
 

Už se nemusíte více ptát, kdy se budeme konečne brát! 

SVATEBNÍ NOVINY 
Dnes je sobota 7. 6. 2014 Ročník první  Vydání první a poslední  Neprodejný výtisk! 

 
 
 
 
 

Jsme rádi, že jste dnes  s námi!!! 
Lada a Fanda 
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NOVOMANŽELŮ – Tak jde čas. 
 

 
ílem těchto novin je přinést Vám informace 
o dnešním dni, zkrátit volné chvilky a prostoje, 
které se mohou vyskytnout, zavést Vás 

do historie míst s našimi životy spojených, zveřejnit 
několik základních pravd o manželství a výchově dětí, 
pobavit Vás a hlavně získáte suvenýr dokazující, že jste 
tu dnes byli!  
 

Zároveň bychom Vám chtěli touto cestou poděkovat, 

že jste i přes velkou vzdálenost, která nás dělí, přijali 

naše pozvání a rozhodli se dnešní den prožít s námi. 

Doufáme, že se budete celý den bavit, bude Vám 

svatební menu chutnat a protančíte své nejlepší 

střevíce… 

 

Pokud by se Vám přesto něco nezdálo, nelíbilo nebo 

nebylo podle Vašich představ, pak vězte, že to možná 

není ani podle našich představ, ale my si tento den 

chceme užít s Vámi právě takový, jaký je… 

C

Nezmeškejte 

naše 

dlouho očekávané 
„ANO“ 

DNES ve 13 hodin 



 

PROGRAM SVATEBNÍHO VÍKENDU 
 

PÁTEK ODPOLEDNE + SOBOTA DOPOLEDNE: 
 

postupné sjíždění svatebčanů ze všech koutů republiky, ubytování, 
přivítání v Jihočeském kraji, kafíčko na chatičce 

 

SOBOTA 7. ČERVNA 2014  
 

12:00 ženich odjíždí z Jinína pro nevěstu do Strakonic 
 

první ochutnávka svatebních koláčků, pár panáčků na posilnění, myrta do klopy 
 

12:30 příjezd oddávající, sestoupení do špalíru, čekání na ženicha a nevěstu 
 

12:45 příjezd ženicha a nevěsty 
 

13:00 očekávaný okamžik – „ANO“, slzy štěstí, gratulace 
 

13:30 focení novomanželů, svatebčanů a hostů 
 

14:00 slavnostní oběd 
 

poobědová siesta u svatebních novin, 
focení novomanželů 

 
15:30 krájení svatebního dortu, kávička 

 
16:00 první novomanželský tanec 

 
volná zábava, možnost rybaření, hry pro děti i dospělé 

 
17:30 čuník je hotový – naplňte si svá bříška!!!  

 
tanec, smích, zábava… 

 
0:00 v nejlepším se má přestat! 

Nezapomeňte si vzít své svatební výslužky, než půjdete do hajan! 
 

NEDĚLE DOPOLEDNE:  
 

Snídaně a kafíčko 
(pro někoho paralen a celaskon) 

 
pro zájemce posezení na naší Makarské v Miloňovicích, 

prohlídka chatičky a přilehlé zahrady 
 

Odjezd do rodných domovů - Přejeme šťastně dojetých 9372 kilometrů!!!!



 

 
 
Všechno jídlo, pití, co je před vámi,  
vezměte si sami bez ptaní,  
nenechte svá břicha hlady,  
i ona jsou dnes s Vámi tady! 
 

 
Alkoholické nápoje: 
Točené pivo Svijany 11° 
Točené pivo Dudák 10° 
Láhvové pivo Plzeň 
Víno červené a bílé 
Fernet, Rum 
Becherovka 
Myslivec, Vodka 
Slivovice a další… 
 
 
Ke kafíčku: 
Třípatrový svatební dort 
Svatební koláčky 
Svatební cukroví 
Ovocné mísy 
 
 
Dva právníci šli na večeři. Poručili 
si každý kávu a vytáhli sendviče. 
Přiběhla servírka a povídá: 
"Pánové, tady nesmíte  
konzumovat vlastní potraviny!" 
Oba právníci se na sebe jen 
podívali, pokrčili rameny 
a vyměnili si sendviče. 
 
Kanibal letí letadlem, 
letuška se ho ptá, co si dá k jídlu. 
Kanibal: "Přineste mi seznam 
cestujících." 
 
Je to černé a žere to hranolky. 
Co je to? 
Polovina USA. 
 
Říká kanibal otci: "Zítra jdu 
požádat o ruku své nastávající" 
"Blbče, řekni si o nohu, 
tam je víc masa!" 
 
Haha! řekla buchta 
a vyhodila tvaroh z podnájmu. 
 
Co znamená pro muže vyvážená 
dieta? 

Gambrinus do každé ruky.  

Gastronomické 
okénko 

 
 

Svatební menu: 
 

Přípitek novomanželům 
Cinzano Bianco 

 
��� 

 

Předkrm: 
parmská šunka 

s melounem 
a malinovým přelivem 

 
��� 

 

Polévka: 
Drůbeží vývar 

s játrovými knedlíčky 
 

��� 
 

Hlavní chod: 
Svíčková na smetaně 

s knedlíkem 
 

��� 
 

Kávička 
svatební dort 

 
��� 

 

Grilované prasátko 
3 druhy domácího 

chleba 
3 druhy speciálních 

omáček 
 

��� 
 

Sýrová 
a uzeninová mísa, 

řízečky… 
 

��� 
 

 

 
 

„Ze všech lásek je nejupřímnější 
láska k jídlu!” 

 George Bernard Shaw 
 

 
Nealkoholické nápoje: 

Točená kofola 
Džusy Cappy 

Minerální voda 
Nealko pivo 

Káva  
Čaj 

 
 

Chuťovky k pivu a vínu: 
Wasabi chipsy 

Krekry 
Solené chipsy 

Arašídové křupky 
Sezamové tyčinky 

Tyčinky pro děti 
 
 

Sedí mladá krásná slečna 
v restauraci. Příjde k ní číšník 

a zeptá se: "Obědnáno?" 
Slečna odpoví: 

"Tak zaprvé jsem už obědvala 
a zadruhé nejsem žádná nána!" 

 
Novinářka šla po předměstí a 

všimla si jednoho malého staříka, 
jak se na houpacím křesle vyvaluje 

ve slunečních paprscích.  
Dostala nápad a jde k němu: 

"Dobrý den, pane. Nemohla jsem 
si nevšimnout, jak vypadáte 

spokojeně. Mohl byste mi pro 
naše noviny prozradit recept 
na spokojený dlouhý život?" 

"Kouřím denně tři dvacky cigaret, 
za týden vypiju bedny chlastu, 

jím tučná jídla a zásadně 
necvičím." 

"To zní opravdu zajímavě. 
A kolik vám je?" 
"Jedenatřicet." 

 
Smažím si tak dvě vajíčka na pánvi, 

když vtom jedno říká: 
„Fuj, to je ale hic!“ 

druhé se lekne a uteče s křikem: 
„Pomoc, mluvící vajíčko!“



 

TIP NA VÝLET ZA KULTUROU 
7. června 2014 ve 13:00hod. proběhne v Rybářském ráji Jinín dlouho očekávaná 

premiéra hry s názvem „SVATBA“ 

 
V hlavních rolích: 

Nevěsta: Lada Oršulíková a ženich – František Kožený. Dále hrají příbuzní a přátelé.  
 

O čem to celé je? 
Hlavní hrdinové se spolu seznámí na vysoké škole. Nejprve se baví jen o počítačích a 

o skupině Kabát, ale později naleznou i další témata k hovoru. Hlavní hrdinka z počátku nechce, ale 
poté podlehne uhrančivému pohledu ženicha a první polibek je na světě. Po deseti letech 
vzájemného zkoumání, zda se k sobě skutečně hodí, se rozhodnou, že se vezmou a splní tak 
dlouholeté požadavky okolí… Tento životem napsaný situační příběh, byl díky velkému úspěchu 
sehrán, a doufá v kladnou odezvu. 

 
Hlavní zvraty v ději:  
- 1. 10. 2003 se poprvé potkali (Už tenkrát na něj hlavní hrdinka pokukovala), 
- 8. 12. 2003 začali spolu chodit, 
- 6/2004 – on poprvé u jejích rodičů, 
- 8/2004 – ona poprvé o jeho rodičů, 
- 8/2004 první společná dovolená – cesta po Irsku a jižní Anglii, 
- 8. 8. 2004 žádost o ruku u Stonehenge (Anglie), 
- 9/2005 společné bydlení na studentských kolejích, 
- 7/2006 úspěšně ukončili bakalářské studium, 
- 11/2006 první společný pronájem bytu ve Strakonicích, 
- 12/2006 stěhování do Strakonic, nástup do práce 
- 6. 6. 2007 koupě automobilu, 
- 7/2009 úspěšně ukončili magisterské studium, 
- 10/2009 poslední zahraniční dovolená ve dvou – Djerba, 
- 27. 6. 2010 narození Vojtíška, 
- 2/2011 koupě chaty – sezónně návrat do „Vidlákova“ 
- 8. 3. 2014 narození Vítečka, 
- 10. 3. 2014 osudný telefonát se Sylvou – návrh uspořádání svatby, 
- 13. 4. 2014 začátek plánování velkého dne, 
- 7. 6. 2014 řekli si své „ANO“. 
 

Charakteristika hlavních postav – malý výslech
On: 

3. května 1982 - býk 
80 kg – 183 cm 

Rocky 3 
Kabáti, Enya, Inflagranti 

Modrá 
Vepřo-knedlo-zelo 

Finská vodka, rum s kolou 
bramboráky 
Ladu, kluky 

a když se dílo daří. 

 
Datum narození 

Postava 
Oblíbený film 

Oblíbená hudba 
Oblíbená barva 
Oblíbené jídlo 

Oblíbený alkohol 
Nesnáší 
Miluje 

Ona: 
24. srpna 1984 - panna 

75 kg – 178 cm 
Forest Gump 

L. Vondráčková, Moby 
Modrá 

Rybí filé s kaší 
Rum s kolou, Mojito 

Mokré ponožky, hořčici 
Svoje tři chlapy, ovoce 

a když je posekaná tráva.



 

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ vyrobeno doma „na koleni“… 

Protože nás tlačil čas, se svatebním oznámením jsme si nedělali velkou hlavu. Svatební oznámení 

vytvořil na návrh nevěsty a ve spolupráci se Sylvou Š. sám ženich… :-)  Očividně se nám povedlo. 

Pozvání ke svatbě přijalo 43 ze 44 pozvaných. 
  

 
 

 

SEZÓNNOST UZAVÍRÁNÍ 

SŇATKŮ U NÁS V ČR 
 Datum sňatku bývá zpravidla (tomu se 
my vymykáme) dlouho dopředu plánováno. 
Některé měsíce v roce či dny v týdnu jsou 
oblíbenější než jiné. Roční sezónnost 
sňatečnosti se během uplynulých 20 let 
výrazným způsobem změnila a sňatky se stále 
více koncentrují do stále kratší části roku. 
 Nejvíce sňatků bývá tradičně uzavíráno 
v letních měsících. V posledních šesti letech se 
uzavírala téměř polovina z ročního počtu 
sňatků během června, července a srpna. 
Nejméně oblíbenými měsíci jsou dlouhodobě 
měsíce leden, únor a prosinec. Avšak v roce 
2012 díky neobvykle vysokému počtu sňatků 
uzavřených 12. prosince počet prosincových 
svateb předstihl počet sňatků uzavřených v 
březnu a listopadu, čímž se prosinec 
výjimečně dostal na 8. pozici.  

 
Oblíbenost sobot (v roce 2012 bylo o 

sobotách uzavřeno 72 % manželství), bývá 

narušována pouze dny, v nichž datum vytváří 

zajímavou číselnou kombinaci. Posledním 

takovým dnem byla středa 12. 12. 2012, kdy 

bylo uzavřeno 319 manželství, což 

představovalo 19 % všech prosincových sňatků a 

37 % z ročního počtu sňatků konaných 

ve středu. 

Zdroj: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost



 

NĚCO O DNI „7. ČERVEN“
 

HISTORIE POČASÍ PRO 7. ČERVEN 
V meteorologické stanici České Budějovice byly v letech 
1941 – 2013 naměřeny nejvyšší denní teploty až 30°C 
(v roce 1996). Loni byla maximální teplota 7. června pouze 
23°C a celou republiku sužovaly povodně. Doufejme, že 
nás letos už nic takového nepotká!

DEN 7. ČERVNA je 158. den roku podle gregoriánského 

kalendáře. Do konce roku zbývá 207 dní. 

DNES SLAVÍ SVÁTEK Iveta, Slavoj, Ariadna a Ariana. 

Dle slovenského kalendáře Róbert. 
Dle psího kalendáře: Albi.  
Dle kočičího kalendáře: Linda. 

 
Nejvyšší a nejnižší denní teploty v průběhu let 1941 – 2013 dne 7. června. Data jsou naměřena ČHMÚ v meteorologické 
stanici České Budějovice. Zdroj: NCDC. 
 
 

7. ČERVNA HISTORICKÉ UDÁLOSTI ČESKÉHO STÁTU  
1781  byl položen základní kámen Stavovského divadla v 
Praze. 
1948 Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta, jeho 
nástupcem se pak stal Klement Gottwald. 
 

7. ČERVNA HISTORICKÉ UDÁLOSTI VE SVĚTĚ  
1654 byl Francouzským králem korunován Ludvík XIV. 
1905 Norsko prohlásilo unii se Švédskem za rozpuštěnou, 
čímž vyhlásilo nezávislost. 
1942 skončila vítězstvím spojenců bitva u Midway. 
1981 Izraelské letectvo zničilo Irácký jaderný reaktor 
Osirak – operace Opera. 
1983 odstartovala Veněra 16. 

 
 
 
 
 
Rudolf Těsnohlídek   Vlastimil Hašek 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI NAROZENÉ 7. ČERVNA 
1874 – Antonín Baťa, starší bratr Tomáše Bati  
1882 – Rudolf Těsnohlídek, spisovatel 
1928 – Vlastimil Hašek, herec  
1952 – Václav Hudeček, houslový virtuos 
1953 – Jaromír Nohavica, zpěvák 
1953 – Libuše Šafránková, herečka 

 
      Anna Kurnikovova 
 
 
 
      Paul Gauguin 
 
 

 

SVĚTOVÉ OSOBNOSTI NAROZENÉ 7. ČERVNA 
1829 – Nikolaj Fjodorovič Fjodorov, ruský náboženský 
myslitel a filosof  
1837 – Alois Hitler, rakouský celník, otec Adolfa Hitlera 
1848 – Paul Gauguin, francouzský malíř, vůdčí osobnost 
postimpresionismu 
1879 – Knud Rasmussen, polární badatel a antropolog 
1940 – Tom Jones, britský zpěvák a herec 
1945 - Wolfgang Schüssel, rakouský politik 
1958 – Prince, americký hudebník 
1969 – Joachim Dánský, syn dánské královny Markéty II. 
1981 – Anna Kurnikovová, ruská tenistka 
1988 – Jekatěrina Makarovová, ruská tenistka 
 

ÚMRTÍ VÝZNAMÝCH OSOB 7. ČERVNA 
1394 – Anna Lucemburská, anglická královna, dcera 
Karla IV. a Alžběty Pomořanské 
1492 – Kazimír IV. Jagellonský polský král  
1847 – Šebestián Hněvkovský, národní buditel a básník  
1971 – Antoni Szylling, polský generál za 2. světové války 
1980 - Henry Miller, americký spisovatel 
1981 – Marie Zápotocká, manželka československého 
prezidenta Antonína Zápotockého 



 

HOROSKOP PRO DNEŠNÍ DEN 
KOZOROH 22.12. - 19.1.  RAK 22.6. - 21.7.  
Po dobrém jídle a pití si přečteš něco veselého  Čeká Tě protančená noc  
VODNÁŘ 21.1. - 17.2.  LEV 22.7. - 22.8.  
Můžeš si být jistý/á, že dnešní večer strávíš na 
jakési oslavě  

Den jako stvořený, aby sis vyrazil s přáteli na 
pivko  

RYBY 18.2. - 19.3.  PANNA 23.8. - 22.9.  
Dnes spatříš opravdovou princeznu!  Tento den stráví panny ve slavnostním oblečení 
BERAN 20.3. - 20.4.  VÁHY 23.9. - 23.10.  
Všichni berani by dnes měli být veselí  Dnes nemusíš vařit večeři  
BÝK 21.4. - 21.5.  
Po celý dnešní den se budeš cítit velmi důležitě. 
Čekej návštěvu rodiny. 

ŠTÍR 24.10. - 22.11.  
Dnešek je naprosto nevhodný den pro držení 
diet. 

BLÍŽENCI 22.5. - 21.6.  STŘELEC 23.11. - 21.12.  
Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací 
potíže  

Dnes spatříš opravdovou princeznu!  

 

HODÍ SE K SOBĚ PANNA A BÝK? 
Skloubení zemské Panenky, a také zemského 

Býka je živlově velmi podobné a i jejich schopnost 
zvládnout a řešit záležitosti vztahu jsou na stejné 
vlnové frekvenci. Býk obyčejně zaujme svého 
partnera svým šarmem a fyzickou krásou. Panenky 
zase navíc bystrostí, kultivovaností a mladistvým 
vzhledem. Protože je Panenka muž více ostýchavým, 
bývá vesměs odloven atraktivní a ráznou Býčicí, 
která ho hravě zpacifikuje a dostane hbitě tam, kam 
ho potřebuje dostat. V opačném případě žena 
Panenka čeká chytře na to, až si jí někdo vhodný 
všimne, ostatní takticky odmítá.  

Muž Býk přichází jako dobyvatel k 
hotovému, protože je okamžitě jasné, že tady se 
čeká pouze na vhodnou příležitost, která právě 
nastala. Láska tady prochází vesměs žaludkem, a 
také racionálním plánováním. Romantika je v tomto 
vztahu slovo, o kterém se sice ví, ale není nutným 
artiklem k přežití. O to více se tady věnuje pozornost 
pravidelnému sexu a dětem narozeným ze svazku. 
Děti mívají vesměs v pozdějším věku, neboť se věnují 
co nejdéle pouze kariéře, a dávají také přednost 
cestování a svobodě bez dětí. Svým dětem se pak ale 
věnují s velkou pečlivostí. Nešetří prostředky, aby se 
dítko v životě prosadilo a bylo zaopatřeno. 
 
 
 

PARTNERSKÁ SHODA DLE JMEN PRO PÁR: 
František Kožený   &   Lada Oršulíková 

Fyzický  39% 
Citový  71% 
Intelekt  15%  
Celkově  42% 

POČTY UZAVŘENÝCH SŇATKŮ 

 V roce 2003 klesl poprvé v České republice 
roční počet sňatků pod 50 tisíc.  

Od roku 2004 se počet uzavřených 
manželství začal opět zvyšovat, avšak ne nikterak 
výrazně.  

Výraznější nárůst nově vzniklých manželství 
přinesl až rok 2007, kdy bylo uzavřeno o 4,3 tisíce 
manželství více než v roce předchozím. Meziroční 
nárůst byl tehdy dokonce větší než celkový nárůst 
z období let 2004–2006. Celkem bylo v roce 2007 
oddáno 57 157 párů, nejvíce za posledních deset let. 

V následujících letech ale vstupovalo 
do manželství stále méně osob a v roce 2011 se 
v České republice uskutečnilo 45 137 svateb, což 
bylo nejméně od roku 1918.  

V roce 2012 se počet uzavřených manželství 
mírně zvýšil, když bylo zaznamenáno 45 206 
manželství. 

 

PRAVIDLA SVATBY 
1. Svatba se koná za každého počasí  
2. Při zpěvu zpívají všichni! Kdo chraptí, 
 zpívá o přestávkách, aby netrpěl tím,  
že ho nebylo slyšet.  
3. Smát a bavit se bez vyzvání. 
Sobě i ostatním, se všemi.  
4. Pod stolky možno zalézat až po 22. hodině  
5. Je zakázáno použít tyto noviny k jiným  
než určeným účelům. Jinak bude vydavatel 
nucen tisknout na smirkovém papíře!  
6. Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly 
řídit, budou utopeni v alkoholu. 
 

„Pro lásku není důležité, aby se lidé k sobě hodili, ale aby 
spolu byli šťastni.“    B.Bardot 



 

Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání příjmení. A tak jsme 
se dohodli, že budeme užívat společné příjmení Kožený – Kožená stejně jako dalších 717 občanů ČR. 
Příjmení Oršulík nebo Oršulíková nese 226 občanů ČR (z toho 77 okres Karviná). 
 

PŘÍJMENÍ KOŽENÝ 

Hustota: 1 Kožený na 32 134 obyvatel ČR 
Průměrný věk: 42 let 
Výskyt: 333 v těchto městech/okresech: 

Obec s RP Počet Každý X-tá 

Přelouč 42 1179 
Pardubice 42 4572 
Praha 34 39756 
Písek 12 8689 
Velké Meziříčí 12 5971 
Jičín 11 8691 
Čáslav 10 5000 
Jablonec nad Nisou 9 12414 
Chomutov 8 18629 
Hodonín 7 17925 
Liberec 7 29950 
Kladno 6 31125 
Tábor 6 24472 
Náchod 6 20874 
Klatovy 6 17264 
Olomouc 6 38201 
Karlovy Vary 5 31765 
Tanvald 5 8824 
Teplice 5 35668 
Mnichovo Hradiště 4 8202 
Plzeň 4 64099 
Děčín 4 36651 
Černošice 3 61514 
Vimperk 3 11943 
Ústí nad Labem 3 63601 
Litomyšl 3 18015 
Frýdek - Místek 3 58878 
Strakonice 3 30573 
Cheb 3 35302 
Česká Lípa 3 48091 
Turnov 3 21692 
Brno 3 156904 
Příbram 2 68198 
Karviná 2 70222 
Kutná Hora, České Budějovice, Rokycany, mariánské Lázně, 
Stříbro, Most, Hradec Králové, Třebíč, Nový Jičín, Přerov, 
Mladá Boleslav, Říčany, Sokolov, Frýdlant, Prostějov, 
   po 2 
Nymburk, Vlašim, Brandýs nad Labem, Nová Paka, Moravský 
Krumlov, Český Těšín, Kolín, Poděbrady, Dobříš, Český 
Krumlov, Třeboň, Ostrov, Kralovice, Kadaň, Jaroměř, Dvůr 
Králové n. L., Šumperk, Jaroměř, Mohelnice  
   po 1 
 
 
 
Zdroj: http://www.kdejsme.cz 

PŘÍJMENÍ KOŽENÁ 

Hustota: 1 Kožená na 27866 obyvatel ČR 
Průměrný věk: 43 let 
Výskyt: 384 v těchto městech/okresech: 

Obec s RP Počet Každá X-tá 

Praha 47 28759 
Přelouč 42 1179 
Pardubice 41 4684 
Velké Meziříčí 20 3583 
Chomutov 14 10645 
Čáslav 12 4166 
Písek 12 8689 
Jičín 10 9560 
Tábor 8 18354 
Jablonec n. Nisou 8 13966 
Hodonín 8 15684 
Kladno 7 26678 
Olomouc 7 32744 
Náchod 7 17892 
Ústí nad Labem 6 31800 
Liberec 6 34941 
Teplice 6 29723 
Příbram 5 27279 
Klatovy 5 20717 
Černošice 5 36908 
Karlovy Vary 5 31765 
Jaroměř 4 9834 
Litomyšl 4 13511 
Frýdlant 4 12730 
Brno 4 117678 
Poděbrady 3 20295 
Hradec Králové 3 71025 
Strakonice 3 30573 
Vimperk 3 11943 
Mariánské Lázně 3 16825 
Česká Lípa 3 48091 
Nový Bor 3 17977 
Chrudim 3 49742 
Karviná 2 70222 
Ostrava 1 409446 
Třeboň, Cheb, Tachov, Plzeň, Stříbro, Tanvald, Třebíč, Veselí nad 

Moravou, Kutná Hora, Vlašim, Mnichovo Hradiště, České 

Budějovice, Nové Město nad Metují, Turnov, Prostějov, Frýdek – 

Místek, Nový Jičín, Přerov  po 2 

Mladá Boleslav, Hořovice, Říčany, Dobříš, Děčín, Most, Slaný, 

Rumburk, Trutnov, Vrchlabí, Šumperk, Nymburk, Brandýs n. L., 

Kaplice, Rokycany, Kralovice, Kadaň, Semily, Nová Paka, Dvůr 

Králové n. L, Blansko, Moravský Krumlov, Nová Paka, Vsetín, 

Mohelnice.  po 1 



 

SVATEBČANÉ UJELI 
NEUVĚŘITELNÝCH 9372 KM!!!   
 

Z celé republiky se do místa konání svatby sjelo celkem 14 aut vezoucích 43 svatebčanů. 
Na tachometrech těchto vozů bylo připsáno minimálně 2511 km (Nevíme, zda někdo nezabloudil.). Celkem tedy 
všechny osoby urazily neuvěřitelných 9372 km, což zhruba odpovídá letecké vzdálenosti mezi Prahou a 
malajským Kuala Lumpur. :-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz 
 
 

 

Karlovy Vary   173km 
1 osoby 
1 auto 
Celkem: 173km 

Dolní Lutyně 418km 
11 osob 
3 auta  
Celkem: 4598 km 

Tábor 70km 
3 osoby 
1 auto 
Celkem: 210km 

Radošovice   7km 
3 osoby 
1 auto 
Celkem: 21km 

Miloňovice    2km 
4 osoby 
1 auto 
Celkem: 8km 

Strakonice     9km 
2 osoby 
1 auto 
Celkem: 18km 

Příbram     63km 
3 osoby 
1 auto 
Celkem: 189km 

Chomutov    206km 
3 osoby 
1 auto 
Celkem: 618km 

Údrč 153km 
2 osoby 
1 auto 
Celkem: 306km 

Bohumín     412km 
2 osoby 
Vlak 
Celkem: 824km 

Dětmarovice   420km 
3 osoby 
1 auto  
Celkem: 1260 km 

Praha     119km 
2 osoby 
1 auto 
Celkem: 238km 

Olomouc     309km 
1 osoba 
0 aut 
Celkem: 309km 

Bochov     150km 
4 osoby 
1 auto 
Celkem: 600km 



 

MÍSTO KONÁNÍ SVATBY – OBEC JINÍN 
Obec Jinín se nachází v okrese Strakonice zhruba 6,5 km jihovýchodně od Strakonic 

ve výšce 545 m n. m. Obec má 194 obyvatel na rozloze 484 ha. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1279. 

Pamětihodnosti a zajímavosti obce: 
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ve věži jsou 

celkem 4 zvony. Stále je zachována tradice – 
pravidelně 3x denně zvoní jedním zvonem. Je 
také dochován postupný seznam všech 
působících farářů od roku 1303. 

• Boží muka, 
• Fara čp. 3, 
• Požární zbrojnice nesoucí letopočet 1892, 
• Socha Panny Marie na domě čp. 3, 
• Motocrossový areál na jihozápadě obce. 
 

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU NOVOMANŽELŮ - MĚSTO STRAKONICE 
Strakonice jsou okresní město na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých 

Budějovic, v nadmořské výšce mezi 390 až 430 m. Jejich rozloha je 3 468 ha a žije zde necelých 
23 tisíc obyvatel.  

Původně zde stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom), které se spojily 
v poddanské město Strakonice. Vývoj města lze předpokládat od druhé poloviny 12. století a 
na začátku 13. století začíná rod Bavorů budovat místní hrad. 

Město Strakonice je zřizovatelem deseti mateřských škol a čtyř základních škol. Ve městě se 
také nachází tři střední školy a jedna vyšší odborná škola 
 

VYBRANÉ PAMĚTIHODNOSTI MĚSTA STRAKONICE: 
• Strakonický hrad – založen ve 13. století na soutoku Otavy a Volyňky. V jeho areálu sídlí Muzeum středního Pootaví, 

Šmidingerova knihovna, nově opravené sály (Rytířský sál, Maltézský sál, sál U Kata) v budově bývalého panského 
pivovaru využívá Městské kulturní středisko k představením a výstavám. 

• Barokní mariánský sloup uprostřed Palackého náměstí z let 1730 až 1740, též morový, dříve stál na Velkém náměstí, 
na místě staršího sloupu z roku 1586 

• Kostel sv. Markéty z let 1580-1583 podle plánů V. Vogarelliho na místě staršího kostela, průčelí upraveno roku 1777. 
Jednolodní stavba se síťovou klenbou a věží. 

• původně gotický hřbitovní kostel sv. Václava ze 13. století s barokními úpravami 

• Poutní kostel Navštívení Panny Marie Bolestné v části Podsrp na jihovýchodním okraji města z 18. století,  

• Bývalá radnice na Velkém náměstí – zdobená sgrafity akademického malíře Josefa Bosáčka podle návrhu Mikoláše Alše 
a budova České spořitelny – sgrafitová výzdoba na návrh Václava Malého 

• pamětní deska T. G. Masaryka na domě čp. 47 (Velké nám.) s reliéfem profesora a nápisem: "V tomto domě promluvil 
16. 2. 1891 svoji kandidátní řeč před svým zvolením za poslance do Říšské rady první prezident Československé 
republiky T. G. Masaryk" 

• Memento strakonických Židů - podoba sedmiramenného svícnu menora, uprostřed doplněný kamenem z řeky Otavy - 
se nachází u Měšťanského pivovaru nedaleko stavby nové lávky (2009). 

• Masné krámy (čp. 142) – původní středověká zástavba 

• Domy čp. 44 a 45 – tzv. Papežovy domy 

• Pamětní deska Josefa Skupy na domě čp. 140 (dříve hostinec U Švehlů) 

• Pozdně empírový gloriet –stavba podobající se otevřenému antickému 
chrámu z roku 1837, nachází se na umělém návrší v Rennerových sadech 

• Pomník Jana Husa, Antonína Rennera a Františka Ladislava Čelakovského  

• Kaple sv. Jana Nepomuckého a Kaple sv. Martina – 

• Velké dudy – na kruhovém objezdu u Fezka, autor Ing. Pavel Pavel 

• Stonehenge – replika brány pravěké svatyně, také od Ing. Pavla Pavla,  
který si na ni zkoušel teorii o stavbě Stonehenge v Anglii                          strakonické Stonehenge 



 

PIVOVAR STRAKONICE 

Strakonice získaly právo vařit pivo (tzv. právo várečné) v roce 1367, i když pivo se zde vařilo už před rokem 1308. Místní 
měšťanský pivovar byl založen roku 1649. Dnes se vaří piva značky: Blateňák Dudák 11% světlý ležák, Dudák Driver 
nealkoholické pivo, Dudák Premium světlý ležák, Dudák Premium tmavý ležák, Klostermann polotmavý ležák, Král Šumavy 
světlý ležák, Otavský zlatý světlý ležák, Party soudek, Sklepák nefiltrované pivo, Švanda světlé výčepní pivo, Velkopřevor 
světlý, speciál Volyňský Královák, Zlaťák grepový. Punc jedinečnosti tomuto zlatému moku dodává také fakt, že strakonické 
pivo Dudák je vařeno ženou – paní sládkovou Dagmar Vlkovou. 
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

NEJZNÁMĚJŠÍ KULTURNÍ AKCE MĚSTA 

Město je známé také Mezinárodním dudáckým festivalem. První ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí 
založení města. Nyní se koná každé dva roky na konci srpna sudého roku a účastní se ho dudáci z více než dvacítky států.

• Národní šampionát mažoretek ČR – mistrovství 
Čech 

• Dance show - přehlídka tanečních souborů 

• Tattoo Jam - tetovací a hudební festival 

• Strakonický běh městem - na 5,5 km trať  
Vyběhnou zástupci všech věkových kategorií 

• Václavská pouť - pouťové atrakce, stánkový 
prodej, bohatý kulturní i sportovní program 

• Rumpálování - středověké slavnosti,  

• Běh okolo Kuřidla - XI. ročník závodu v přespolním 
běhu pro všechny věkové kategorie 

• Novoroční ohňostroj - v podvečer Nového roku se 
koná již tradiční ohňostroj nad řekou Otavou 

• Strakonické vítání léta - otevření muzea, přivítání 
nové turistické sezony, bohatý kulturní i sportovní 
program.

 

NEJZNÁMĚJŠÍ OSOBNOSTI STRAKONICKA 
• Valentin Kochan z Prachové (1561 – 1621), magistr filosofie, zemský direktor, měšťan, písař a přední radní Nového 

Města Pražského. Po pražské defenestraci jej zvolilo stavovské shromáždění jedním z 30. Byl sťat 21. června 1621 na 
Staroměstském náměstí. 

• Česlav Augustin Ludikar (1825 - 1892), historik, archeolog, filozof, sepsal první česky psané dějiny maltézského řádu 

• Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), poslanec za okres Strakonice ve Vídeňské říšské radě 

• Jaroslav Dvořák Šumavský (1857 – 1964), akademický malíř a grafik, 

• Mnoho obrazů namaloval na Šumavě, proto své práce podepisoval „Šumavský“ 

• Josef Skupa (1892 – 1957), loutkář, „otec Spejbla a Hurvínka“ 

• Jaroslav Formánek (1884 – 1938), Král dudáků, profesor dudácké hudby v Praze. 

• Vojtěch Hrubý (1915 - 2006), hudebník, dudák, pedagog na LŠU Strakonice, zakladatel Strakonické dudácké muziky 

• MUDr. Jan Zdeněk Cvrček (1915 - 2005), internista na strakonické poliklinice, ředitel okresního ústavu národního 
zdraví, přednosta oddělení klinické biochemie.  

• František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852), básník, překladatel a slavista 

• Josef Šmidinger (1801 - 1852), zakladatel strakonické knihovny,  
byl předlohou k Jiráskově postavě pátera Vrby v knize F. L. Věk 

• Josef Režný (1924 - 2012), patřil mezi výrazné osobnosti 
českého národopisu, nestor strakonických dudáků 

• Ivo Pondělíček (* 1928) psycholog, sexuolog a spisovatel 

• Věra Machoninová (* 1928), architektka 

• Zdeněk Troška (* 1953), filmový režisér,  

• Miroslav Beneš (* 1956), politik 

• Pavel Pavel (* 1957), experimentální archeolog 

• Hanka Křížková (* 1957), muzikálová zpěvačka a herečka 

• Roman Turek (* 1970), český hokejový brankář 

• Alexander Salák (* 1987), český hokejový brankář 

• Roman Škoda (* 1964), operetní zpěvák, sólista  
hudebního divadla Karlín 

 
Foto:  nahoře z leva - Hanka Křížková Zdeněk Troška, Roman Turek, Roman Škoda, Pavel Pavel a Alexandr Salák  



 

VÝCHOVA DĚTÍ – JAK ŘEŠÍME SVÉ PRVNÍ, DRUHÉ, TŘETÍ, PŘÍPADNĚ DALŠÍ DÍTĚ 
 
Oblečení 
1. dítě - Začínáte nosit těhotenské oblečení, jakmile 
vám doktor potvrdí, že jste těhotná. 
2. dítě - Nosíte své normální oblečení tak dlouho, jak 
je to možné. 
3. dítě - Vaše těhotenské šaty jsou vaše normální 
oblečení. 
 

Jméno 
1. dítě - Studujete knihy se jmény a trénujete 
vyslovování a psaní kombinací všech vašich 
oblíbených jmen. 
2. dítě - Někdo musí pojmenovat své dítě podle 
pratety Alfonsie. Můžete to být klidně i vy. 
3. dítě - Otevřete knihu se jmény, zavřete oči a 
přečtete jméno, do kterého se zabodl váš prst. 
 

Příprava na porod 
1. dítě - Pravidelně trénujete dýchání. 
2. dítě - Nezdržujete se trénováním dýchání, protože 
si pamatujete, že posledně to vůbec nepomohlo. 
3. dítě - Zažádáte o epidurál již v 8. měsíci. 
 

Výbavička 
1. dítě - Vyperete, roztřídíte oblečení podle barev a 
srovnané uložíte do skříňky. 
2. dítě - Zkontrolujete zda jsou oblečky čisté a 
vyřadíte pouze ty s nejtmavšími skvrnami. 
3. dítě - Chlapečci mohou taky nosit růžovou, ne? 
 

Starostlivost 
1. dítě - Při prvním náznaku zafňukání či zamračení 
zvedáte dítě do náruče. 
2. dítě - Zvedáte dítě v okamžiku, kdy hrozí, že vzbudí 
prvorozeně. 
3. dítě - Naučíte tříleté dítě jak natáhnout 
mechanickou houpačku. 
 

Aktivity 
1. dítě - Berete dítě na každé cvičení rodičů s dětmi a 
vyprávění pohádek v knihovně či divadle. 
2. dítě - Berete dítě na cvičení rodičů s dětmi. 
3. dítě - Berete dítě do supermarketu a čistírny. 
 

 

 

Odchody z domova 
1. dítě - Když poprvé zanecháte dítě doma s někým na 
hlídání, zavoláte během té doby 5 krát domů. 
2. dítě - Před tím než odejdete zanecháte telefonní 
číslo, na kterém je vás možno zastihnout. 
3. dítě - Zanecháte následující instrukce: Volat pouze 
tehdy, když se objeví krev. 
 

Doma 
1. dítě - Strávíte velkou část dne pouze pozorováním 
dítěte. 
2. dítě - Strávíte část dne hlídáním, aby starší 
sourozenec nezmáčknul, nestrčil nebo neuhodil toho 
mladšího. 
3. dítě - Strávíte většinu dne ukrýváním se před 
dětmi. 
 
 

CO SE VŠECHNO ČLOVĚK NAUČÍ OD DĚTÍ 

1. Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř - 
spousty kouře. 
2. Šestileté dítě dokáže křemenem založit oheň i 
přesto, že dospělý tvrdí, že je to možné pouze ve 
filmu. 
3. Lupou lze rozdělat oheň dokonce i za zamračeného 
dne. 
4. Dříve než zapneš troubu, podívej se dovnitř. 
5. Umělohmotné hračky nemají rády trouby. 
6. Hasiči nikdy nepřijedou dříve než za 5 minut. 
7. Lego je schopno projít zažívacím traktem čtyřletého 
dítěte. 
8. Duplo toho schopno není. 
9. Slova jako plastelína a mikrovlnná trouba by nikdy 
neměla být vyslovena ve stejné větě. 
10. Videopřehrávač nevyhazuje sendviče s nugetou. 
11. Z pytlů do koše nelze vyrobit kvalitní padáky. 
12. Kuličky v nádrži auta způsobují  
za jízdy spoustu hluku... 
13. Odstřeďovací režim  
automatické pračky nezpůsobí  
žížalám točení hlavy. 
14. Avšak kočkám ano. 
15. Ticho vždy neznamená  
- není třeba si dělat starosti. 
16. Vodní dvojlůžko obsahuje tolik kapaliny, že stačí 
na vytopení 60 m2 bytu do hloubky 10 cm. 
17. Když postříkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy 
a přejíždíte přes ně na kolečkových bruslích, můžou se 
vznítit. 
18. Hlas tříletého chlapečka je pronikavější než hlasy 
dvou stovek dospělých v narvané restauraci. 
19. Když uslyšíte spláchnutí záchodu a slovo "jejda", 
už je pozdě.



 

SOUROZENCI, TETIČKY, BRATRANCI, BABIČKY… ANEB 77 : 24 
 
Děda František Kožený (*13.9.1915 – †7.3.1982)  
Babička Vlasta roz. Hejnová (*5.8.1919 – † 29.4.1976) 
 
František 
 
Vlasta + Vilém Zouhar 

• Blanka + Jan Odlevák 

• Jan 

• Kateřina 

• Pavel 
• Zbyšek + Jitka Rambousková 

• Michaela 

• Jitka 
 
Jaroslav + Růžena Straková 

• Petra + Marian Mazáň 
• Jarmila + Zdeněk Šedivý 

• Jakub 
• Jaroslav 

 
Jiřina 

• František + Lada Oršulíková 

• Vojtěch 

• Vítek 
 
Ludmila + Walter Braun 

• Robert + Markéta Bláhová 

• Robert 

• David 
• Jiří + Martina Lučanová      + Sandra Jandečková 

• Radim  � Matyáš 
 
Jarmila + Ivan Kaplan 

• Ivan + Lenka Spišovská 

• Tomáš 

• Lukáš 
 
Jiří + Helena Ledvinová 

• Helena + Rudolf Káva           + Roman Kozieca 

• Anna   � Adéla 
• Jiří + Eva 

• Barbora 
 
Zdena + František Pustina 

• František + Lenka 

• Karolína 
• Zdena 

 
Miroslav + Jiřina Melišová 

• Kristýna + Milan Neupauer 

• Milan 
• Miroslav + Petra Žočková 

• Julie 
• Jiřina + Pavel Písařík 

 
Pavel + Dana Kalmanová 

• Lucie + Karel Plaschke 

• Natálie 
 
Hana + Zdeněk Kapounek 

• Zdeněk 
• Jan

 

�Rodina ženichové matky 

�Rodina nevěsty 
 

Rodina matky nevěsty: 
Děda Emerich Janus (*15. 12. 1934 - †10.  1.  1989 ) 
Babička Stanislava roz. Sznapková (*5. 11. 1938) 
 
Jarmila + Vladislav Oršulík 

• Adrián + Jana Kašturová 

• Alex 

• Beáta 
• Lada + František Kožený 

• Vojtěch 

• Vítek 
Rostislav + Pavla Martynková 

• Lucie 
• Petra + Daniel Modrý 

 

Rodina otce nevěsty: 
Děda Vladislav Oršulík (*21. 3. 19326 - †2. 12. 1997) 
Babička Anežka roz. Rosiková (*23. 12. 1931 – †2. 4. 2013) 
 
Vladislav Oršulík 
 
Karla + Evald Neděla 

• Kamila + Petr Muchowitz 

• David 
Miroslava 

• Jakub 
 

Rodinné foto Oršulíkovi a spol. 
– listopad 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rodina Kožených 
  (+teta) asi rok 1973 

 
 

 
 

Za případné chyby ve zpracování 
se omlouváme. 



 

PRAVDA O TOM, JAK SE SPRCHUJETE? 

 

Žena: 

Svlíkne si věci a rozdělí je do koše na prádlo zvlášť 

tmavé a světlé. Jde do koupelny v župánku. Když 

po cestě do koupelny uvidí manžela, zahalí 

všechno, co by mohlo být vidět. 

Podívá se na to, co jí Pán Bůh nadělil.  

Hlavou jí proběhne, že by měla dělat  

víc lehsedů, noh zdvihů... 

Zapne sprchu. Vydrhne si obličej  

něčím meruňkovým s drcenými 

kousky. Použije zvlášť žínku na obličej, ruce, nohy, 

houbu, širší houbu a pemzu. Umyje si vlasy jednou 

okurkovým a pak šalvějovým šampónem 

obohaceným 4 vitamíny. Umyje si vlasy znovu, aby 

se ujistila, že jsou OPRAVDU umyté. Dá si do vlasů 

grapefruitovo - mátový kondicionér, obohacený 

skutečnou vášní ovoce. Spláchne kondicionér. 

Oholí si podpaždí a nohy. Vyleze z vany a stoupne 

si přímo na kobereček v koupelně. 

Utře se ručníkem velikosti menšího státu. 

Vystříká vanu přípravkem proti plísni. 

Setře veškerá mokrá místa ve sprcháči. 

Vrátí se do ložnice oblečená v župánku a 

s ručníkem na hlavě.

Muž: 

Svlíkne se v sedě na kraji postele a nechá hadry jen 

tak pohozený. 

Do koupelny jde nahatej.  

Když na cestě do koupelny  

uvidí manželku, zahoupá  

dindonema udělá WOO WOO. 

Obdivuje se svému dindonovi a podrbe se 

na prdeli. 

Podívá se, co mu to Pán Bůh nadělil za supr tělo. 

Zapne sprchu. Umyje si obličej. Většinu času stráví 

omýváním dindona a prdele. 

Vytroubí si frňák do ruky a spláchne to vodou.  

Usere si a zasměje se, jak nahlas si prdnul.  

Umyje si vlasy. Udělá si šamponový číro. Umyje si 

prdel a nechá ty chlupy na mejdle. Čůrá ...a čůrá 

...a čůrá. 

Všechno spláchne, vyleze z vany mimo kobereček. 

Utře si jenom prdel a 

předloktí. 

Nakreslí kozy na zrcadlo, aby se cítil jako chlap. 

Setřepe z dindona vodu. 

Pokud projde kolem manželky, zahoupá dindonem 

a udělá znova WOO WOO.

 

KDYŽ SE ŘÍZNE DO PRSTU ŽENA/MUŽ… 
Žena: Pomyslí si „jauvajs“ a strčí prst do pusy, aby krev neukápla na zem, druhou rukou si zalepí ránu a 

pokračuje v práci.  

 

Muž zařve "do pr*ele" a natáhne ruku co nejdál od sebe. Dívá se jiným směrem, protože nesnáší pohled 

na krev. Volá o pomoc. 

- Vytřeštěně zírá na flek, který se dělá na koberci. Musí se posadit, protože mu začíná být divně. 

- Na pomoc spěchající partnerce dramaticky vysvětluje, že si právě málem amputoval ruku. 

- Odstrčí nabízenou náplast, protože se mu zdá malá na to jeho obrovské zranění. 

- Tajně nalistuje v domácí zdravovědě stránku o tom, jakou ztrátu krve může člověk přežít, zatímco partnerka 

běží do lékárny pro větší náplasti. 

- Chce k večeři veliký steak, aby obnovil tvorbu krevních buněk. Vyžaduje nutně pár piv proti stresu a bolesti. 

- Odlepí náplast, aby se podíval, jestli rána ještě krvácí, zatímco vy jdete k benzínové pumpě pro pivo. 

- Tak dlouho mačká ránu, až z ní opět začne crčet krev. Vyčítá partnerce, že náplast nenalepila pevně. Fňuká, 

když mu odstraňuje starou náplast a lepí novou. 

- Kvůli svému zranění s partnerkou tento večer nemůže jít do kina. Místo toho se utěšuje Evropským pohárem, 

který náhodou běží v televizi. Partnerka se zatím snaží vyčistit flek z koberce. 

- V noci často rozsvěcuje, aby se přesvědčil, že mu nenaskakují podezřelé skvrny, které svědčí o otravě krve. 

- Příští den je strašně ospalý a podrážděný. Vezme si dopoledne 2 hodiny volno, aby navštívil lékaře, který 

vyloučí otravu krve.  

- Odpoledne si pro jistotu dá ruku převázat blonďatou sekretářkou a užívá si její soucit. 

- S tlustým obvazem jde večer do hospody a frajersky říká, že ta maličkost opravdu nestojí za řeč!



 

VTIPY O MANŽELSTVÍ 
 
Jak to udělat, aby vás lidi neotravovali se ženitbou? 
Staré tety mě po svatebních obřadech dloubaly 
do žeber a říkaly: Je řada na tobě. 
Nechaly toho, když jsem jim udělal totéž po 
pohřbu. 
 
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!" 
 

 
 
Dva muži jdou po chodníku, když jeden se zastaví a 
vyhrkne: "Proboha, támhle stojí má žena a baví se 
s mojí milenkou!" "A sakra", praví ten druhý, 
"právě jsem chtěl říci totéž!" 
 
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." 
 
„Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně 
jsem měl poslední slovo já.“ "A cos jí řekl?" "Tak si 
to teda kup!" 

 
Přijde žena domů a povídá manželovi. “Tak jsem 
dneska jela třikrát na červenou a ani jednou jsem 
neplatila pokutu. Tak jsem si za ty ušetřený peníze 
koupila novej klobouk.“ 
 
„Už jsi slyšel, že se od Karla odstěhovala 
manželka?“ „Jo? A jak to snáší?“ „No, teď už je 
v pohodě, ale ze začátku měl strach, že se vrátí.“

Manžel přijde domů a najde ve své posteli cizího 
chlapa se svoji ženou. Postaví se nad to dopuštění 
a praví: „Vážený pane! Pro příště! Buďte tak laskav 
a dávejte si svoje zuby do své skleničky!“ 
 
Manželé se po čtyřiceti letech vydají po místech, 
která navštívili o svých líbánkách. Takhle večer 
jedou venkovskou krajinou podél farmy. Sluníčko 
zapadá, romantická nálada a ženská povídá: 
„Miláčku, zastav a pojď ven, pojď udělat to samé 
co před čtyřiceti lety.“ Chlápek zastaví, oba 
vystoupí, on ji začne svlékat a brzy ji vášnivě opře o 
plot. Vypukne vášnivé milování. Když pak oba sedí 
v autě, on říká: „Tedy, drahá, co se pamatuju, nikdy 
jsme se tak vášnivě nemilovali, ani tenkrát před 
lety.“ „No jo, tenkrát ten plot nebyl elektrickej!“ 
 
Manželka doma remcá: „Pořád dokola jen vařím a 
vařím a co z toho nakonec mám – vůbec nic!“ 
Manžel jí odpoví: „Tak vidíš, jaké máš štěstí. Já 
z toho mám žaludeční vředy.“ 
 
Mladý abstraktní malíř se oženil se slečnou z lepší 
rodiny. Po čase se jejich přátelé ptají, jak se jim 
daří. "Velmi dobře“, libuje si malíř. „Já maluji, žena 
vaří. Potom ona hádá, co jsem namaloval, a já 
hádám, co ona uvařila.“ 
 
Muž přijde domů z hospody. Žena ho vítá: 
„Nestydíš se, mít takovou opici?“ „Ale, Maruš, 
vždyť já se za tebe nestydím.“ 

 
 

 
Setkají se dva kamarádi: "Tak jsem slyšel, že ses 
oženil?" "To máš správné informace." "A jsi 
spokojen?" "Jistě, už mě nebavilo flákat se 
po hospodách." "A teď?" "Teď už mě to zase baví." 
 
„Nemám nic proti tomu, abys šel na pivo,“ povídá 
paní Nováková takhle jednou v podvečer 
manželovi, „Jenom chci, abys byl do osmi doma.“ 
„Tak jo,“ odpoví radostně pan Novák. 
„Do osmi budu doma a pak půjdu.“ 



 

DALŠÍ TIPY NA ZÁBAVU 

Pokud se stále nebavíte, nabízíme Vám několik společenských her, pro které ovšem potřebujete najít několik 
dalších spolluhráčů. 
Hra na dědu Mráze: Jeden člověk je vybrán za dědu Mráze. Ostatní si lehnou na zem a děda Mráz jim běhá 
po zádech. 
Hra na horníky a uhlí: Soutěžící se rozdělí na dvě skupiny – uhlí a horníci. Nejdříve horníci kopou uhlí a potom 
se uhlí přemění v důlní plyn a začne dusit horníky. 
Na vodní mlýn: Jeden z hráčů je vodní mlýn. Druhý se postaví nad něj a lije mu vodu na lopatky. 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Milí rodičové, děkujeme za lásku, trpělivost, podporu a za možnost spokojeně vyrůstat. Děkujeme za to, že 

jsme vždy měli všechno, co jsme potřebovali. Děkujeme za probdělé noci. Děkujeme za možnost studovat, 

za možnost snít a plnit si sny, za možnost dělat chyby a v nich hledat poučení. Děkujeme za štěstí, pomoc, 

neviditelná ochranná křídla, které nad námi držíte, za hodnoty, tradice, které z nás dělají to, čím jsme. 

Děkujeme za domov, kam se vždy rádi vracíme. 

Děkujeme svědkům, že nám to všechno odsvědčili, za zábavu, o kterou se perfektně postarali.  

Děkujeme družičkám a jejich doprovodům. Prckové, byli jste skvělí!  

Dále bychom rádi poděkovali za přání a dary, které nám přinesli svatebčané i svatební hosté.  

Vzpomínáme v tento den také na ty, kteří s námi z různých důvodů nemohou být… 

Děkujeme také cukrářům, pekařům, kuchařům, designerům, vizážistům, řidičům, prodavačům, obsluze, 

fotografům, květinářům, zlatníkům, řezníkům, Vodafonu, oddávající, matrikářce, hudebníkovi Jardovi Hrubešovi 

a v neposlední řadě také panu Václavu Chmelci za možnost strávit svůj svatební den v jeho zařízení.  

Velký dík patří také strýčku Googlovi, bez kterého bychom svatbu naplánovat a zrealizovat za necelé dva měsíce 

opravdu nestihli.  

Rodičové nám dali mnoho, ale toto jsou naše současné vzory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita 

k transferu vysokých geologických útvarů.       (Láska hory přenáší.) 


