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Seznamte se
Karolina Höfferová alias Nevěsta

T

emperamentní

sebejistě

nejistá býčice s hlavou tvrdší
než kámen. Krásně modrooce
plaše křehká …než otevře

pusu. Toulavá cestovatelka s kotvou,
která nejde uzvednout. Vášnivá golfová
vypravěčka opírající se o hůl a nelítostná
bojovnice za práva požitkářů. Tanečnice
se smyslem pro vedení. Nadšená recyklátorka domácích odpadků.
Je to knihomol, který vyhlásil válku potraNejšťastnější ji známe se zabaleným

vinovým molům. Nicméně půdní havěť

kufrem hladce klouzajícím po kočičích

miluje a pokusné žížaly do kompostu tvoří

hlavách s hlavou zabořenou do nějakého

její vroucné přání na vánoční dárek. No na

průvodce. Miluje v podstatě všechny des-

druhou stranu pořád lepší, než parkovat v

tinace, kde lze koupit jídlo a dobrou kávu.

garáži traktor (alternativní přání).

Její mantrou je rovnocenná spravedlnost,
aplikovaná třeba na přesným dílem dělené
porce její skvělé slaniny, oliv či chlebíčků
pro každého účastníka případné oslavy.
Bytostně nesnáší neupřímnost a pondělní
zavíračky harrachovské pekárny (zejména
když se těší na vypečené rohlíčky).

“Takhle jednou
Karolina po obědě
povídá Radkovi: „Dvě
věci umím nejlíp.
Sekanou a štrúdl.“
On se s lehkostí jemu
vlastní zeptá: „A tohle
je zrovna která?“
Universal Magazine • www.Magazine.com • 3

Seznamte se
Radek Růžička alias Ženich

H

nědooký střelec v oblasti

Žatecka..). Jeho cestovatelské choutky

Matýskových prstů nebo kol autíček na

internetu

vytetovaným

bývaly zejména kulturní, avšak od doby,

obrazovce jsou nepřípustné, nemluvě o

znamením Nuxu na mozku.

kdy se setkal téměř spacák na kožich s

špatně vyluxované klávesnici.

Sportovec hlavně duší, jehož

medvědem, jeho nadšení se rozšířilo i na

s

současnou disciplínou je vytrvalostní běh

cesty s čistě přírodním charakterem.

na dlouhou rodinnou trať se speciálním

Pěstuje kvalitní elektronickou četbu
nekvalitních prozatím dostupných ele-

bezspánkovým zaměřením. Dvakrát za rok

O romantické chvilky, které mu skýtají

ktronických knih, nicméně v rámci

uniká jako lyžařský, vodácký a cyklistický

olivy, klobása, slaninka, žebra, papričky,

rovnováhy ji občas doplní i její kvalitnější

instruktor z rodinných spárů za účelem

brambůrky....se rád rovně dělí s drahou

papírovou verzí.

“rozvoje výchovných technik”, až prý bude

polovičkou, zejména pokud není doma.

Matýsek starší...

Poslední

z

nových

zálib

by

bylo

Je to profesionální kytarový sběratel a

pravděpodobně letectví, prováděné za

Táhne ho to k cestování, přičemž

obdivovatel díla českého umělce zpíva-

bezvětří s asistencí Matýska, pokud se

přitažlivost je o to větší, čím úspěšnější

jícího o čistotě těla (nejoblíbenější písní

zrovna nezlomilo křidélko.

je cílová vinařská oblast, nebo švestkový

pak je Mýdlový princ). Čistota je dalším

sad (nicméně, nepohrdne ani oblastí

podstatným rysem jeho osobnosti - otisky
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“Ptá se Matýsek Radka: „Tati a
proč sis vzal maminku?“ Radek se
na něj podívá, a potom se natočí
směrem k manželce a říká: „Vidíš,
ani to dítě to nechápe.“
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SVĚTCI&SVĚDCI
Ch

arismatický tmelič večírků, nezáživných
obchodních jednání a dlouhých telefonních
hovorů. Pokud ho zrovna vidíte bez telefonu
u ucha, jste svědci výjimečného jevu, který

“Láska je omáčka,
která teprve dá
každému masu chuť.“

lze zažít i několikrát denně.

(francouzské přísloví)

Raději vysílá než přijímá, a tak snad proto nemá na své dálkové

Je to nesmlouvavý šéf s pocukávajícími koutky a se zvučnou minulostí. Vypravěč banálních firemních historek, u kterých lidé padají z
lavic. Milovník silných mopedů, tatarského bifteku a dobrého vína.
modýlky tolik času.
S Radkem se poznali na ČVUT, kde Pepa rozvíjel svůj obchodní
talent při hodinách geometrie, kdy za úplatu půjčoval pětikorunu

Josef
řeháček
alias PEPA
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na obtáhnutí u zadání „nakreslete kružnici o průměru 23mm“. Pro
tuto svou kvalifikaci se v roce 2005 stal obchodním ředitelem
firmy, kterou s ženichem založili na troskách svých kontokorentních účtů. A tu nutno říci drží od té doby v černých číslech (i přes
neustálou destrukční snahu vývojového oddělení pod Radkovým
vedením).
V roli svědka ženicha mu tímto dnes splácí (a úspěšný) starý dluh.

Ondřej
Kalný
alias Andrewek

V

odnář se smyslným vztahem ke kšiltovkám,
kapsáčům a jídlu. Na vyžádání dodá seznam sprostých slov užívaných v americké angličtině (která zajisté vynechával při výuce sličných slečen na jedné nej-

menované střední škole). Nadšený fotbalista a kouč minifotbalistů.
Pokud je vám od pohledu povědomý, rozpomeňte se na audit ve
vaší firmě...
První setkání Ondry a Karoliny by se dalo datovat někdy do roku
1995 v jedné ze tříd Gymnázia Voděradská, kde si pravděpodobně
jeden druhého ani nevšimli a kamarádství začali aktivně rozvíjet v
podstatě až někdy dlouho po maturitě.
Dnes je zde v roli loajálního svědka nevěsty (nezkoušejte to, kom-

“Radek se ptá své Karoliny:- Proč
už půlhodiny držíš tu slepici za krk?
- Vařím!
- A to takhle ?
- No, vždyť tady se píše: Slepici půl
hodiny mírně dusíme.“

promitující nevěstiny fotky prostě nevydá!) a Krakonoše (to však
až na druhém místě).
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Pavlína
Peřinová

dRů

Nina Kožešníko

Kozoroh v současné době se zabývající pitváním nebohých prasátek, ale zato na na
vysoké kardiologické úrovni, a to za účelem
zcela ekonomickým (přesně tak, jak ji k tomu
vedla VŠE..).
Rozhovory na téma australských vín s ochutnávkou jí vyloudí úsměv na líci, kterého si
ovšem nevšimnete, pokud se jí nebudete dívat
do očí ...do OČÍ!
dRůžička s důvody minimálně historickými Radkova spolužačka ze školy základní a na
škole střední týž ročník jako Karolina.
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Rodinná baristka ve znamení panny se skrývanou vášní
pro španělštinu a management leteckých podniků (v
oblíbenosti vynikají zejména letecké katastrofy, což by
nahrávalo na příbuzenskou linii s Radkem, nicméně...)
...nicméně jako sestřenice nevěsty měla funkci dRůžičky
v podstatě povinnou.

ůžičky

ová

Marie
Tojflová

Diplomatický

beran

s

mezinárodním

zaměřením v oblastech přepravy. Tichá a o to
záhadnější softballistka, se kterou se dá dánsky
pokonverzovat např. o indicko-pákistánském
konfliktu, nebo o hlasitosti kokrhání kohouta za
rozbřesku. Jako lepší polovička svědka nevěsty
bylo zkrátka naprostou samozřejmostí nastoupení údělu dRůžičky.

“Láska je prevence
proti rakovině plic
– při milování se nekouří.“
(Gabriel Laub)
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Předmanželský

kvíz*

Protože se Radek s Karolinou rozhodli, že
se vezmou, napadlo nás prověřit si, jak
dobře se vlastně znají a položily jsme jim
několik otázek. Mimochodem už při samotném dotazování byl zaznamenán jistý rozdíl. Zatímco Kája odpověděla do několika
sekund, Radek tak dlouho přemýšlel o svých
odpovědích (třeba i o tom, jaké je vlastně
jeho nejoblíbenější jídlo), až jsem se začala
bát účtu za telefon :)
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“„Ráďo , dneska jsem
projela tři křižovatky na
červenou, ale nikdo mě
nezastavil a nepokutoval. Proto jsem si za
ušetřené peníze koupila
klobouček...““

1.

Jaké je toho druhého
nejoblíbenější jídlo?

5.

Podle Káji má Radek nejraději Dršťkovou polévku (správně je
Dršťková polévka, ale na HORÁCH). Podle Radka má Kája nejraději
všechno (správně je všechno a žebra)

2.

Jakou barvu spodního
prádla má ten druhý dne
5.6.12 (den položení
otázky) na sobě?

Podle Káji má Radek na sobě bílé trenky (správně je bílé tren-

Jaký je toho druhého
nejoblíbenější míchaný
nápoj?

Podle Káji má Rádek nejraději pivo a víno dohromady (správně
je červené s bílým). Podle Radka má Kája nejraději čaj s rumem
(správně je French Martini)

ky). Okrajové info pro přítomné dámy, Kája volila pouze mezi
dvěmi možnostmi. Podle Radka má Kája na sobě šedé kalhotky s
proužkem (správně je růžové).

6.

Které tři věci by si ten
druhý vzal na pustý
ostrov?

Podle Káji by si Radek vzal: Počítač, telefon, Kindle (správně je
slivovice, nůž a internet – ten prý stačí na disketách)
Podle Radka by si Kája vzala: Radka, Matýska a bezlepkový chléb
(správně je Radka, amarouny a telefon)
Pozn.red.: No, snad tam budou mít signál

3.

Přesný datum vašeho
seznámení?

Podle Káji to bylo 22.4.2009 a podle Radka 4.4.2009 (správnou
odpověď tedy nevíme, ale co k tomu dodat víc? „No. Hlavně, že
se potkali“).

4.

Co toho druhého zaručeně
vytočí?

Podle Káji Radka dokáže vytočit, když mu říká: “Nehltej! Nesrkej!“
(správně je, když po něm chce někdo nějakou práci).
Podle Radka Káju zaručeně vytočí, když jí řekne:“Odjaktěživa“,

7.

Kdo doma častěji
uklízí?

Kája:“Kája“
Radek:“Kája“

místo odjakživa (správně je, když jsou po bytě neuklizené ponožky,
trenky nebo když telefonuje u jídla).
Pozn.red. s touto otázkou měl Radek asi největší problém, nemohl
si na to slovíčko, co Káju vytočí, vůbec vzpomenout.

Universal Magazine • www.Magazine.com • 11

8.

Co ten druhý nedělá
doma rád?

13.

Nejromantičtější
chvilka?

Podle Káji Radek nedělá nic rád (správně je Radek dělá všechno

Zatímco Radek považuje za nejromantičtější chvilku ponocování

rád – to sis toho Kájo, nevšimla?:))

v porodnici, Kája vzpomíná na přežírání na balkóně v Barceloně.

Podle Radka dělá Kája všechno ráda (správně je: Nerada kouká
na Radka, jak pracuje…samozřejmě myšleno, když si Radek nosí
práci domů)

9.

Kdo doma drží
kasu?

Pozn.red.: na tuto jedinou otázku odpověděl Radek okamžitě a
bez přemýšlení.
úkolů na přípravu svatby.

Radek:“Radek“

Jakou konfekční
velikost má ten
druhý?

Podle Káji má Radek S (bacha Radek tvrdí, že má M,
ale... věříme mu?:))
Podle Radka má Kája M (správně je M)

11.

Podle Radka Kája nezapomíná.

Podle Káji Radek zapomene na vše, co se týká nakupování dárků a

Kája:“Radek“

10.

14.

Na co spolehlivě ten
druhý zapomene?

Velikost tchýniny
nohy?

15.

Kdo je hlavou
rodiny?

Kája:“Radek“ (ale jen tak mezi námi Kája je tím krkem, co tou
hlavou otáčí)
Radek:“Radek“

15.

Jakou má partner
barvu očí?

Podle Radka má Kája modrou (správně je modrou)
Podle Káji má Radek hnědou (správně je hnědou)

Kája: „Moje tchýně má nohu 39“ (správně je 39)
Radek: „Moje tchýně má nohu 38“ (správně je 37-38)

12.

Co na tom druhém
obdivujete –
milujete?

Kája miluje celého Radka, zatímco Radek miluje na Káje dolíčky.
(Radku jenom?:))

Podtrženo, sečteno ve věcech, které se týkají jídla,
barvy očí, držení rodinné kasy, vedení domácnosti a velikosti nohy své tchýně mají jasno!
No a zbytek? Zbytek doladí, budou mít na to času
dost.
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Jak se k sobě
hodíme

miláčku?

Býk a Střelec si mohou padnout do oka a zahořet k sobě vášní,
ale jejich povahové založení je hodně rozdílné, s tím se budou
muset vyrovnat…..
- zatímco Radek uběhne maratón, Kája je

- oba si užívají pobyt na chalupě

po 10 metrech grogy

v Harrachově

- Radek miluje moderní a funkciona-

- odpočinek a kávu na terase

listické, Kája to nenávidím a miluje fran-

- výjezdy s kamarády

couzský styl

- společné stolování a jídlo

- výhledy milují oba, ala Kája nahoru a

- relaxaci v sauně

Radek z hor

- Včelí medvídky

- Radek miluje párek nahoře na sjezdovce

- a oba milují Matýska

a Kája svařák dole pod sjezdovkou
Pokud se shodnou v tom, co od života
Proto jejich soužití bude chtít trochu toler-

chtějí, vytvoří spolu neporazitelný tým,

ance především na začátku,

který se jen tak nevzdá, dokud nedosáhne

než se spolu sehrají a sladí své potřeby.

svých cílů. Hodně štěstí!

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

Ohnivý Střelec má rád dobrodružství a
jde si neomylně za svými ideály, zatímco
zemské znamení Býka potřebuje k životu
stabilní domácí zázemí a v myšlenkách a
plánech se raději drží nohama pevně na
zemi.
Na jedné straně jejich požadavky navzájem
kontrastují, ale na druhé straně se mohou
skvěle doplňovat.
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HOROSKOP
Karolína
28. 4. 1983
Býk

Radek
21. 12. 1981
Střelec

Býci jsou ovlivňováni živlem země a to jim dává smysl pro prak-

Ohnivé znamení Střelce vyniká svým idealismem a upřímností.

tické a materiální záležitosti. Rádi se učí zkušenostmi a při učení

Jeho zrozenci se dívají do dálky za velkými ideály a jejich život

zapojují všechny smysly. Činnost, spojená se zemí, býka uspoko-

bývá aktivní a dobrodružný. Udělají hodně pro to, aby se mohli

juje a dodá mu potřebnou relaxaci. Mají klidnou a

věnovat tomu, čemu věří a co je baví. Jsou upřímní a v každé

vyrovnanou

povahu a hlavním smyslem jejich života bývá práce. Když se

situaci pravdomluvní, intriky jsou Střelcům cizí.

nadchnou pro nějakou myšlenku, rádi budou tvrdě a neúnavně
pracovat na jejích uskutečnění. K životu se staví velmi zodpovědně.

Touží po pravdě a poznání. Muž Střelec věří svým zásadám, vyniká
statečností a optimistickým přístupem k životu. Je činorodý a plný

Žena v Býku je opravdová dáma! Působí velmi žensky a důstojně,

energie, kterou zaměřuje na věci, jimž doopravdy věří. Má tech-

má smysl pro řád, tradice a povinnost. Žena býk je vyloženě fyzické

nický talent a hezký vztah k přírodě. Má dobrodružnou a zároveň

stvoření. Stěží ji přistihnete, jak dává do vázy umělé květiny. Její

hravou povahu, proto rád cestuje, baví ho hry, technika a sporty a

květy musí být skutečné a musí opravdu vonět. Její parfém bude

je nezlomným optimistou.

obvykle exotický. Tuto ženu dojme čerstvě vyprané povlečení
vonící sluncem nebo lahodné aroma pečícího se chleba.

Lži a pomluvy nemají v jeho světě místo a drží se od nich stranou.
Pokud má na výběr, vyhýbá se práci,která ho nebaví. Má tolik

Obléká se především jednoduše a prakticky ale vkusně, má ráda
měkké, jemné materiály. Je spolehlivá a záleží jí na spokojenosti lidí kolem sebe. Je smyslově založená a ocení fyzické požitky
všeho druhu. Má svoji důstojnost a od partnera čeká pozornost
a stabilitu.
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nápadů, že nudit se s ním určitě nebudete.

23. 6. 2012
Co je dnes za den
Pranostika pro dnešní den: „Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.“
23. červen je 174. den roku podle grego-

Události s datem 23. červen

riánského kalendáře (175. v přestupném
roce). Do konce roku zbývá 191 dní.

Česko
- 1887 – bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu

- Svátek slaví v českém kalendáři Zdeňka.

první veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu

- Ve světě se slaví Mezinárodní olympijský

- 1891 – narodil se spisovatel Vladislav Vančura

den

- 1920 – V Jihlavě propukly národnostní nepokoje mezi místními Čechy a Němci.
- 1955 – V Praze na Strahově začala I. celostátní spartakiáda.

V noci na 24. června nás čeká Svatojánská

- 1960 – V Praze začala II. celostátní spartakiáda.

noc, která je podle lidové tradice plná kou-

- 1983 – Zástupci německé strany zelených se sešli s představiteli Charty 77.

zel a nadpřirozené magie.

- 2012 – Karolina a Radek si v Dřevčicích řekli své ANO

Svět
- 1894 – Iniciativou Pierre de Coubertina byl v Paříži
založen Mezinárodní olympijský výbor.
- 1948 – začala Berlínská blokáda
- 1972 – Prezident Nixon zachycen na pásku, jak
rozmlouvá o bránění ve vyšetřování vloupání do
hotelového komplexu Watergate.
- 1989 – V USA mělo premiéru filmové zpracování
Batmana.
- 1991 – V severní Americe vydala společnost Sega
první hru s postavou ježka jménem Sonic.
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„Miluji tě na 100 způsobů“
albánsky - Të dua zemra ime
anglicky - I love you
arabsky - Ohibaka
argentinsky - Te quiero
arménsky - Ge sirem kez
barmsky - Lu geoge tue
bělorusky - Ya tabe kahanu
bosensky - Jebi se
bulharsky - Obicham te
česky - Miluji tě
dánsky - Jeg elsker dig !
eskymácky - Negligevapse
estonsky - Mina armastan sind
etiopsky - Afgreki’
finsky - Mina rakastan sinua
francouzsky - Je ťaime
havajsky - Aloha wau ia oi
holandsky - Ik hou van jou
chorvatsky - Volim te
indonésky Saya cinta padamu
irsky Taim i’ ngra leat
islandsky Eg elska thing
italsky Ti amo
japonsky Aishiteru
kambodžsky Soro lahn nhee ah
keltsky Ta gra agam ort
korejsky Sa rang hae
laosky Coy hak chiao
latinsky Te amo
libanonsky Bahibak
litevsky (jí) Es tevi miilu
litevsky(mu) Tave Myliu

lotyšsky - Es milu tevi
maltsky - Inħobbok
maďarsky - Szeretlek téged
makedonsky - Sakam te
malajsky - Saya Cintamu
mohawk (indiáni) - Kanbhik
nahuatl (indiáni) - Ni mits neki
navaho (indiáni) - Ayor anosh’ni
norsky - Jeg elsker deg!
německy - Ich liebe Dich
persky - Tora dost daram
polsky - Kocham cie
portugalsky - Eu te amo
rómsky - Kamav tut
rusky - Ya vas liubliu
rumunsky - Te iu besc
řecky - Se agapó
skotsky - Tha gradh agam ort
slovinsky - Ljubim te
syrsky - Bhebbak
siouxsky (idiáni) - Techihhila
slovensky - L´ubim ťa
srbsky - Volim te
švedsky - Jag älskar dig!
španělsky - Yo te amo
tahitsky - Ua Here Vau Ia Oe
thaiwansky - Wa ga ei li
thajsky - Chan rak khun
turecky - Seni seviyorum...
ukrajinsky - Ja tebe kokhaju
uzbekistánsky - Mjen sena sevaman
vietnamsky - Anh ye^u em

