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Libor a Nikol – příběh lásky 
Dnes 4. července 2015 uběhlo už 1 352 dnů ode dne, kdy se začal psát příběh naší lásky. Naše srdce 
se spojila 21. října 2011 a za tu dobu jsme spolu zažili spoustu nezapomenutelných zážitků. 
 

„Jdi s tím, kdo tě má rád“ 
 
Vzpomínky na 1. společný rok – 2012 
V červenci jsme vyrazili na první společnou dovolenou do Prahy na koncert naší oblíbené kapely Pearl 
Jam. Po návratu jsme sbalili stan a vyrazili na jižní Moravu do Pasohlávek, zavítali jsme do Lednice, 
kde jsme kromě zámku a památek rozmazlili své chuťové pohárky v hospodě U Tlustých, kterým dal 
Zdeněk Pohlreich 3 hvězdy v pořadu Ano šéfe! Abychom se náhodou nerozmazlovali málo, tak jsme 
prožili víkend ve wellness hotelu v Lipové, kde jsme navštívili jeskyně Na Pomezí a zlatorudné mlýny 
ve Zlatých Horách. Podzim je každý rok plný koncertů a proto jsme nemohli chybět na koncertech 
Tata Bojs, Jarka Nohavici a Michala Hrůzy. V prosinci jsme odjeli nasát vánoční atmosféru do Vídně. 
Ještě před Štědrým dnem jsme se nastěhovali do nového bytu a strávili první společné Vánoce doma. 
 
 

 
Vzpomínky na 2. společný rok - 2013   
Druhý společný rok jsme začali kulturně a zašli do divadla na představení Kurt a Sid. V únoru do 
Opavy přijela kapela Kryštof, kde jsme nesměli chybět. Potom přijely do Dolního Benešova rovnou 
dvě naše oblíbené kapely Mňága a Žďorp & Vypsaná Fixa a tam jsme taky nesměli chybět. V červnu 
jsme si řekli, že sport není úplně naše hobby, ale koukat se jak se dřou ostatní je rozhodně lepší 
vyrazili jsme na benefici Marka Jankulovského. Navštívili jsme i Rožnov pod Radhoštěm a Pustevny. 
Tradičně jsme strávili víkend pod stanem na festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně s doprovodem 
našich oblíbených kapel a rok jsme uzavřeli opavským koncertem Tří sester a Horkýže Slíže. 

 



 
 

 
Vzpomínky na 3. společný rok – 2014 
Jak loňský rok skončil tak nový začal – koncertem Mňágy a Žďorp a Anny K a Lucie. V červnu jsme 
nasedli do letadla směr Řecko – Zakynthos a odletěli na úžasnou dovolednou ve dvou, kde jsme pluli 
pirátskou lodí na nejfotografovanější pláž Řecka – Navajo, jedli jsme samé dobrůtky, jeli jsme 
kočárem a zážitek to byl neopakovatelný. Festival Štěrkovna Open Music jsme samozřejmě 
nevynechali. Taky jsme se na chvíli vrátili do dětských let a zašli do cirkusu a Dinoparku. V srpnu jsme 
jeli navštívit rodinu do Čech a z ptačího pohledu jsme měli možnost prohlédnout okolí Kutné Hory, 
kterou jsme si prohlédli taky po svých. Rok jsme tradičně zakončili koncertem – tentokrát Vypsaná 
Fixa. 
18. října v den oslavy našeho třetího výročí jsme se zasnoubili a v listopadu jsme se přestěhovali do 
vlastního bytu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzpomínky na 4. společný rok - 2015   
Letošní rok se nesl v duchu svatebních příprav a zvelebování společného bydlení, ale našli jsme si čas 
taky na zábavu:viděli jsme koncert Mňágy a Žďorp, Chinaski a fandili jsme na MS v hokeji v Ostravě. 
 
 
A co nás čeká v 1. společném roce co by manžele? Nechme se překvapit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hodíme se k sobě miláčku? 
 
 
BÝK (13.5.1991 Libor) a RAK (30.6.1989 Nikol) 

Potkali jste toho nejlepšího partnera, jakého byste si mohli 
přát! Býk a Rak se k sobě perfektně hodí a jejich vztah bude 
láskyplný, harmonický a trvalý. Luna, vládnoucí Raku, a 
Venuše, která je planetou znamení Býka, jsou spolu v 
souladu a vaše energie jsou navzájem velmi kompatibilní. V 
tomto partnerském vztahu se spojuje stabilita s citovým 
nábojem. Oba jsou v lásce vášniví, ale také spolehliví, ve 
společném svazku si proto navzájem mohou dát ze sebe to 
nejlepší a jeden druhého si budou velmi vážit. Rak přináší do vztahu cituplnost a 

Býk zas stálost. Tento pár má vyhlídky na výjimečně šťastný rodinný život. Oba jsou spíš domácky 
založeni, jejich domov proto bude vyzařovat teplo a přívětivost. Neváhají investovat čas a peníze do 
vylepšování společného bydlení. Baví je udržovat kontakty se širokým okruhem příbuzných a s radostí 
budou pořádat rodinné sešlosti. Děti pro ně znamenají hodně a budou je vychovávat s velkou láskou 
a porozuměním. Navíc si výborně rozumí i v intimním životě.  
 
Zdroj: www.horoskopy.cz 
 

Kalendárium 
co se přihodilo 4. července doma a ve světě. 

 
Události - Česko 
1789 – V Praze vyšlo první číslo Krameriových C. K. poštovských novin. 
1915 – T. G. Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a československé 
samostatnosti. 
1945 – Vydána vyhláška o mzdovém zrovnoprávnění žen. 
1948 – probíhá 1. přímý televizní přenos z XI. všesokolského sletu na pražském Strahově. 
 
Události - svět 
1776 – Americký kongres schválil Prohlášení nezávislosti, čímž vznikly Spojené státy americké. Tento 
den je slaven jako státní svátek USA. 
1865 – Vydána Alenka v říši divů. 
1943 – Byla zahájena největší tanková bitva v dějinách - Bitva v Kurském oblouku. 
1946 – Filipíny získaly nezávislost. 
1950 – Zahájilo vysílání Rádio Svobodná Evropa. 
 
Narození - Česko 
1924 - Oldřich Lipský, režisér, herec a scenárista 
1941 – Pavel Sedláček, rockový zpěvák, kytarista a skladatel 
1953 – Milan Chalupa, český hokejový obránce 
 
Narození - svět 
1807 – Giuseppe Garibaldi, italský revolucionář († 1882) 
1927 – Gina Lollobrigida, italská herečka 
1940 – Tony Tarantino, americký herec 
1943 − Alan Wilson, americký zpěvák 
1976 – Daijiro Kato, japonský motocyklový závodník († 2003) 



 
 

 
Úmrtí - Česko 
1307 – Rudolf Habsburský, český král  
1967 – Ondřej Sekora, malíř a spisovatel, autor Ferdy Mravence  
1970 – Karel Sokolář, československý fotbalový reprezentant  
1974 – Ladislav Fouček, československý reprezentant v dráhové cyklistice, olympionik  
1981 – Jiří Voskovec, herec, dramatik a režisér  
2000 – Vladimír Ráž, herec  
 
Úmrtí – svět 
1848 – François René de Chateaubriand, francouzský spisovatel a diplomat (* 4. září 1768) 
2003 – Barry White, americký zpěvák (* 1944) 
2011 – Otto von Habsburg, korunní princ rakouský, český a uherský (* 20. listopadu 1912) 

 
 

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 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 

 2. rok - papírová 

 3. rok - kožená 

 4. rok - květinová 

 5. rok - dřevěná 

 6. rok - železná 

 7. rok - vlněná 

 8. rok - bronzová 

 9. rok - měděná  

 10. rok - cínová 

 11. rok - ocelová 

 12. rok - hedvábná 

 13. rok - krajková 

 14. rok - slonovinová 

 15. rok - křišťálová 

 20. rok - porcelánová 

 25. rok - stříbrná 

 30. rok - perlová 

 35. rok - korálová 

 40. rok - rubínová 

 45. rok - safírová 

 50. rok - zlatá 

 55. rok - smaragdová 

 60. rok - diamantová 

 65. rok - kamenná 

 70. rok – platinová 

 
 

Miluji tě v cizích jazycích 
 

Anglicky - I love you 
Bulharsky - Obicham te 
Dánsky - Jeg Elsker Dig 
Eskymácky - Negligevapse 
Filipínsky - Mahal kita 
Finsky - Mina rakastan sinua 
Francouzsky - Je t'aime, Je 
t'adore 

Holandsky - Ik hou van jou 
Chorvatsky - Volim te 
Italsky - Ti amo 
Japonsky - Aishiteru 
Latinsky - Te amo 
Maďarsky - Szeretlek 
Německy - Ich liebe dich 
Polsky - Kocham Ciebie 

Portugalsky - Eu te amo 
Rumunsky - Te ubesk 
Rusky - Ya tebya liubliu 
Řecky - S'agapo 
Slovensky - Lúbim ťa 
Španělsky - Te quiero / Te 
amo 
Švédsky - Jag alskar dig 

 
 
 
 



 
 

 
Manželský zákoník 

 
Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova Ano.  

1) Manžel je od chvíle uzavření manželství 

nejšťastnější muž na světě. 

2) Muž má svůj názor, žena má PRAVDU. 

3) Pokud žena nemá pravdu, platí § 2. 

4) Manželé se skládají ze dvou poloviček, přičemž 

manželka je ta lepší. 

5) Muž peníze vydělává, žena je utrácí. 

6) Muž musí do puntíku odevzdat všechny peníze 

doma a radovat se z drobného kapesného. 

7) Žena je pod čepcem, muž pod pantoflem. 

Pokud by muž začal vzdorovat, je mu důrazně ukázán pantofel. 

9) Manželovi je dovoleno zůstat každý večer doma. 

10) Odchod si manžel určí sám, kdy se má vrátit, mu určí manželka. 

11) Žena má pusu, aby ji otvírala, muž má pusu, aby ji držel. 

12) Žena smí názor vyslovit, muž si ho smí myslet. 

13) Debaty se mají vést hlasitě a zřetelně. Soused chce dobře slyšet. 

14) Slova jsou účelná jen v prvních týdnech. Potom přijdou na řadu těžší argumenty jako hrnky, 

pánve, válečky... 

15) Domácí práce jsou manželovi přísně zakázány. Tuto námahu nahradí jasnými příkazy manželce. 

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

17) Manžel má sníst, co dostane na talíř, a ještě se k tomu musí zatvářit vděčně. 

18) Muži je dovoleno, zahrnovat ženu lichotkami. 

19) Šťastné manželství je zajištěno, pokud muž je zdravý a žena má co na práci. 

 

Statistika nuda je.. 
 
Příjmení Pěčonka má 59 lidí, je na 25596. místě a věkový průměr je 39 let. 
Příjmení Pěčonková má 55 lidí, je na 26999. místě a věkový průměr je 40 let. 
 
Příjmení Matušek má 381 lidí, je na 4175. místě a věkový průměr je 42 let. 
Příjmení Matušková má 1934 lidí, je na 615. místě a věkový průměr je 44 let. 
 
 
 
 



 
 

Muži vs. ženy 
 
 

 

 

 

 

 

 

„Včera jsme se s manželkou pohádali, ale 

stejně jsem měl poslední slovo já.“ "A cos jí 

řekl?" "Tak si to teda kup!" 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky do roku 1988 :o) 



 
 

Předsvatební focení 
děkujeme našemu talentovanému kamarádovi Lukáši Kostelnému za krásné fotky  

 

 

 

 
  



 
 

   



 
 

 
 
 

 Poděkování 
 
Milí svatebčané, 
 
děkujeme, že jste všichni dnes s námi, 
děkujeme za podporu a pomoc, 
děkujeme za trpělivost, děkujeme za 
svatební dary, děkujeme za krásná přání, 
děkujeme za to, že jste. 
Máme vás rádi 
 
Libor a Nikol 


