.
Chce se mi spát.
Hezké šaty.
Vypadáš napjatě, namasíruju tě.
Co se děje?
Ano, líbí se mi tvůj nový účes.
Tohle se mi líbí víc.
To by bylo dlouhé vysvětlování.
Já tě poslouchám, jenom jsem se
zamyslel.
Ale miláčku, my si nemusíme
dokazovat naši lásku materiálně.
To je přece ženská práce.
V poslední době mám více pohybu.
Však víš, jak mám špatnou paměť.

Běžně pomáhám v domácnosti.
Nemůžu to najít.
Vezmeme tvoje auto?

Manželka říká manželovi:
Stando, víš, jak jsi říkal, že si k
výročí můžu koupit, co chci?
Manžel na to: „Jasně Marto, co
chceš?“ „Tak já bych chtěla něco,
co udělá z nuly na sto za tři
vteřiny.“ A on na to: „No, tak já ti
koupím váhu.“

Chrápala jsi tak, že jsem nezamhouřil oči.
Mám hlad.
Chce se mi spát.
Pěkný výstřih.
Chci tě osahávat.
Nevím, proč z toho děláš takovou vědu.
Je to stejné, jako předtím.
Tak už si to konečně vezmi a pojď domů.
Nemám ani tucha, jak to funguje.
Zajímalo by mě, jestli ta blondýna má podprsenku.
Zase jsem zapomněl na naše výročí.
Je to těžké, špinavé a vůbec se mi do toho nechce.
Nefunguje mi dálkový ovladač na televizi.
Pamatuju si celé pasáže z oblíbeného filmu, poznávací
značku svého auta, ale tvoje narozeniny mi ne a
nemohou utkvět v paměti.
Jednou jsem hodil ručník do špinavého prádla.
Nedala jsi mi to přímo do ruky, a tak jsem zcela
bezmocný.
Moje je plné lahví od piva, papírků a není v nádrži
benzín.

„Nemám nic proti
tomu, abys šel na
pivo,“ povídá
manželka takhle
jednou v podvečer
manželovi, „jenom
chci, abys byl do
osmi doma.“ „Tak
jo,“ odpoví
radostně manžel,
„do osmi budu
doma a pak půjdu.“
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Do saloonu vběhne
kovboj a volá na
jednoho farmáře:
„Vaši ženu nabral na
rohy býk!“ Farmář
nic. „Slyšíte? Vaši
ženu nabral na rohy
býk!“ „Jo, slyším, ale
bolí mě zub, nemůžu
se smát!“

LUŠTITELSKÉ
OKÉNKO

Na obrázku vidíš mnoho
zašmodrchaných cest.
Správná je jediná a poznáš ji podle toho, že
vypadá jako srdce. Až ji
najdeš, pořádně ji vybarvi
svojí oblíbenou barvou,
aby srdce hezky zářilo.

Každému člověku se
může stát, že se jeho
životní cesta ošklivě
zašmodrchá. Víš, kdo
jediný v takovém případě
může naše srdce očistit?
Je to ________________
Odpověď najdeš v tajence.

///.../-.-/..-/-/./-.-.
/-././/--/.-/-./--../.
/.-../.../-/...-/..//.--/.//--../...-/.-../.-/...//-./..//.../--/./...//.-.././.../-.-/-.--/--..--//.--.
/.-./.-/-/./.-../.../-/.../../--..--//.../--/-.-/.../.-../-./---/.../-/..//.//..-/-.-./-/-.--/......///
– André Maurois

– Jean Jacques Rousseau
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LUŠTITELSKÉ
OKÉNKO

Najde Dominik správnou
cestu k Petře?

Doplňte do křížovky
vlastnosti novomanželů,
ale pozor písmenka se
trochu zpřeházela.
Dokážete navíc určit,
komu jaká vlastnost
patří? Napovíme, že je to
půl na půl.
Čentsost
Zoopdoědvnst
tracotivPso
ntnIegietlní
zmouRnost
vedoNsinlocht
rytvValost
dliKnost
Á
oRzvážsont
E
atOcho
Stresřa
uýVbšnost
Dobrsetdrčnoso
Vseoselt
K
É
erKativnost
Cíěevldomost
loTnraece
cottivosP
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Horoskop pro dnešní den
Beran (20. 3. – 20. 4)
Dnes je Vám předurčeno
protancovat boty. Raději
s sebou noste náplast proti
puchýřům.

Lev (23. 7. – 22. 8.)
V tento den byste si měli
dávat pozor na to, jaký
máte účes. S největší
pravděpodobností budete
několikrát vyfoceni.

Býk (21. 4. – 20. 5.)
Dnešní datum byste si měl
zapamatovat pro pozdější
účely. Buď se oženíš,
nebo ti nebude mít kdo
vařit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)
Víno, ženy, zpěv – to Ti
dnes říkají hvězdy. Čeká
Tě protančená noc.

Blíženci (21. 5 – 20. 6.)
Dnes je tvůj den, buď se
vdáš, nebo budeš na ocet.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)
Po dnešku se milé váhy
nemá cenu vážit, měli
byste pocit, že se s Vámi
něco stalo.

Rak (21. 6. – 22. 7.)
Dnes je Vám předurčeno
protancovat boty. Raději
s sebou noste náplast proti
puchýřům.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám všem, že
jste byli součástí našeho
Velkého dne. Za lásku,
kterou jste nám věnovali,
za nervy, které jste nám
obětovali, a omlouváme
se za kocovinu, kterou si
od nás odnesete. Rovněž
děkujeme za Vaše přání
a dary a díky patří těm,
kteří nám pomohli tuto
akci s názvem Svatba
uspořádat.

Štír (23. 10. – 21. 11.)
Podle hvězd byste si měli
dnes na sebe vzít ty
nejlepší šaty, které máte.
Určitě Vám je někdo
pochválí.

vzpomínky. Pokud si
náhodou nebudete něco
pamatovat, oznamte to
hned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Davidovi

Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Všichni střelci by měli
dnes tancovat.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Dnes Vás někdo jistě
požádá o tanec, nebo
alespoň budete mít
neutuchající touhu tančit.
Vodnář (20. 1. – 17. 2.)
Dnešek je naprosto
nevhodný den pro držení
diety.
Ryby (18. 2. – 19. 3.)
Na tento den si neplánujte
nějakou větší práci,
upřímně řečeno raději
žádnou. Budete ﬂámovat
až do rána.

Až teprve naše společná láska mi ukázala
co je v životě důležité.
Teď vím, že štěstí je
jen poloviční, když se
o něj nemáš s kým
dělit, a že smutek je
dvojnásobný, když Ti
z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem
poznal, co to znamená
opravdu milovat a
jaké to je, když je moje
láska opětována.
– W. Shakespeare

Je nám ctí trávit tento den
právě s Vámi a doufáme,
že si odnesete krásné
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