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svatební noviny

Dovolte nám, abychom Vás přivítali na naší svatbě. Ano, po 10 letech  
se dočkali ti co to čekali, nečekali i ti, co už nedoufali. 

 
Právě se Vám dostalo do rukou jediné (a doufáme, že také poslední) vydání

svatebních novin, které mají jediný úkol – a to abyste se něco málo  
dozvěděli, ale hlavně pobavili.  

 
Zároveň příjměte tyto noviny jako náš dárek a památku na naší svatbu,

kterou si můžete odnést domů. Nebojte, ochranka u vchodu Vás  
prohledávat nebude :-) 

 
A na co že se můžete na následujících stránkách těšit? 

 
 

Harmonogram dne 
 
 

Co bude dnes dobrého 
 
 

Odhalení informací o novomanželích  
 
 

Graf – co bylo, je a bude 
 
 

Trocha romantiky aneb žádost o ruku 
 
 

Fotogalerie 
 
 

Něco na zasmání 
 
 

Zajímavé informace 
 
 

Poděkování 
 
 

Přejeme příjemnou zábavu! 
 

K + J
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HARMONOGRAM DNE

13:00 obřad

13:30 focení skupinových fotek

14:00 oběd

15:00 krájení svatebního dortu

15:30 vyjížďka kočárem 

17:00 první novomanželský tanec

17:30 focení novomanželů 

 

18:00 raut

zábava až do rána 
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CO BUDE DNES DOBRÉHO

OBĚD

VEČEŘE

Polévka:

Nealkoholické nápoje:

Alkoholické nápoje: 

Hlavní chod:

Přípitek: 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Sekt

NÁPOJE

voda s mátou a citronem, džusy, cola, sprite, čepovaná kofola, minerální voda 

pivo, víno, hruškovice, slivovice, Jägermeister 

Grilované dobroty (kuřecí steaky, vepřová krkovička, minihamburgery), výborné
sýry z místní farmy, guláš, miniřízečky, kanapky, masová mísa, tatarák, saláty,

přílohy

Vepřová panenka se šťouchanými brambory a
grilovanou zeleninou
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GRAF - CO BYLO, JE A BUDE
Určitě všichni znáte „životní graf“  
z filmu  Jak básníkům chutná život.  
Ano, i my, jak s oblibou říkáme, máme  

takovýto svůj pomyslný graf (i když ne  

takto na papíře) a nyní Vám jej  
představíme. Mylníky v našem  

společném životě. 

A do budoucna? Kopec dětí,
domek se zahradou, procestovat
zeměkouli a být spolu 

šťastni až do smrti :-)
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TROCHA ROMANTIKY

ANEB ŽÁDOST O RUKU
Pamatuji si to jako včera... je srpen 2014, jsme na dovolené v bulharském městě
Primorsko a právě se chystáme na západ Slunce na místní písečné duny  

na pláži. Do batůžku si balíme mini šampus, foťák a jdeme si užít trochu té
romantiky. 

Když jsme došli na dunu, jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že západ
Slunce jaksik odsud nemáme šanci vidět, protože zapadá za kopcem. Takže
konec romantiky, udělali jsme pár fotek a šli se projít na kolonádu, kde jsme si
otevřeli ten mini šampus. 
 

V podvečer druhého dne (11. 8. 2014) Honza navrhl, abychom se šli vykoupat  
do moře. Sbalili jsme tedy věci a vyrazili na to naše „koupací“ místo. Sundávám
si šaty a razím si to v plavkách k vodě, když si přede mnou Honza klekne  

s prstýnkem a zeptá se „VEZMEŠ SI MĚ?“ V hlavě mi začíná svítat, proč vlastně
ty včerejší přípravy a romantika u západu Slunce se šampusem, a se smíchem
se ptám jestli si je jistý a samozřejmě vzápětí odpovídám „ANO“ :-)   

Celý večer tomu nemůžu uvěřit a kochám se svou novou ozdobou  

na prsteníčku levé ruky. Zasnoubení jsme řádně oslavili několika drinky  

v místních barech a ten večer dostali nový status – SNOUBENCI. 
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NĚCO NA ZASMÁNÍ
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Moderní léky jsou hotový zázrak.  

Díky nim se může žena se
zápalem  

plic postarat o muže s rýmou....

Tati, proč jsou bonbony zabalené  

do šustivých papírků? 

Abychom slyšeli, jak maminka
hubne.

Muž by měl mít ve vztahu vždy
poslední slovo, a to by mělo být: 

"Ano, miláčku". 

Povídá jedna kamarádka druhé: 

- Manžel mi dal kreditku, tak pojď  

  nakupovat. 
- A PIN dal? 

- ne, nepindal ...

muž: Co bude dnes k obědu? 

žena: Nic. 

muž: Ale vždyť už včera jsme   

          neměli nic! 

žena: Já vím - vařila jsem  

          na dva dny...

Dámy, když chlap řekne, že to
opraví, tak to opraví.  

Není třeba mu to připomínat
každých 6 měsíců.

"Jak se cítíš v manželství?" 

"Omládl jsem o deset let. Úplně
jako když je mi 15. Piju a kouřím

zase tajně." 
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ZAJÍMAVOSTI
 

 

Dle statistik (z roku 2017) je v České republice celkem 26 osob s příjmením ............

Od dnešního dne nás bude 27 :-)  

Nejvíce lidí s tímto příjmením žije právě na Opavsku. 

Samotný Františkův Dvůr vznikl z bývalého zámeckého velkostatku na panství
Klokočov. Během první pozemkové reformy v roce 1919 došlo k  rozparcelování
zdejších pozemků. Část získali kolonisté z nedalekého Spálova, kteří zde založili
svoji kolonii. 
  

Chov ušlechtilých koní u Klokočova sahá k roku 1953, kdy bylo využito
Františkova Dvora a 470 ha zdejších pastvin. Původně zde byli chováni
teplokrevníci, avšak po roce 1963 sem byli přesunuti chladnokrevní koně
z Hořejších Kunčic, kde o jejich chov tehdy nebyl zájem. Zbytek stáda zde
nakonec našel vynikající podmínky k chovu. Zdejší slezský nordický kůň se začal
formovat již v 2. pol. 19. století. Důvodem tehdy byla snaha vytvořit výkonného
silného tažného koně pro zemědělství a lesnictví. Zdejším křížením s hřebci
nordického alpského plemene byli potomci označováni jako slezští. 
  

Chovné stádo dosáhlo ve Františkově Dvoře maxima v roce 1988, kdy zde bylo
478 těchto koní. Dnes je počet radikálně snížen a stádo čítá okolo 23 chovných
klisen, několik hřebců a potomstvo. Zdejší mohutní koně jsou stále používáni na
práci v lese, k jezdectví, či vozatajství. 
  

Františkův Dvůr dnes patří pod Vítkovskou zemědělskou společnost a v areálu
najdeme jak hřebčín, tak chov různých druhů skotu (asi 500 ks), ovcí (150), koz
(120), halu na produkty ekologického zemědělství, sýrárnu, jezdeckou halu či
možnosti rybolovu na rybníčcích pod farmou. V průběhu roku se zde pořádají
různé koňské akce pro veřejnost či výkonnostní prověrky chovů.  

Příjmení

Farma Františkův dvůr - něco z historie tohoto místa
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Svátek dnes má Vítězslav, Vítězslava, Vítoslav 

dnešek je Světovým dnem zmrzliny

Datum 21. července

Významné události:

Narozeniny osobností:

- Ve Vídni proběhla porada českých a slovenských politiků o budoucím
začlenění Slovenska do společného státu. 

 

- 1940 – Eduard Beneš v Londýně vydává první dekret z pozdějších tzv.  

  Benešových dekretů. 

 

- 1861 – Americká občanská válka: Zahájena první velká bitva války (1. bitva  

  u Bull Runu). 

 

- 1873 – V Iowě spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou 

  loupež na divokém Západě (ukradeno $3000). 

 

- 1969 – Armstrong uskutečnil svůj první sestup na povrch Měsíce. 

 

-2007 – V angličtině vyšla kniha Harry Potter a relikvie smrti, poslední v sérii 
 příběhů Harryho Pottera od J. K. Rowlingové. 

 

- 2011 – Poslední přistání raketoplánu Atlantis a ukončení vesmírného 

  programu Space Shuttle. 

- 1899 – Ernest Hemingway, americký spisovatel  

- 1951- Robin Williams, americký herec 

- 1978 – Josh Hartnett, americký herec 
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Svatební zvyky ve světě 

 Naše svatební zvyky jistě všichni znáte – koláčky, rozbíjení talíře, bílé šaty,

společné krmení lžičkou nebo házení kyticí. Co se ale podívat na zvyky ve světě: 

V Afghánistánu odřízne muž ženě pramen vlasů a vyhodí nad ní list stromu,

tímto je žena prohlášena za mužovu nevěstu. 

 

V Albánii má ženich i nevěsta každý obřad zvlášť a vidí se jen pár hodin. 

 

Beduínské dívky začnou šít své svatební šaty ve věku devíti let a ukončí své šití  
v době svatby, kdy jim je 14-15 let. 
 

V Belgii se několik dní před obřadem pořádají velkolepé přípitky doprovázené
bouchnutím do stolu, které má odehnat případné zlé duchy. 

 

V Číně jedí novomanželé jednu velkou, dlouhou nudli, která jim má zaručit
dlouhý šťastný vztah. 

 

V Indii se tradiční svatba neobejde bez velkolepé ohňové show, kdy se pomocí
házení různých předmětů do ohně uprostřed obřadu obměkčuje bohyně štěstí. 
 

V Koreji hází hosté na nevěstu ořechy a švestky a čím více jich chytí, tím více
bude mít potomků. 

 

Ve Švédsku musí všichni přítomní muži políbit nevěstu, aby to nebylo ženichovi
líto, tak jeho zase musí políbit všechny přítomné ženy. 

 

V Turecku se kamarádky nevěsty podepisují do svých bot a ta která bude mít
jméno nejvíce rozmazané se brzy vdá. 

 

Ve Skotsku musí mladá dívka podstoupit tradici očernění, než se navlékne do
bílých šatů. Svědci a nejbližší přátelé nejprve nastávající nevěstu unesou, pak  

na ni vylijí černou hmotu smíchanou ze zkažených vajec, popela a mléka  

a nasypou na ni peří. Je zvykem, že aby se nevěsta nebránila, klidně ji na ulici
uvážou ke sloupu a očernění se pak stává veřejnou zábavou. Takto pohaněná
nevěsta pak musí v peří a celá černá navštívit alespoň deset hospod v okolí  
a všude něco popít. 
 

V Indonésii si tři dny a tři noci před svatbou nesmějí ani ženich, ani nevěsta dojít
na toaletu. Hlídají je všichni příbuzní a mají zákaz jíst a pít. Test odolnosti je tu
proto, aby vyzkoušel jejich vůli přečkat těžkosti v manželství. 
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Při svatbě ve Venezuele si ženich a nevěsta musí často slib věrnosti a oddanosti
zazpívat. Obzvlášť zábavné to bývá v případě, kdy oba zúčastnění postrádají
hudební sluch. 

 

Na vesnicích ve Francii můžou novomanželé zapomenout na nějakou svatební
noc. Večer po svatbě se totiž novomanželům pod okna postaví všichni jejich
kamarádi a příbuzní, kteří tlučou lžícemi a naběračkami do prázdných hrnců,

zvoní na zvonky a pískají na píšťalky. Nepřestanou, dokud je nevěsta nepozve
dál, a neodejdou, dokud nesnědí a nevypijí všechno, co najdou. 

 

V Nizozemí musí být korková zátka od prvního otevřeného šampaňského
svatební oslavy uložena pod polštář novomanželů při jejich svatební noci. To jim
má zaručit spokojený sexuální život. 
 

V Německu se v předvečer obřadu koná neformální oslava, tzv. “Polterabend”.

Během večera se rozbije porcelánové nádobí a pár musí společně ze země
posbírat střepy. 

 

Ve Španělsku si pár během svatebního obřadu navzájem vyměňuje 13 mincí,
tzv. “arras”. Symbolizují sdílení všeho, co dvojice nabyde v budoucnosti. 
 

Na západním pobřeží Afriky v Mauretánii si potrpí na baculaté nevěsty. Na tom
by nebylo nic zvláštního, kdyby je však jejich nastávající neposílali do „tukových
farem“. Tam prý mají nabrat na objemu a kráse. 

 

V Keni při odchodu nevěsty z rodičovského domu otec poplive nevěstu na hlavu
a prsa. Prý pro štěstí... 
 

V Jižní Korei několik desítek minut tlučou ženicha po nohách shnilými rybami.
Po tomto „obřadu“ se ženich nemyje a hned jde s manželkou do postele.

Opravdu „voňavé“ afrodiziakum, nemyslíte? 

 

V Polynésii se musí celá rodina nevěsty poskládat do „lidského koberce“, po
němž přejde ženich. 

 

Na ostrově Jáva musejí novomanželé za svou svatbu zaplatit jistý poplatek.

Nedejte se však zmást, nejde o peníze, ale o krysí ocásky. Konkrétně 25 za jednu
svatbu. 
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Děkujeme rodičům, že nás vychovali, tak, jak nás vychovali, za jejich lásku,

porozumění, podporu a pevné nervy. 

 

Děkujeme svědkům, Denči a Ondrovi, že nám to pěkně odsvěčili a pomohli  
nám s organizaci dnešního dne. 

 

Děkujeme vám všem, že jste se rozhodli strávit dnešní den s námi a udělali jej  
tak výjimečným. 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

REKLAMNÍ OKÉNKO 

 ANEB TIPY PRO BUDOUCÍ NEVĚSTY 

Hostina: Richard Volný – Františkův dvůr 

Hudba: Velmex Production – Václav Kučera 

Dort: Sweetbar Dolní Benešov 

Květiny: Květinářství Bártek Vítkov 

Prsteny: Ivo Lašák Valašské Meziříčí 

Koláče: Pekařství Knappe Otice 

Líčení: Dita Sniehottová 

Účes: Lucie Žáková 

Fotograf: Ján Senčák 


