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 Naši milí hosté,
právě držíte v rukou historicky první vydání svatebních novin vydaných k 

příležitosti naší zahradní pařby, které předcházel
náš svatební den- 19. 6. 2015 v 10,30 hodin 

na radnici v Turnově.
 Tyto noviny vznikly k pobavení, 

i jako díky za to, že jste se rozhodli být s
námi v tento  den. 

Přijměte tyto noviny jako dárek ,od nás pro Vás ,
na památku, klidně si je můžete odnést domů.

Věříme, že nám odpustíte Vaší absenci na úřadě.

A proto si DNEŠNÍ DEN pořádně užijeme už s Vámi,
s dobrým papáníčkem,s lahodným mokem a nekončící zábavou :-)

Ještě Vás poprosíme, zda-li se nám podpisem nebo i slovem podepíšete do
SVATEBNÍ KNIHY HOSTŮ.

JUPÍÍÍÍÍ ČERTÉÉÉÉÉÉÉ

 

K dnešnímu dni- status již aktualizován :-)
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POČASÍ
Návod na domácí meteorologickou stanici. 

Je-li provázek suchý, je krásné počasí.   Je-li provázek mokrý, prší. 
Je-li provázek vychýlený, fouká vítr.      Je-li provázek tvrdý, mrzne. 

Visí-li provázek bez hnutí, je bezvětří        Je-li provázek vodorovně, je vichřice. 
Není-li provázek vidět, je mlha.           Kýve-li se provázek i Vy, je zemětřesení. 

Vidíte-li více provázků, přestaňte pít.     Mluví-li s Vámi provázek, přestaňte to hulit. 
Nevisí-li tu žádný provázek, jste v Čechách

Doufáme, že se počasí vyvede na jedničku.

PROGRAM DNE

 6,00 RANNÍ ROZVIČKA          možná i dříve(od nervozity bude noc dlouhá), velké
                                                 přípravy na příjezd našich úžasných kamarádů, přátel,
                                                 rodiny
7,00 SALON KRÁSY                prasátko se začne otáčet, aby bylo správně „upravené“
                                          
14,00 NÁHODNÁ SETKÁNÍ    příjezd hostů,moc si toho vážíme, že budete dnes s
                                                námi

NÁSLEDUJE(časový harmonogram, nebude už třeba)

POD POKLIČKOU                    nenechte se pobízet a na co máte chuť, ať skončí ve
                                               Vašem bříšku, jezte a pijte, co Vaše hrdlo ráčí(hlavně
                                               nečekejte a berte si) jen poprosíme, v nabídce jsou i
                                               bezlepkové potraviny(budou označeny)-pokud nejste
                                               bezlepkář, nejezte, děkujeme
                              dojde i na rozkrojení „svatebního dortu“, ale pokud Vás bude honit 
                              mlsná dříve, dejte si mini zákusky

STAR DANCE                        věříme, že nejste nároční a nebude vadit pouštění hudby
 SUPERSTAR                         CD přehrávače, myslím, že i tak si dobře zakřepčíme a  i
                                              hlasivky posílíme     

KAMARÁDI, PŘÁTELÉ věříme, že se budete bavit báječně                
MY URČITĚ, protože Vás tu dnes máme
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GASTRONOMICKÉ OKÉNKO

Všechno jídlo, pití, co je před Vámi,
vezměte si sami bez ptaní.

Nenechte svá břicha hlady, 
i ona jsou dnes s Vámi tady.

         ALKOHOL                                  Nealko
         načepuj si PIVÍČKO                                                       perlivá,neperlivá  VODA
         okoštuj VÍNEČKO                                                              OVOCNÉ ŠŤÁVY
         a na cestu do bezvědomí                                                   točená  LIMČA
           SLIVOVIČKA                                                                rychlý ŠPUNTY
            TLAMOLEP                                                                         KÁVA,CARO
           JELENMAISTER                                                                     ČAJ
              VODEČKA                                                                      pro závodníky PITO
              TULLAMORE
                namícháme ČERTa
              BUBLINKY
                

V BŘÍSKU JAKO V POKOJÍČKU
Vám bude po

SELÁTKO z grilu                           ŠPÍZY(kuřecí, vepřové)                           
                  KLOBÁSKY                          ŠPEKÁČEK        OBLOŽENÉ MÍSY 

             K ZOBÁNÍ                                  SLADKÉ MÁMENÍ
TYČINKY       CHIPSY      MANDLE   OŘÍSKY                 MINIZÁKUSKY  BONBONY DORT A DALŠÍ

ZELENINA čerstvá(namíchej si salát podle chuti) i sterilizovaná

OVOCE

                           pečivo- i bezlepkové



Přejeme Vám dobrou chuť.
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SVATEBNÍ OZNÁMENÍ-vyrobeno doma „na koleni“..........
Protože nás tlačil čas, se svatebním oznámením jsme si nedělali velkou hlavu. 
Svatební oznámení vytvořila nevěsta s dohledem ženicha.......věříme, že se povedlo 
natolik, že se v hojném počtu sejdeme na pařbě......
I tyto svatební noviny, tvořila(opět pod dohledem-již manžela) nevěsta, doma....

 
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/snatecn



                                                                                      Svatební noviny 15.8.2015

Něco o nás

Laďka  -narodila se dne 19.3. 1979 v Liberci, rodičům Heleně a Ladislavovi.
              Dětství prožila v Liberci v Růžodole I, kde žila do svých xxlet(hodně let :-P)
              Zde také chodila do Základní školy, posléze zde i vystudovala učební obor 
              technicko-administrativní pracovnice. Stále jí to bylo málo a taky se jí v 18  
              letech nechtělo pracovat, tak jí rodiče dopřáli dalšího vzdělání na Soukromé 
              škole v Jablonci nad Nisou, kde po 2letech, úspešně složila maturitu. Po ne-
              úspěšných  příjmačkách na Vyšší odbornou školu, začala pracovat na benzínce, 
              Po roce opět zkusila přijmačky na jinou školu, kam se dostala, ale bohužel  
              nebyl to její „šálek kávy“ a tak po měsíci studia, opět nastoupila do zaměst-
              nání. Prošla si pár pracovníma příležitostma, až nakonec skončila v oboru
              papír-hračky. Nyní je na mateřské dovolené s 15 měsíční Nelinkou.

              I když už mám jiné příjmení, tak i nadále jsem a budu KŘELDA 

Rudík  - narodil se 12. 10. 1976 v Jablonci nad Nisou. Dětství prožil u babičky a dědy
             v Jenišovicích nebo u taťky v Jablonci nad Nisou. Po úspěšném absolvování
             Základní školy nastoupil na učební obor opravář zemědělských strojů a me-
             chanizátor. Učební obor ukončil výučním listem v kapse. Po vyučení se za-
             řadil do pracovního procesu(pracoval ve svém oboru, který ho baví dodnes), 
             ale jen na rok, neboť musel nastoupit na vojnu, kde prožil více než rok.
             Dnes pracuje jako řidič z povolání a opravě aut a všemožných strojů se
             věnuje ve volných chvílích, kterých je pramálo.

Nelinka- rozkřičela se na tento svět 2.5. 2014 v 15,55 hodin v liberecké porodnici, s váhou 4290g
               a výškou 52cm. Při porodu mamce asistoval taťka, a byl jí velikouuuuuu oporou, neboť mamka
               nejenže usínala(mezi kontrakcemi), ale prý „rubala i dřevo“(chrápala jak starej chlap). 
               Ale vše Vám taťka může povyprávět, on rád. Ochotně Vám i řekne, jakou „nehodou“, vzniklo 
                moje početí...................Mamka zapomněla deníček a ejhle.......
               Ale taťka to umí líp vyprávět :-*
               Mamka s taťkou mi říkají Nelinko, Nelísku, Mimísku a Lojzino :-*
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Zvraty v našich životech
pátek 13.5. 1994 jsme se seznámily,osudové 
setkání
následuje pauza..... k poznání nových lidí
asi v polovině roku 2013 opět spolu- prostě 
         STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
2.5. 2014 narození našeho štěstí- Nelinky
30.9. 2014 stěhování do domečku
19.6. 2015 vyslovení společného ANO
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Pravidla pařby

1.Pařba začne, když je zahájena a skončí, až je ukončena. Nikdo nesmí odcházet dřív.
            

2.Pařba se koná za každého počasí.V případě deště zalezeme spolu do stanu.
Komu nebude ani teplý svetr dost, bude muset tančit celou noc. 

3.Nehleďte dnes na tradice, zábavy pak bude více.
Každý podle svého jeďte, ani chvíli neváhejte.

4.Ohnivými pohledy se smí házet jen velmi opatrně!
 Nebezpečí požáru!!! 

5. Při zpěvu zpívají všichni! Kdo chraptí, zpívá o přestávkách, aby netrpěl tím, že ho 
nebylo slyšet.

 
6. Smát a bavit se bez vyzvání. Sobě i ostatním, se všemi.

7. Pod stolky možno zalézat až po 22. hodině .Platí i pro zalézání pod sukně.

8. Taneční rej může započnout i bez NAŠEHO sóla.
Ani jeden z nás se nikdy neúčastnil žádných tanečních kurzů a případné

tančení s námi je jen na vlastní nebezpečí.

9. Kdo netančí s námi, tančí proti nám. Takže hurááááá na parket.

10. Ve 23:00 bude proveden namátkový test hladiny alkoholu. Kdo bude přistižen 
střízlivý, musí nalít všem hostům panáka a následně bude 

z celé akce vyhoštěn.

11. Dámy používají toalety uvnitř domu(je to trochu „kamzíkov“)
a páni mohou malou potřebu vykonat do travičky :-P

12. Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly řídit, budou utopeni v alkoholu.
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MÍSTO KONÁNÍ- obec ODOLENOVICE

Odolenovice je vesnice, část obce Jenišovice v okrese Jablonec nad Nisou. Nachází se asi 
1 km na severozápad od Jenišovic. Je zde evidováno 97 adres(z roku 2009). Trvale zde žije 
165(z roku 2001) obyvatel.Odolenovice leží v katastrálním území Odolenovice u Jenišovic o 
rozloze 2,84 km2.(

První písemná zmínka o osadě Odolenovice (u Turnova) pochází z roku 1543. Podle lidové pověsti byl 
zakladatelem obce syn hradního pána z Frýdštejna.Odolenovice byly založeny na systému zastavění typu 
okrouhlice s návsí uprostřed. Kolem návsi byly a dosud jsou situovány zemědělské štítové usedlosti s 
trojstranně obestavěnými dvory. Usedlosti měly bezprostředně připojenou pásovou lánovou plužinu 
paprskovitě se rozbíhající do krajiny. Tato sídelní dispozice svědčí o vrcholně středověké organizaci 
půdy a stavebních parcel. V současné době jsou charakteristickým typem zástavby zděné stavby z první 
poloviny 19. století se stavebními úpravami z přelomu 19. a 20. století.Během let byl tento kompaktní 
systém doplněn novou výstavbou podél nových či prodloužených komunikací v návaznosti na původní 
zástavbu.Obec si zatím zachovává původní zemědělský charakter a původní urbanistickou strukturu 
obce s minimální občanskou vybaveností. Hluboké údolí Odolenovického potoka je využíváno k rodinné 
rekreaci formou rekreačních chatek.Obec měla v minulosti vlastní školu s pěti stupni. Budova školy stojí 
na návsi vedle kapličky a dnes slouží pro bydlení.

Pojmenování možná pocházejí od jmen představených opatů (podobně jako u Jenišovic Jana a Odolena. 

                 Kaplička na návsi- Odolenovice                                                                  Jenišovský kostel

Památky
rozhledna Kopanina, Hrad Frýdštejn,Panteon, Hrubý Rohozec, zámek Sychrov, Bartošova pec, hrad 
Zbiroh,hrad Valdštejn, Trosky, Suché Skály, bludiště Kalich

a samozřejmě  Rohozecký pivovar

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeni%C5%A1ovice_(okres_Jablonec_nad_Nisou)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeni%C5%A1ovice_(okres_Jablonec_nad_Nisou)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDd%C5%A1tejn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odolenovice_(Jeni%C5%A1ovice)#cite_note-Obyvatele-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jablonec_nad_Nisou
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Vyrůstali jste jako my v 70. nebo 80.letech?
Jak jsme to vůbec mohli přežít?

– auta neměla bezpečnostní pásy, opěrky hlavy a vůbec ŹÁDNÉ airbagy
– dětské postýlky a zejména hračky byly barveny a natřeny jedovatými nebo pochybnými laky a i 

když jsme je lízali či okusovali , jsme zdraví a bez následků
– na kole se jezdilo BEZ helmy, bez rukavic i bez přehazovačky
– pili jsme vodu ze zahradních hadic a podobných pochybných zdrojů a ne minerálku ze sterilních 

lahví
– směli jsme jít ven jen s jednou podmínkou, že budeme do tmy zase doma.......neexistovaly mobilní 

telefony........nikdo nevěděl, kde jsme a co děláme......NEUVĚŘITELNÉ!
– Měli jsme modřiny a odřená kolena, zlámané kosti a někdy taky vyrežené zuby, ale nikdy kvůli 

tomu nebyl někdo obviněn, i když  došlo k neshodám a rvačkám, NIKDO NEBYL VINEN, JEN MY 
SAMI

– jedli jsme sladkosti, chleby s máslem, se škvarkama, pili jsme nápoje se skutečným cukrem a 
nikdy jsme neměli s nadváhou, protože jsme byli pořád VENKU, V POHYBU A AKTIVNÍ

– dělilo se nás pět nebo šet o jednu limonádu....pili jsme ze stejné sklenice.....a nikdo proto 
neonemocněl nebo nezemřel

– neměli jsme Playstation, Nintenda, videohry, 99 televizních kanálů, videa, mp3, počítače, 
laptopy, mobilní telefony nebo internet....ALE MĚLI JSME KAMARÁDY

– směli jsme ven, pěšky nebo na kole, navštívit kamarády, i když bydleli několik kilometrů daleko, 
zaklepat na dveře a nebo i jednoduše bez zaklepání vejít do domu a hrát si s nimi

– ano, venku v tom nebezpečném světě! A DOCELA SAMI! Jak jen to bylo možné? Hráli jsme 
fotbal na jednu branku a když někdo nevyhrál, neměl z toho psychické trauma a nezbořil se 
svět!

– Někteří žáci nebyli možná tak dobří jako jiní, a když zůstali sedět, tak prostě opakovali jeden 
rok. NIKDO nebyl proto poslán k psychiatrům nebo psychologům.... Prostě si jenom zopakoval 
jeden rok. KAŽDÝ DOSTAL SVOJI ŠANCI.

– Měli jsme volnost a čas na hraní, úspěchy, neúspěchy, úkoly.....A UČILI JSME SE S TÍM ŽÍT
Zůstává nezodpovězená otázka: Jak jsme tohle všechno mohli PŘEŽÍT? A především: Jak jsme přitom 
mohli rozvíjet naši OSOBNOST?
Jsi také z této generace? 1970? 1980?  Možná se Ti to zdá jako nuda, ale my byli a hlavně jsme 
ŠŤASTNÍ  a teď si to UŽÍVÁME 
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Svatební výročí

V dávné minulosti začali lidé dávat výročím svatby různé názvy, právě podle toho, čím se vzájemně 
obdarovávali. Tak se začalo říkat třeba svatbya hedvábná, zlatá, stříbrná nebo také vlněná, kožená či 
dřevěná.
Ať tak či onak, kdytička u takové příležitosti vždy byla, je a bude!
1 bavlněná       7 vlněná               13 krajková                35 korálová       65 kamenná
2 papírová       8 bronzová            14 slonovinová              40 rubínová       70 platinová
3 kožená        9 měděná, hliněná     15 křišťálová,skleněná    45 safírová       75 nebeská
4 květinová     10 cínová               20 porcelánová             50 zlatá             či korunovač- 
5 dřevěná       11 cínová               25 stříbrná                55 smaragdová       ních klenotů
6 železná        12 hedvábná           30 perlová                 60 diamantová

Kontolní otázka: Pokud bychom s naší svatbou tolik neotáleli(a nerozešli se), mohli bychom za dva 
roky(pokud bychom se brali v mých 18letech, což v té době bylo ve velké oblibě) oslavit již porcelánovou 
svatbu.

Hodíme se k sobě podle hvězd?

Křelda je narozená ve znamení RYB a Rudík ve znamení VAH. Křelda horoskopy 
ráda čte a když je pozitivní, má radost, že bude mít hezký den. Rudík 
horoskopům moc nedá, takže jsme si ani partnerský horoskop nedělali. Líbí se 
nám „moudro“ od B. Bardot

Pro lásku není důležité, aby se lidé k sobě hodili,

ale aby spolu byli šťastni.

SVATEBNÍ KNIHA HOSTŮ

Kniha je určena všem hostům, abyste do ní napsali, co se Vám dnes líbí či nelíbí. Vaše přání, 
pozdravy, rady pro „novo“manžele nebo nějaký vzkaz, vtípek či malé výtvarné dílko.
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Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání 
příjmení. A tak jsme se dohodli, že budeme užívat společné příjmení  TAUFER-
TAUFEROVÁ stejně jako dalších 87 občanů ČR.(zdroj www.kdejsme.cz)

Známé osobnosti s tímto příjmením-
           František Taufer (1885–1915) – moravský básník 

• Jiří Taufer   (1911–1986) – český básník, překladatel a komunistický novinář, syn Františka 
• Lutz Taufer   – německý politický aktivista a terorista 
• Otakar Taufer   – rektor University 17. listopadu, syn Františka a bratr Jiřího 

A pro zajímavost jméno RUDOLF nosí v ČR 24911 občanů a jméno LADISLAVA 1100 
žen v ČR.(zdroj www.kdejsme.cz)

Známých osobností nesoucí jméno Rudolf , je požehnaně, např.
Rudolf Hrušínský st., ml., nejml., Rudolf Jelínek, Rudolf Deyl st., Rudolf Červený, Rudolf Hess, atd.
Ovšem osobností se jménem Ladislava, je jako šafránu-Laďka Kozderková, Laďka Něrgešová

A nemůžeme zapomenout na jméno NELA,v ČR je nositelkami tohoto jména 16150 žen, 
s průměrným věkem 9 let. 

Ze známých osobností, vím, jen o jedné a to je Nela Boudová.

VZPOMÍNÁME

S láskou a úctou, oba, vzpomínáme na své tatínky-Rudolfa Taufera a Ladislava Křelinu.
Děkujeme jim, že nám, v životě hodně pomohli a hodně nás toho naučili.

Ve svých srdcích  na ně stále vzpomínáme.
Velké díky patří i našim babičkám a dědům, kteří byli nedílnou součástí našeho dětství.

DĚKUJEME

http://www.kdejsme.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Universita_17._listopadu
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Otakar_Taufer&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lutz_Taufer&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Taufer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Taufer
http://www.kdejsme.cz/
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                  Děkujeme

      Vám všem za účast na posvatební pařbě. Děkujeme za lásku, kterou jste nám věno-

 vali, za nervy, které jste nám obětovali a omlouváme se za kocovinu, kterou si od nás
 
  odnesete.

     Je nám ctí trávit dnešní den s Vámi, a doufáme, že si na dnešní den odnesete krá-

    sné vzpomínky. A pokud si nebudete na něco pamatovat, oznamte to hned, na poz-

    dější reklamace nebude brán žřetel.

Houkání  povoleno :-)
      

TO JE ZNÁMKA PUNKU

HOBLUJ :-*
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