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SVATEBNÍ  NOVINY 

(SEDLÁŘOVINY) 

 
 

 

 
Dovolte, abychom Vás přivítali na svatební hostině. 

To, co právě držíte v rukách je věcí, jež má vyplnit mezery ve Vaší zábavě.  
Rádi bychom, abyste se v tento náš svatební den bavili co možná nejvíce, a proto 

jsme vytvořili tento doplněk. 
Přijměte tyto noviny jako dárek od nás pro Vás na památku, klidně si je  

můžete odnést domů.  
Ochranka Vás nebude při odchodu prohledávat, takže  

je můžete veřejně vynést ze sálu.  
 

Zároveň bychom Vám chtěli touto cestou poděkovat, že jste i přes určitou 
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… 

Tento den si chceme užít s Vámi právě takový, jaký je… 



 

PRAVIDLA SVATBY 
 

 
1. Svatba se koná za každého počasí! 

 
2. Při zpěvu zpívají všichni! Kdo chraptí, zpívá o přestávkách,  

kdo zpívá falešně, zpívá na WC. 
 

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

4. Kdo netančí s námi, tančí proti nám. Takže hurááá na parket. 
 

5. Pod stolky je možno zalézat až po 22. hodině. 
 

6. Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než určeným účelům.  
Jinak bude vydavatel nucen tisknout na smirkovém papíře! 

 
7. Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly 

řídit, budou utopeni v alkoholu. 
 
 

 

A jak že toto všechno začalo? 
 

 
Nevěsta se narodila 25. 3. 1991 ve Šternberku, samozřejmě to, bylo veliké 

překvapení, nebyl to Jakub, byla to Marta a to tatínka tak zmátlo, že si musel do 
porodnice zavolat pro jistotu 2x :D 

Jako malá holčička měla radši autíčka než panenky, kutilské pořady jako  
Pat a Mat (běželi klidně i 4h dokola), hrála s holkama a klukama fotbal, na 

schovávanou a další dětské hry.  Ale jako každá malá holčička z toho jednou 
vyrostla, už se nenechala stříhat na hříbka, nenechala si jen tak kecat do toho co 

že si to dnes vezme na sebe a začala se pomalu s kamarádkami koukat po klucích, 
který že by se jim líbil. 

 

Ženich se narodil 18.9.1987 v Olomouci, byl to kluk jako buk a dostal jméno 
Tomáš. Jako každý malý chlapeček si nejraději hrál s autíčky, traktory a kamarády. 

Ale i on z toho jednoho dne vyrostl a vyměnil modely autíček za ty opravdové, 
nenechal se stříhat na kastrol, šel se vyučit a i model náklaďáku vyměnil za ten 

opravdový. A začal se s kamarády koukat po holkách, která že je nej…  
no nejkrásnější :) 



No a jejich seznámení? 

 
Jak by řekli OSUDOVÉ 

Někdo zná ten pravý příběh a někdo jiný... 
A ten pravý se rozhodli říct všem dnes v den svatby 

Jednoho dne kdysi v srpnu roku 2007 ona šla na www.lide.cz na chat 

(s přezdívkou Srdicko.01) si jen tak s někým pokecat a on (s 
přezdívkou Tommysek) s nějakou... 

 
Slovo dalo slovo a přidali si jeden druhého do přátel (na tehdejším ICQ) 
a skoro každý den si psali a vyhlíželi se, kdy tam bude ten druhý, aby si 

mohli napsat, a takto to pokračovalo asi 2 měsíce. Mezitím oba 
ukončili své tehdejší bezvýznamné vztahy. Tomáš se rozhodl a řekl 

kamarádovi ,,Tuto musím mít'' a uháněl Martu, aby se setkali, Marta se 
bála rande na slepo, ale nakonec jí to nedalo a dala si s Tomášem rande 

v nedaleké Olympii, kde je hodně lidí. Kvůli vzdálenosti mezi nimi 
chtěla Marta prozatím zůstat kamarády, ale to se po dalším měsíci 
změnilo a Marta napsala 

Tomášovi SMS : ,,Mám pro tebe 
dárek k Vánocům'' a jelikož to 

Tomáš nemohl vydržet, jaký že 
to dárek dostane a do Vánoc 
zbývali 4dny, tak se setkali. 
Marta mu řekla, že by sním 

chtěla teda chodit a tak se dali 
dohromady 20. 12. 2007 

 



Zhruba v březnu 2008 kdy spolu chodily, asi 3 měsíce Marta vyprávěla 
Tomášovi, jak pracovala na brigádě v Olympii a Tomáš, jak tam jezdil 

se zbožím. 
Marta dál vyprávěla, jak jednoho dne šla s kolegyní a uviděla jednoho 

kluka, který se po ní díval a že se díval tak moc, až nakonec spadl s 
příjezdové rampy.  

A jak jí kolegyně nabádala, ať tam jde, ať mu pofouká kolínko, ale že 
nešla, že jí odpověděla ,, nemá tak na mě koukat'' ale že jí to nedalo a 

ostatní dny co tam byla, ho vyhlížela.....  
Během toho jak Marta vyprávěla tento příběh se Tomáš usmíval a jak, 

dopověděla dodal: 
,,Šla jsi se silnější ukecanou blondýnkou jménem Martina,  

to já jsem tehdy spadl z té rampy''. 
 

 

Zasnoubení... 
 

To se odehrálo přes 1650km 
vzdušnou čarou dál a to v Tunisku, v 
srpnu 2014 za jedné krásné noci u 
romanticky osvětleného bazénu za 

pomocí kamarádů, kdy si šla 
kamarádka umýt vlasy asi po 4x za 

dva dny, abychom zůstali sami a Tom 
se mohl konečně vyjádřit.  

 

 
 
 

 

 
 

 



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, a 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 svatba 
2. rok papírová svatba 
3. rok kožená svatba 

4. rok květinová svatba 
5. rok dřevěná svatba 

6. rok železná či zinková svatba 
7. rok měděná či vlněná svatba 

8. rok bronzová či plechová 
9. rok hliněná svatba 

10. rok cínová či růžová svatba 
11. rok ocelová svatba 

12. rok hedvábná svatba 
13. rok krajková svatba 

14. rok slonovinová svatba 
15. rok křišťálová či skleněná 

20. rok porcelánová svatba 
25. rok stříbrná svatba 
30. rok perlová svatba 

35. rok korálová svatba 
40. rok rubínová svatba 
45. rok safírová svatba 

50. rok zlatá svatba 
55. rok smaragdová svatba 
60. rok diamantová svatba 

70. rok platinová svatba 
75. rok korunová svatba 

 
Smaragdová, diamantová, platinová a korunová svatba může být 

spojena s novým svatebním obřadem a výměnou nových prstenů. 



Horoskop na dnešní den: 

 

Kozoroh (22.12. -19.1.): 
Po dobrém jídle a pití si přečteš něco veselého. 

 
Vodnář (20.1.-17.2.): 

Dnešek je naprosto nevhodný den pro držení diety. 
 

Ryby (18.2.-19.3.): 
Sobotní noc je přímo ideální k procházce po sídlišti/vesnici. 

 
Beran (20.3.-20.4. ): 

Dnes je tvůj den, buď se vdáš nebo budeš aspoň pozvaný/á na svatbu. 
 

Býk (21.4.-20.5.): 
Tento den stráví býk ve slavnostním oblečení. 

 
Blíženci (21.5.-20.6. ): 

Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací potíže. 

 
Rak (21.6. -22.7.): 

Svatba, to je to správné místo, kam dnes jistě zavítáš. 
 

Lev (23.7.-22.8.): 
Den jako stvořený, aby sis vyrazil/a s přáteli do restaurace. 

 
Panna (23.8.-22.9.): 

Dnes je tvůj den, buď se oženíš nebo budeš aspoň pozvaný/á na svatbu. 
 

Váhy(23.9.-22.10.): 
Dnes nemusíš vařit večeři. 

 
Štír (23.10.-21.11.): 

Víno, ženy, zpěv - to ti dnes říkají hvězdy. 
 

Střelec (22.11.-21.12.): 
Můžeš si být jistý/á, že tuto sobotu strávíš na jakési oslavě. 

 



Ženský slovník 

 

 

"Ano." - Ne. 
"Ne." - Ano. 
"Možná." - Ne. 
"Potřebujeme." - Chci. 
"Rozhodnutí je na tobě." - Správné rozhodnutí by mělo být jasné i tobě. 
"Musíme si promluvit." - Chci si postěžovat. 
"Jistě, udělej to." - Nechci abys to dělal ! 
"Jsi tak ... mužný." - Potřebuješ se oholit a páchneš potem ! 
"Jsi dnes večer tak pozorný" - To opravdu myslíš pořád jenom na sex ?? 
"Bud romantický a zhasni." - Mám špeky. 
"Chci nové záclony." - ... a koberce a nábytek a tapety a ..... 
"Jsem unavená." - Nemám chuť na sex. 
"Miluješ mě ?" - Budu chtít něco drahého. 
"Jak moc mě miluješ ??" - Udělala jsem něco, co se ti opravdu nebude líbit. 
"Za minutku budu připravená." - Klidně jsi zase zuj boty a zapni si televizi. 
"Nemám tlustý zadek ?" - Řekni, že jsem krásná. 
"Musíš se naučit komunikovat." - Musíš se naučit se mnou souhlasit. 
"Já nekřičím!" - Samozřejmě že křičím, protože je to důležité ! 
Odpověď na otázku : Co se děje ?? 
"Pořád to samé." - Nic. 
"Nic." - Všechno. 
"Všechno." - Mám krizi. 
"Nic, opravdu." - Jenom to, že mě štveš. 

 

Mužský slovník 
 

 

"Musíš mi dnes trochu pomoct."- Asi se stane, že se dnes k ničemu jinému 
nedostaneš. 
"Dnes jsi ale dobře spala." - Chrápala jsi tak,že jsem nezamhouřil oči. 
"Mám hlad." - Mám hlad. 
"Chce se mi spát." - Chce se mi spát. 
"Nechceš jít do kina?" - Případně bych se s tebou rád vyspal. 
"Můžu tě vzít na večeři ?" - Případně bych se s tebou rád vyspal. 
"Hezké šaty." - Pěkný výstřih 
"Můžu ti někdy zavolat ?" - Případně bych se s tebou rád vyspal. 
"Vypadáš napjatě, namasíruju tě." - chci tě osahávat 
"Co se děje ?" - nevím, proč z toho děláš takovou vědu 
"Taky tě miluji." -no, tak jsem to řekl, teď už se snad budeme věnovat zase sexu 



"Ano, líbí se mi tvůj nový účes."- je to stejné jako dřív 
"Tohle se mi líbí víc." - tak už si to konečně vezmi a pojď domů 
"Vezmeme tvoje auto ?" - Moje je plné lahví od piva, papírů a navíc není v 
nádrži benzín. 
"Můžu ti miláčku pomoci s večeří ?"- Jak to, že jídlo ještě není na stole ? 
"Ano miláčku, hmm, jistě."- Neznamená to vůbec nic Je to jenom jakýsi léty 
vycvičený Pavlovův reflex. 
"To by bylo dlouhé vysvětlování."- Nemám ani tucha, jak to funguje. 
"V poslední době mám více pohybu."- Nefunguje mi dálkový ovladač na 
televizi. 
"Četl jsem všechny klasiky."- Odebírám Playboy už dobré tři roky. 
"Já tě poslouchám, jenom jsem se zamyslel."- Zajímalo by mě, jestli ta 
blondýna naproti u stolu má podprsenku. 
"Ale miláčku, my si nemusíme dokazovat naši lásku materiálně."- Zase jsem 
zapomněl na naše výročí. 
"To je přece ženská práce."- Je to těžké, špinavé a vůbec se mi do toho nechce. 
"Však víš, jak mám špatnou paměť."- Pamatuju si celé pasáže z oblíbeného 
filmu, adresu dívky, s kterou jsem se poprvé políbil, poznávací značku svého auta, 
ale tvoje narozeniny mi ne a ne mohou utkvět v paměti. 
"Běžně pomáhám v domácnosti..."- Jednou jsem hodil ručník do špinavého 
prádla. 
"Nemůžu to najít."- Nedala jsi mi to přímo do ruky a tak jsem zcela bezmocný. 

 
 

Co Vás dneska čeká? 
 

 

 
Můžeme prozradit, že určitě bude tradiční krájení svatebního dortu – 

každý ochutná, první tanec novomanželů, všichni ostatní budou potom 
také tančit :)  

      
a dál ... 

 

 

 

 
 
 



Dále například také bude svatební tombola 
A jak že se to hraje? 

Svědci Vás obejdou s lístky do tomboly (zapojit se do hry o úžasné 
ceny může každý) a tyto lístky si můžete zakoupit za libovolnou cenu a 
kolik jich chcete. Čím více jich zakoupíte, tím máte větší šanci vyhrát.  
Potom v průběhu večera bude losování, koho číslo se vyvolá, si přijde 

pro nějakou super cenu. A tady je seznam cen... 
 
 

Svatební tombola 
 

 

1. Klíč k novému vozu 

2. Dovolená dle vlastního výběru 
3. Sušička na prádlo 

4. Osobní počítač 
5. Výlet do Tater 

6. Romantická večeře pro dva při svíčkách 
7. Časově neomezená prohlídka zámku 

8. Kuchyňský robot 
9. Sada kol 

10. Luxusní parfém 
11. Něco na zub 

12. Luxusní bonboniéra 
13. Bublifuk pro celou rodinu 

14. Přítel v nouzi 
15. 3D puzzle 

16. Božský klid 
17. Cesta ke štěstí 
18. Košík plný hub 

19. Nářadí pro zedníky 
20. 5 minut slávy 

21. Welness víkend 
22. Návrat do dětství 

23. Jídelní servis 
24. Perličková lázeň 

25. Ohňostroj 
 

 



Závěrem 

 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat … 

 

Rodičům 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 své 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.  
 

Svědkům, že nám to všechno odsvědčili, kamarádům za zábavu, o 
kterou se postarali. Družičkám a všem co nám na svatbě jakkoliv 

účinkovali a pomáhali nám tuto svatbu takto uspořádat. 
 

Dále bychom rádi poděkovali za Vaše přání a dary, které jste nám 
přinesli. 

 
Děkujeme... 
Marta a Tom 

 

 

 
 

 


