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Svatební práce - NOVINY
Cenzurováno: mírně až vůbec
Zpracováno: na kompjútru
Tištěno: kde se dalo (jednu tiskárnu jsme zavařili)
Psáno: všemi deseti
Zdroj: vlastní hlava
Uzávěrka příštího čísla: není v plánu

Volně k dostání v místě konání svatby.

5.5.2012

Lucie Večeřová
Tomáš Kučera

ÚVODNÍK
Vážení svatebčané, dovolte, abychom Vás přivítali na svatební hostině a veselce zároveň. To, co se
Vám právě dostává do rukou, je první a jedinečné vydání Svatebních novin vydaných ku příležitosti
svatebního dne Lucky a Toma. Oba věříme, že poslední vydání…víte, kolik nám to dalo práce?
Smyslem této tiskoviny je informovat o všem důležitém, vyplnit volné chvilky. A hlavně… pobavit
Vás… Pokud budete mít pocit, že si tu z Vás někdy střílíme, máte pravdu;)!
Přijměte také tyto noviny jako dárek od nás pro Vás na památku, klidně si je můžete odnést domů.
Doufáme, že se Vám budou svatební noviny líbit. Pokud ne, napište do redakce, ale odpovědi se
stejně asi nedočkáte ;+p…
Přejeme Vám příjemné počteníčko.
Lucka a Tom (šéfredaktoři)

PODĚKOVÁNÍ
Milí rodiče,
děkujeme za vše, co
trpělivostí

jste pro nás kdy udělali a to nejen dnes, i že za námi s láskou a
vždy stojíte a určitě vždy stát budete.
Milí příbuzní, přátelé, kamarádi a kolegové,
dovolte, abychom Vám všem touto cestou poděkovali za
milou přítomnost na naší svatbě.
Jsme rádi, že jste s námi prožili pro nás oba tak
důležitý okamžik.
Doufáme, že se dobře pobavíte a budete na náš
den rádi vzpomínat.

ZPRÁVA MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Na vědomost se dává, že na dnešní oslavě v orlovně v Jiříkovicích se musí dodržovat pořádek. Proto
každý přijímá následující pravidla!
1) Oslava začne, když je zahájena, a skončí, až je ukončena.
Přestřiženy dvě
2) Oslava se koná za každého počasí. Svatba bude v každém případě.
občanky
za bílého dne!
3) Vstupuje se dveřmi, je zakázáno vcházet oknem.
4) Vypadá to, že se každý umyl a učesal, plešky vyleštil.
5) Zasmušilé tváře, mrzouti, karty a náčiní na pletení zapomeňte doma!
6) Je zakázáno, cokoli chápat osobně či zle. Pokud to přesto někdo učiní, bude zastřelen…salvami
smíchu.
7) Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než určeným účelům. Jinak by byl vydavatel donucen příště
tisknout na smirkovém papíře!
8) Ohnivými pohledy se smí kvůli nebezpečí požáru házet jen velmi opatrně.
9) Při společném zpěvu musí zpívat skutečně všichni! Kdo chraptí, zpívá o přestávkách.
10) Smát se smí i bez vyzvání.

K tanci a poslechu nám zahraje kapela RIO, která přijede z nedalekých Křenovic.
Novomanžele fotí talentovaní fotografové: Jiří Dukát, který přijel z blízkého Brna a
Ivetka Koutná z Pošukova.
Hostinu uvařila paní Buchtová z Jiříkovic a práci na baru zastávají schopní pomocníci:
Alča Daňková, Ondra Divácký, Radek Chudiak, Mira Šupina a Verča Šupová.

Po domluvě s restaurací Vás prosíme, abyste dary, které se nevejdou dovnitř,
zaparkovali
či
odložili
venku.
Děkujeme

Oznámení
Tímto obrázkem vás moc nepřekvapíme, ale k dnešnímu dni
neodmyslitelně patří. Jsme na něj patřičně hrdi, protože
prošel dlouhou vývojovou fází, spoustou nezdařených
pokusů a úprav a musíme přiznat, že jsme naší vlastní
tvorbou překvapili sami sebe. Musíme říct, že jsme si na
n něm
nacvičili nejen své matematické dovednosti, tj. výpočet
umístění ohýbacích hran a dírek pro umístění mašličky, ale
také počítačových, kdy z hrubého powerpointového návrhu
se stalo dílo. Otočit pozadí zrcadlově byl vyšší level
manažerské informatiky. Nejdůležitější část textu vznikla
uprostřed noci spolu s prvotním návrhem a kupodivu v ní
stačilo změnit jedno slovo a byla hotová. S citátky to bylo
horší. Biblický citátek nebo nějaký ze života? Nejlépe asi oba.
„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“.
nezřekn Lucce se líbilo,
Tom měl pocit, že tomu ještě něco chybí. A tak jsme za
dlouhého zimního večera prošli sbírku starých svatebních
oznámení, při nichž jsme se výborně pobavili. V jakém směru
se zábava šinula docela pěkně shrnuje úryvek z naší debaty:
Tom:: „Zůstalo nám tu 6 hezkých návrhů na citát na oznámení.“
Lucka: „No, jeden horší než druhý.“ Text byl hotov. Příběh rukou vymyslel Tom už před dvěma lety. Po
focení nás bolely ruce jak po pořádné posilovně, ale stálo to za to. Na co to natisknout? Prolezli
Prolezl jsme
internet křížem krážem
ážem a nenašli žádné papíry z jedné strany ozdobné a z druhé strany hladké vhodné
pro tisk. Po několika měsících hledání Tom našel obchůdek na okraji Brna s papírovou galerií. To je
naše poslední šance. Vyrážíme tam. V budově jsou pouze kanceláře a výroba nábytku, paní se na nás
dívá velmi pobaveně. Neúspěšně odcházíme. Cestou zahlídneme miniobchůdek s papíry, máme málo
času, oni mají polední přestávku a zvažujeme, jestli čekat nebo ne. Když už jsme tady, čekáme. Paní
nám nabízí velký
ký výběr nádherných papírů přesně podle našich představ. Tom dokoupil mašličky,
jedno odpoledne jsme udělali manufakturu, řezali, děrovali a vázali a bylo skoro hotovo.

TADY JSME UŽ DNESKA BYLI Poutní místo Lutršték
Na kopci "Vinohrady" "Hojdě" (Heide)
severozápadně od Němčan nalézá se
studánka s velmi zdravou, ba snad i
zázračnou
vodou
pode
jménem
"Luterštek".
Název tohoto poutního místa "Lutršték"
vznikl údajně z německého "lauter Steg".

Nad samou studánkou vystavěná jest malá kaplička z let 1867-1877 z milodarů poutníků, kteří
přicházeli k nedaleké studánce a svěřovali se zde pod ochranu Sedmibolestné Panny Marie. Ke
studánce se váže několik pověstí, podle nich voda ze studánky uzdravila několik slepých lidí.

PROGRAM DNE

Lucka Večeřová mění

12:00 – obřad na Lutrštéku v Němčanech – už máme za sebou
příjmení! …víme na jaké
13:00 – gratulace a focení – už se těšíme na fotky ;+D
14:00 – přesun na rodinný oběd – dojeli jsme snad všichni
14:30 – rodinný oběd (dobrou chuť)
15:30 – poobědová pauza – odpočinek starších a pokročilých a nejen to…
18:00 – veselica s vydrživšími účastníky z oběda obohacena o příchozivší kamarády, přátele a blízké
Dále – je to na vás ;+)…
…večeře formou rautu a volná zábava až dokud vydržíte.
Možná přijde i kouzelník ;+p)

GASTRONOMICKÉ OKÉNKO ANEB CO ŠÉFKUCHAŘCE DO HRNCE SE VEŠLO
Přípitek
Martini/Rychlé špunty – pro začátek

Předkrm
Rajčátka s mozzarellou, pečivo

Svatební polévka – echt dobrá
Poctivý svatební vývar s těstovinami

Svatební meny
Přírodní kuřecí a vepřový plátek s opečenými bramborami, dresingem a přízdobou
pro masa odepřivší: Smažený sýr s opečenými bramborami a přízdobou

Desert
Zmrzlinový pohár – abyste se nám nepřehřáli
Kávička a sladké dobroty
Svatební
dort

Všechno co je zde k pití a
snědku je připravené jen a jen
pro Vás, tak se neostýchejte a
nabídněte si!

ZVEME VÁS
5.5.2062 – Oslava zlaté svatby
NEZAPOMEŇTE!!!

NĚCO MÁLO O NÁS ANEB CO MOŽNÁ JEŠTĚ NEVÍTE
Tom

Lucka

Železničář duchem i srdcem již od dětství, takže volba
„Kam po BiGy?“ byla skoro jasná. Mimo dopravní
školu se později začal věnovat učitelství-jak jinak než
techniky. Udělal si „řidičák“ na lokomotivy, ovšem
s pracovním uplatněním nepochodil, asi ještě
nepřišel správný čas. Pracoval ledaskde a ledajakpříležitostná práce v lokomotivním depu při údržbě a
opravách kolejových vozidel a mechanismů, pomoc
při dokončovacích pracech na domech, práce
v projekční firmě, spolupořadatel akcí, dopravní a
přepravní průzkumy ve vlacích ČD, parkovací
průzkumy, práce v logistickém skladu, příležitostné
doučování, práce oddílového a programového
vedoucího na dětských táborech, lyžařský instruktor,
údržba železniční tratě, práce v zemědělské výrobě, i
jako kdejaký študák brigáda v síti rychlého
občerstvení, i mnoho dalších…
Mezi zájmy patří vše kolem železnice; hra na kytaru a
zpěv (Pošukovská schola); společenské akce a jiné
kolektivní aktivity, tanec; sport: cyklistika, lyžování,
volejbal; turistika, plavání; kutilství; cestování;
šifrovací hry; tvorba internetových stránek…
Tož to su celý já ;+)…

Nevěsta a normální holka. Však ji skoro všichni znáte.
Má ráda přírodu, krajinu placatou i kopce. Túry,
výlety, procházky a cestování, pokud je pěšky nebo
na kole. Má ráda kytičky, rostlinky i zvířátka
(nejoblíbenější je samozřejmě želvička, kterou mají
doma) a to i v plyšové podobě. Nikoho asi
nepřekvapí, že její nejoblíbenější barva je zelená.
Volný čas, kterého již bude rozhodně více než
doposud se školou a prací a zároveň, nejraději tráví
venku, pohybem, sportem. Za jakéhokoli počasí. Dále
ji baví tvorba různých praktických i nepraktických
drobností ze všemožných materiálů. Hlavně když jde
o dobrý nápad. Lucka právě dopsala svou druhou (a
doufá, že poslední) diplomku, a pracuje v auditorské
firmě. Po Bigy se vrhla na studium cestovního ruchu
v Praze, ale zjistila, že jí to nic moc nepřináší.
Rozkoukala se a vystudovala Regionální rozvoj na
geografii na UK a téměř už i oceňování podniků na
VŠE. Celé studium ale Baví ji stále ještě matematika a
finance. Baví ji také tanec, šifrovací hry a v zimě
lyžování a bruslení. Lucka je vodomil ☺. Má ráda
Norsko, kam se jí poštěstilo během studia na půl roku
vyrazit, tamní přírodu, optimismus i životní styl.

Tomův příběh
„Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.“ Poté se
stalo mnoho věcí, ty jsou ale zaznamenány v knihách, kronikách, letopisech, matrikách a jiných
análech…
Jedno letní pondělní odpoledne, píše se rok 1985, porodnice v Brně – dodávky lokomotiv řady
T203.05 mají své gró již za sebou, nicméně však pokračují, soudruh doktor Husák u moci, o revoluci se
zatím nic neví… a do tohoto všeho se manželům Kučerovým narodil jakýsi Tomáš. Otec nemůže
uvěřit, že má syna a několikrát pro sichr (asi aby náhodou nezapíjel něco jiného) volá do porodnice a
ujišťuje se o skutečnosti této události…
Další události si buď nepamatuji, nebo nejsou pro tento „plátek“ tak důležité a budou třebas jednou
vydány v „Pamětech Tomáše Kučery“.
Už odmalička jsem měl rád pohádky a zvláště princezny a jiné krásné (především dívčí) postavy.
Nejednou jsem si představoval, jak vysvobozuji princeznu ze spárů černokněžníka, z posledních sil
bojuji s drakem, plním pošetilé úkoly, prosekávám si cestu dál a to vše jen pro tu svou princeznu…
Nicméně život není taková pohádka. A to jsem začal záhy zjišťovat…
Naše první zmapované setkání s Luckou (nepočítám-li míjení na školních chodbách) bylo na výletě
s Bubendou (učitelkou biologie) na Lopeník, kam jsme my starší jeli jako dozor coby pomoc. Nicméně
tadle děvčica mě nijak nezaujala, ostatně v té době mě žádné nebraly, měl jsem svoje mašinky.
Kdybych se zpětně nedozvěděl, že na Lopeníku jsme byli s Luckou, tak o tom ani nevím a ona taky ne.
Na Bigy jsem se zúčastnil školního zájezdu do Anglie a Skotska. V buse už nevyšla místa, tak jsem
dostal vedle sebe přidělenou právě Lucku… Odhadoval jsem, že má doma v posteli tlupu plyšových
potvor… Tak jsme ten čas strávili jakožto spolucestující, ale nic vážného to ve mně nezanechalo… A
přecejen poté se se mnou Lucka chtěla sejít – abych jí dal kopii nahrávek z Británie z kamery na
kazetu… Tím to ale vše skončilo, prozatím…

Neskončilo vše… Opět si na mě vzpomněla – když chtěla vysvětlit komplexní čísla. Říkal jsem si: „Ode
mě? Vždyť sice tomu rozumím, ale písemky mám za 3.“ Ale šel jsem do toho – přece to není nic
těžkého na vysvětlení a pochopení a aspoň si to zopáknu k maturitě.
Ve škole se rozhovory stávaly častější a delší. Jednou nás vrátný dokonce musel kolem 18 hodin
vyhánět ze školy… Venku se oteplovalo, tak jsme tato naše povídání o životě, prioritách, událostech,
názorech a blbostech přesunuli na „Kravák“. Občas jsme s sebou vzali deku. Několikrát jsme si byli i
dost blízko na polibek. Jevila se jako fajn člověk, ale já tou dobou neměl na takové věci pomyšlení.
Přiblížila se půle června, kdy má Lucky narozeniny. Jako dárek jsem vymyslel a vytvořil hrnek s fotkou
a nápisem: „Přátelství je někdy víc než láska.“ Jenže dva dny před narozeninami to už nebyla pravda…
Opět jsme leželi na dece a kecali o kdečem. Pak asi zavál příliš teplý vítr, zamotal nám hlavy a políbili
jsme se. Od té doby ji mám rád.

Příběh Lucinky
Díky Bohu, narodila jsem se…
S Tomem to láska na první pohled nebyla. Byla to dlouhá cesta. Naše první setkání jsme vystopovali
až po mnoha letech a bylo na školním výletě v Bílých Karpatech. Že jsme tam byli spolu, jsme později
zjistili z fotek. Pak jsem si zpětně taky vzpomněla na další setkání na jakémsi tanečním večírku
souvisejícím s mými tanečními. Ale taky nic. Dalším setkáním po delší době a na delší dobu, které už
zůstalo v paměti nás obou, byl školní výlet do Anglie. Sedla jsem si v autobuse sama na dvousedadlo,
protože jsem z celého zájezdu nikoho neznala. Čekala jsem, kdo si přisedne. Místo toho přišla
profesorka, že jestli by mi to nevadilo, budu sedět vedle Tomáše ze septimy, protože tady ty dvě
kamarádky chtějí sedět vedle sebe a na mě jiné místo už nezbývá. Takže co mi zbylo. Toho staršího
kluka jsem se docela bála, ale zdál se být hodný. Za námi seděli dva nevidomí a on si s nimi vykládal,
zatímco já nevěděla, co jim mám říkat. Na kluky jsem v té době nemyslela, Tom mi na první pohled
nebyl sympatický. Po pár hodinách nezbytného hovoru, na který jsme měli během cesty hodně času,
se zdál být celkem normální a přestala jsem se ho bát ☺. Tedy první pozitivní krok.
Moment, kdy mě Tom zaujal, byl večer s tancováním skotských tanců – Tom tam stál s kamerou a
zaujatě natáčel. Šla jsem pro něj na tanec, protože jsem si to chtěla vyzkoušet a aspoň trochu jsem ho
na rozdíl od ostatních znala. Nadšení neprojevoval, prý chtěl natáčet a ne tancovat. To mně bylo
jedno. Na druhou stranu si vzpomínám, jak si v nejsevernějším městečku Skotska Tom koupil fish and
chips, voněl s tím v celém autobuse, ládoval se a nedal mi ani jednu hranolku ochutnat. Měla jsem na
to takovou chuť. Byl asi prvním klukem, který se se mnou normálně bavil.
Viděli jsme se zase až po Novém roce. Přinesl mi něco k Bigy, když jsme se třídou odjížděli na lyžák.
Překvapilo mě, že si mě ještě pamatoval. Nejspíš jsme se občas pozdravili na chodbě, míjeli jsme se
často, prohodili pár slov. Říkala jsem si, že je to můj kamarád, první normální kamarád v životě. Pak
jsme na chodbách začali prohazovat víc slov.
Komplexní čísla, o kterých se zmiňuje Tom… Chodil o rok výš, nikoho jiného staršího jsem neznala.
S holkama jsme počítaly poctivě maturitní otázky, z komplexních čísel jsme hodně nevěděly, a tak
jsem Toma trochu zneužila, aby mi to vysvětlil. Věděla jsem, že to umí a bude to zadarmo. Vysvětlil to
pěkně. Matematických setkání proběhlo ještě několik. Časem už ale nebyla řeč pouze o matice, ale o
životě a vůbec… Z toho se mi Tomáš občas znenadání zjevil před třídou, usmíval se a chtěl, abych šla
ven si s ním povídat. Začali jsme se scházet sem tam o přestávkách, sem tam o volné hodině, po
škole. Postupně jsme se bavili o všem… Povídáním, později i krátkými procházkami jsme strávili
spoustu času. Když jsme nebyli ve škole nebo jinde spolu, psal mi sms. Přišla jsem na to, že existuje
někdo, kdo má stejné názory jako já. Viděla jsem, že je veselejší, když je se mnou. Po čase se
z obyčejných kamarádů stali divní kamarádi (divní, protože se mě Tom občas dotkl). Nikdy mě ale
nevzal za ruku.
V létě jsme přesunuli povídání na Kraví horu, později jsme brávali i deku. Kecali jsme o všem možném,
sem tam mi donesl kytku. Těsně před Tomovou maturitou mi dal pár svých starších fotek s tím, že už
se asi nebudeme tak moc vídat, když končí školu, tak aby mi zbyla nějaká památka.
Ale k mému překvapení za mnou jezdil na povídání na dece i po maturitě. A to už bylo co říct. Přišel
dnes moc slavný den - 14. 6. 2005. Válela jsem se na zádech a něčemu jsme se smáli. Z ničeho nic se
sehnul ke mně a políbil mě. Nebylo to nepříjemné a to byl základ ☺. Pak mě pohladil po tváři a vybalil

pro mě dárek k narozeninám. Překvapilo mě, že si vzpomněl, že budu mít narozeniny. A když jsem
viděla hrníček se společnou fotkou, byla jsem překvapená ještě víc. Nenapadlo mě, že by na mě tak
moc myslel, že by mi nechal vyrobit dárek. Musel na to myslet s pořádným předstihem. Předával mi
to se slovy: „Tady máš něco k narozeninám, ono to, co je tam napsaný sice už teď není tak úplně
pravda, ale to jsem předtím nevěděl.“ Takže to bylo jasné. Poprvé když jsme se z té deky zvedli, mě
vzal za ruku. A tak to všechno začalo a nekončí.

Nejobvyklejší svatební tradice aneb co jste u nás zažili nebo ještě bude
Družičky
Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. Tento zvyk měl svůj význam:
duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí
mít družičky na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.

Rozsypávání květin
Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují
kolem květiny. Ty měly přilákat bohyni plodnosti.

Házení rýže
Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých
oblastech také konfetami, drobnými mincemi, oříšky neb rozinkami, či bonbony. Stejný význam má i
jiný zvyk: během hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Svatební špalír
Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom snaží všemožně
zabránit, ale ne násilím. Symbolický význam: překonávání nesnází v manželství.

Rozbíjení talíře
Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách – střepy nosí štěstí a společným zametáním
novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické.

Házení svatební kytice
Nevěsta hodí svatební kytici přes levé rameno mezi svobodné dívky. Ta svobodná dívka, která ji chytí,
bude příští nevěstou.

Společné pojídání polévky
Společné pojídání polévky novomanželů z jednoho talíře při svatební hostině má symbolizovat jejich
spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného krajíce,
z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto výstižnou symboliku je uvedený
svatební zvyk dodnes velmi rozšířen.

Svatební pověry aneb co naši předkové vygómali
Mimo již dříve zmíněných tradic je celá řada pověr. Některé jsme pro Vás vybrali…

Nevěsta
•
•

Nevěsta by si rozhodně neměla šít svatební šaty sama. Manželství prý dlouho nevydrží neboť
si „ zašívá „ cestu ke štěstí.
Nechce-li mít nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství - nepeče svatební dort, koláče ani
nijak nepomáhá při pečení.

•
•
•
•
•
•

Nevěsta má mít ve svatební den vše nové jako symbol nového počátku, kromě jedné věci
půjčené (měla by být od šťastného a veselého člověka), jedné staré (symbol zachování rodinné
tradice) a jedné modré (nejčastěji to bývá modrý podvazek).
Dá-li si nevěsta do střevíce minci, přinese to novomanželům bohatství. Chce-li, aby jim láska
vydržela - přidá ještě čtyřlístek.
Sestry by se neměly vdávat ve stejný den. Přináší to smůlu.
Svatební kytici by měla nevěsta vidět až ve svatební den, a to, až ji přinese ženich.
Říká se: Prší-li v den svatby, prší novomanželům štěstí.
Přeběhne-li Vám cestou z obřadu přes cestu kotě, budete mít štěstí.

KNIHA HOSTŮ – NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Kniha je určena VŠEM svatebním hostům, abyste do ní napsali, co se Vám dnes líbí či nelíbí, Vaše
přání, pozdravy, rady novomanželům nebo nějaký vzkaz, vtípek či malé výtvarné dílko. Budeme rádi
za každý příspěvek, tak se hezky snažte, ať si máme na stará kolena co číst. Předem děkujeme!
(Tipy co psát: Na co si vzpomínáte, co jste s námi zažili zajímavého, vtipného, co stojí
za připomenutí, …)

5.5.
V roce 2012 připadá tento den sobotě. Svátek má Klaudie (lidský kalendář), Cindy, Eda a Goldie (psí
kalendář), Orianna (kočičí kalendář). Svátek slaví podle liturgického kalendáře svatý Gothard.

Extrémy 5. května
Dlouhodobé extrémy naměřené v Klementinu od roku 1775.
Průměr
Maximum (2003)
Minimum (1864)

14,3°C
28,4°C
-0,5°C

A dneska?! Posuďte
sami ;+)…

HISTORIE SVATEBNÍCH ŠATŮ
Ještě v minulém století byly bílé svatební šaty z hedvábí, mušelínu, saténu, tylu nebo krajek výsadou
nevěst z vyšší společenské vrstvy. Prostší dívky se strojily do svých nejlepších šatů, většinou do
svátečního kroje, ve kterém se více než ve všedním odrážely životní podmínky jeho nositelů, bohatství
nebo chudoba kraje. Větší rozmanitost, především v materiálu, byla ovlivněna i tím, že základním
požadavkem nebyla účelnost jako u oblečení na všední den, ale v největší míře reprezentativnost.
Mnohé přepychovější krojové součásti se pořizovaly až ke svatbě a pak se nosily pouze na největší
církevní svátky a k zvláštním rodinným příležitostem. Naopak dívky z chudších poměrů nosily ve
svátek a na svatbu svrchní soukenné součásti oděvu na líc, zatímco ve všední den naruby, šlo např. o
modrotiskové zástěry, které by praní vůbec nesnesly nebo by vybledly.

CITÁTY O MANŽELSTVÍ
"V dobrém manželství jeden od
druhého vyžaduje málo.
V krásném manželství se všechno
dává a přijímá." Ortega y Gasset

"Manželé, kteří se milují, řeknou z jeho nohou, aby byla jeho
si tisíc věcí, aniž promluví."
otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby
Čínské přísloví
byla blízká jeho srdci. " Talmud
"Bůh nestvořil ženu z mužovy
hlavy, aby mu poroučela, ani

CITÁTY O LÁSCE
Každý jsme anděl s jedním křídlem, abychom
vzlétli, musíme se obejmout. Luciano de
Crescenzo
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany,
jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud

je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
Richard Aldington
Jestliže mlčíš, mlč z lásky. Jestliže mluvíš, mluv z
lásky. Jestliže napomínáš, napomínej z lásky a
jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky. Sv. Augustin

SVATEBNÍ VÝROČÍ
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.
Ať tak či onak, kytička 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
45 safírová
75 korunová
4 květinová
10 cínová
20 porcelánová
50 zlatá
5 dřevěná
11 ocelová
25 stříbrná
55 smaragdová
6 železná
12 hedvábná
30 perlová
60 diamantová
Kontrolní otázka: Pokud bychom s naší svatbou tolik neotáleli, mohli bychom letos oslavit již vlněnou
svatbu.
Schválně poznáte, jak dlouho už jsme spolu?

ÚNOS NEVĚSTY – ANO ČI NE?
Dlouholetá tradice, která se na leckterých svatbách dodržuje. Lucka a Tom však nemají až tak tradiční
svatbu, a tuto aktivitu si nepřejí provádět.
A což takhle unést ženicha? Tak na to zapomeňte! Ne, ani toto by se nám nelíbilo. Pokud nás chcete
něčím překvapit, proberte to nejprve se svědkem Toma (Pájou – černovlasý čahoun) nebo svědkyní
Lucky (Janou – plavovlasá kráska).

TAKÉ FOTÍTE?
V dnešní době skoro vlastní nějaký ten přístroj „camera obscura“ v několikageneračně pozdní podobě. Prosíme všechny, kteří si na naši svatbu donesli potomky
„camery obscury“– fofoaparáty, „děla“, mobily i krabičky
od mýdla, které umí zachytit náš den a učinili tak, aby
nám poskytli svá díla. Bereme ohled na autorská práva a
ACTA… Můžete předávat osobně anebo posílat na
kuceratomas@seznam.cz, nebo na datových médiích
zasílat na adresu Tomáš Kučera Kovalovická 660, Pozořice 66407.

SMĚJE SE CELÁ RODINA
Babičko, proč je ta nevěsta celá v bílém?
Protože bílá znamená radost, a dnes je to
pro ní nejšťastnější den jejího života.
A proč je teda ženich v černém?
Mladý muž jde na námluvy a otevře mu
budoucí tchyně. Vrazí jí kytku se slovy:
„Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery.”

„Starší nebo mladší?” „To jsem nevěděl, že má každou ruku jinak starou!”
Na svatební hostině to jeden z hostů nevydrží a pronese: "Pane Bože, jaká je ta nevěsta škaredá!" "No
dovolte! Jak se to opovažujete mluvit o mé dceři!" "Promiňte, nevěděl jsem že jste její otec." "Co? Já
jsem její matka!"
Muž se proudí doma, v hlavě mu buší permoníci, v hrdle
poušť, líně otevře jedno oko a na nočním stolku Aspiriny a
sklenice vody. Posadí se a vidí: na židli vyžehlená košile,
kravata a kalhoty. Vedle stojí vypulírované boty, nahoře
leží cedulka: „Miláčku, snídani máš na stole, jela jsem
nakupovat. Miluju Tě.“
Tak se oblíkne, jde do kuchyně a na stole slanina s vejci,
čerstvě upečený chleba, nové vydání časopisu Playboy
vedle talíře. U stolu snídá jejich syn, tak se ho táta
opatrně zeptá: „Nevíš, co se tady proboha stalo?“ Syn
odpoví: „Přišels domů ve tři ráno, narvaný jak žok a vůbec
jsi nevěděl, co děláš. Vyvrátil jsi dveře, rozbil židli,
pozvracel jsi chodbu a udělal sis monokl o roh stolu.“ „No,
ale to nedává žádný smysl. Proč mám teda připravenou
snídani a to všechno?“ „Jo, tohle? To když tě máma
odvlekla do koupelny a snažila se tě svlíknout, tak jsi řval:
„Ruce pryč, dámo, jsem šťastně ženatej chlap!…“

„Proč se ten Pepa ještě neoženil?”
„Stále ještě čeká na svůj ideál.”
„A jaký je jeho ideál?”
„Taková, která by si ho chtěla vzít!”
Novomanželé na svatební cestě, on v hotelu objednává
pokoj na týden. Recepční se nakloní k novomanželce a
povídá: „Vy se mu musíte pořádně líbit. Obyčejně u nás
objednává pokoj jen na jednu noc.”

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO MUŽE
Délka kurzu: 11 vyučovacích hodin rozdělených
do 11 tématických dní, doporučeno 1 x týdně (pro
vysokou náročnost)
Témata jednotlivých hodin:
1. Jak zalévat květiny za oknem. (prezentace s diapozitivy)
2. Toaletní papír - Roste sám od sebe v držáku? (diskuze)
3. Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé prádlo. (cvičení v terénu)
4. Klíče od auta a jiné maličkosti – Rozvoj dovedností ukládat věci na své místo. (praktické cvičení)
5. Špinavé nádobí - Může levitovat směrem do dřezu? (projekce)
6. Ztráta identity - Založit někam ovladač k televizi nebo dovolit i ostatním, aby ho používali?
(skupinová terapie)
7. Skuteční muži se neptají na cestu, když zabloudí. (svědectví)
8. Je geneticky možné sedět tiše vedle řidičky, když se snaží zaparkovat do mezery mezi auty?
(simulace na trenažéru)

9. Učíme se žít – základní rozdíly mezi: „žít sám“ a „žít s někým“. (přednáška s prezentací a
praktickými ukázkami)
10. Jak se stát ideálním společníkem při nákupech. (dechová cvičení a meditace)
11. Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si důležitá data manželského života jako např.:
manželčiny narozeniny, datum svatby. (cerebrální šoková terapie)

HLODY Z NAŠEHO SPOLEČNÉHO ČASU…
Defenestrace v Norsku
Tom dával na koleji do kupy kolo z v okolí hojně odložených vraků. Přebytek dílů se mu však zdálo
složité odnést opět vchodem několik pater, tak je chtěl hodit z okna na hromadu dalšího bordelu,
jenže se ty zbytky furt o něco zasekávaly, tak z něj vypadlo: „To jsem netušil, že s defenestrací jsou
takový obstrukce.“

Ležíš vprostřed

Z předsvatebních příprav

Tom odešel uprostřed noci na záchod a po
návratu našel Lucku, kterak se rozvaluje na celé
dvojmatraci. Decentní odsouvání nepomohlo, tak
jí vzbudil a sdělil: „Ležíš úplně vprostřed!“

Tom: „Zůstalo nám tu 6 hezkých návrhů na citát
na oznámení.“
Lucka: „No, jeden horší než druhý.“

Společný odpočinek

Ani výběr svatebního vína na výslužky nebyl
snadný…

Odpočinek a pohodová konverzace vyplynula
takto:
Tom: „Takže ti smrdím?“
Lucka: „No, ne, ale mohl by ses osprchovat…“

Mlsná Lucinka
Tom má doma vždy něco dobrého. V poličce měl
zrovna bonbóny Toffifee a měla na ně chuť
(ostatně jako pořád na něco sladkého): „Tomíku
aspoň jeden kousek Toffifee.“ Tak dostala
kokino, a když Tom přišel za chvíli zpět, z 15 jich
tam zůstalo do každé ruky.

Naše děti

První červené
Tom: „Není v tom cítit víno.“
Růžové-2. vzorek
Lucka: To víno je hnusný.“
Tom: „A když k tomu čuchneš, tak je cejtit
mršina.“
3. vzorek
Tom: „Má to sice hezkou flaštičku, ale smrdí to
jako záchod.“
Martin: „Ten konec je jako záchodová mísa.“
4. vzorek
Lucka: „Chutná to jak čůránky.“
Tak jsme rozhodli, že na výslužky víno
z Kauflandu nebude!

Někdo ze spolča v Pošukově (asi Janička Železná):
„…Vaše děti budou trpět nadměrnou kučeravostí
vlny.“

Holky plačte, Tomáš Kučera
už je pod pantoflem…

HOROSKOP NA DNEŠNÍ DEN – 5.5.2012
Kozoroh (22.12.-19.1.)
Pro Kozorohy dnes platí:
zúčastněte se všech možných
her a soutěží -když chytíte své
štěstí za pačesy (nebo za rohy),
rozhodně se Vám to vyplatí!

Vodnář (20.1.-17.2.)
Dnešek je naprosto nevhodný
den pro držení diety. Z

gastronomického hlediska jsou
vám hvězdy velice nakloněny.
Vaše chuťové buňky vám budou
děkovat.

Ryby (18.2.-19.3.)
Dnešní datum byste si měl
zapamatovat pro pozdější
účely. Pravděpodobně budete
mít nedostatek spánku.

Beran (20.3.-20.4.)
Všichni berani by měli dnes
tancovat.
Dnes
je
Vám
předurčeno
protancovat
alespoň jedny polobotky. Raději
s sebou noste náplast proti
puchýřům.

Býk (21.4.-20.5.)
Dnes je ten správný čas na
bodovou dietu aneb cokoli
najdeš a bude to k jídlu, to
zbodni… Ale pozor na žaludek,
mohou se objevit zažívací
potíže

a ani večeřet doma. Hvězdy
mají tušení, že dnes doma
vůbec nebudete.

Lev (23.7.-22.8.)

Dnes nemusíš vařit večeři. Po
dnešku se milé váhy nemá cenu
vážit, měly byste pocit, že se s
vámi něco stalo.

Den jako stvořený, aby sis
vyrazil/a s přáteli.

Štír (23.10.-21.11.)

Blíženci (21.5.-20.6.)

Panna (23.8.-22.9.)

Dnes je tvůj den, buď se vdáš
nebo budeš aspoň pozvaný/á
na svatbu. A po dobrém jídle a
pití si přečteš něco veselého.

Tento den stráví panny ve
slavnostním oblečení. Podle
hvězd byste si měli dnes na
sebe vzít ty nejlepší šaty, které
máte. Určitě vám je někdo
pochválí.

Rak (21.6.-22.7.)
Svatba, to je to správné místo,
kam dnes jistě zavítáš. Dnes
nebudete ani svačit ani obědvat

Váhy(23.9.-22.10.)

SVATEBNÍ NOVINY
DO KAŽDÉ RODINY

Víno, ženy, zpěv - to ti dnes
říkají hvězdy. Na tento den si
neplánujte nějakou větší práci,
upřímně řečeno raději žádnou.
Budete flámovat až do rána.

Střelec (22.11.-21.12.)
V tento den byste měli dávat
pozor na to, jaký máte účes.
S největší
pravděpodobností
budete několikrát vyfoceni.

INZERCE
POPTÁVKA
Sháníme domeček pro nás. Zn. Levně! Kontakt:
lucynkav@seznam.cz.
----------------------------------------------------------------Hledáme cenné rady do manželského života. Tel.:
+420 775 626 842.
-----------------------------------------------------------------

NABÍDKA
Nabízíme cenné rady do příprav na svatbu.
Máme dost zkušeností. VÝHODNĚ! Jsme solidní,
nejsme žádná agentura! Tel.: +420 776 626 842.
-----------------------------------------------------------------

VÝKLAD JMEN

Nabízíme dekorace-vázy, organzy, svícny, gelové
perly… Jedenkrát použité. kytaras@seznam.cz
----------------------------------------------------------------Jak spolu vydržet několik let a vzít se? Poradíme:
776 170433
-----------------------------------------------------------------

ALKOHOL a VOLANT?! …NE!
Požili jste alkohol? A přesto se potřebujete
dostat domů i se svým autem?
Nezoufejte, řešení se najde-kontaktujte svědky
novomanželů.

Určitě také po svatbě navštivte
http://svoji.zde.cz
(možná nám chvilku bude trvat aktualizace)

Lucie
Toto ženské jméno latinského původu má u nás přes 104 000 žen, což jej řadí na 10. místo v
oblíbenosti. Lucie má jmeniny 13. 12. Jedná se o ženskou podobu mužkého jména Lucius, které má
základ v latinském slově lux "světlo". Význam jména je tedy "světlý, zářící".
Ženy s tímto jménem bývají často mírně cholerické, zároveň jsou velmi činorodé a nevěří jen tak
někomu na potkání. Dělají vše proto, aby si jich okolí všímalo. Proto i jsou velmi citlivé na krásu,
kterou často si přisvojí. Mají rády pohodlí, poslušnost a dosti rády rozkazují. V životě se snaží získávat
to, co jejich okolí nevlastní.

Tomáš
Toto mužské jméno pochází z aramejštiny nebo syrštiny. V ČR jej nosí přibližně 168 000 lidí, což jej
řadí na 8. místo v oblíbenosti. Svátek má Tomáš 7. března. Původem jména a jeho významu je
syrské/aramejské Tómá (případně Teómá), které v překladu znamená "dvojče, blíženec".

Člověk s tímto jménem bývá inteligentní, kulturní, čestný a řeší věci s vrozenou jemností. Mívá dobré
organizační schopnosti, proto má i v práci hodně úspěchů. Problémy na které občas naráží,
prozkoumá a s velmi praktickým přístupem většinou vyřeší. Sice sám sebe považuje za člověka mírně
staromódního, z chování to není poznat, protože navenek vystupuje velmi otevřeně a moderně. Váží
si svých rodičů, rodinu zakládá brzy a své rodinné povinnosti pak plní velmi pečlivě. Mívá občas skony
k chaotickým výstřelkům.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za lásku, kterou jste nám dali, a doufáme, že ji budeme moci opětovat.
Děkujeme. že jste v tento náš den byli s námi a že jste ho s námi oslavili.
Děkujeme za Vaše přáni a dary.
Děkujeme také všem, kteří nám pomohli tuto akci s názvem svatba uspořádat.
Děkujeme, že na naší svatební hostině nekouříte.
Děkujeme, děkujeme, děkujeme...

REKLAMA:

