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Ukázka – Přední strana novin

Svatební noviny do každé rodiny			

Křížovka

Výklad jmen

Jana patří k nejoblíbenějším českým
jménům. Není divu, jméno je krásně
znělé, jednoduché a elegantní
zároveň. Nad ženou jménem Jana
navíc dle hebrejského původu bdí
milostivý Bůh.
Křestní jméno Jan patří k těm nejpříjemnějším českým jménům. Dokazuje to jeho vysoká popularita. S muži
i chlapci, kteří nosí jméno Jan, se
setkáváme velice často. Hebrejské
jméno s bohatou tradicí dává svým
nositelům prostor být téměř kýmkoli.
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1. 	Rodná vesnička
nevěsty
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2. Dnešní den
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3. 	Místo konání svatební
hostiny
4. 	Křestní jméno syna
novomanželů
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5. Křestní jméno ženicha
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6. Křestní jméno nevěsty
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7. 	Barva snubních
prstýnků
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8. Vyučený obor ženicha
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svatba století

Známe

svatební
menu!

Speciální vydání – sobota 9. 9. 2017

Přinášíme detailní

§1 Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova Ano.
§2 Manžel je od chvíle uzavření manželství nejšťastnější muž na světě.
§3 Muž má svůj názor, žena má PRAVDU.
§4 Pokud žena nemá pravdu, platí §3.
§5 Manželé se skládají ze dvou poloviček, přičemž manželka je ta lepší.
§6 Muž peníze vydělává, žena je utrácí.
§7 	Muž musí odevzdat všechny peníze doma a radovat se z drobného kapesného.
§8 Žena je pod čepcem, muž pod pantoflem.
§9 Pokud by muž začal vzdorovat, je mu důrazně ukázán pantofel.
§10 Manželovi je dovoleno zůstat každý večer doma.
§11 Odchod si manžel určí sám, kdy se má vrátit, mu určí manželka.
§12 Žena má pusu, aby ji otvírala, muž má pusu, aby ji držel.
§13 Žena smí názor vyslovit, muž si ho smí myslet.
§14 Debaty se mají vést hlasitě a zřetelně. Soused chce dobře slyšet.
§15 	Slova jsou účelná jen v prvních týdnech. Potom přijdou na řadu těžší argumenty jako hrnky, pánve, válečky…
§16 	Domácí práce jsou manželovi přísně zakázány. Tuto námahu nahradí jasnými příkazy manželce.
§17 	Zahradní práce jsou společná záležitost. Manželka práci rozdělí, manžel ji udělá.
§18 	Manžel má sníst, co dostane na talíř, a ještě se k tomu musí zatvářit vděčně.
§19 Muži je dovoleno, zahrnovat ženu lichotkami.
§20 	Šťastné manželství je zajištěno, pokud muž je zdravý a žena má co na práci..

V manželství je třeba se někdy přít,
neboť tak se vzájemně o sobě něco
dozvíme.
Johann Wolfgang Goethe

Novákoviny

informace

Milí svatebčané,

Právnická poradna

"Manželé, kteří se milují, řeknou si
tisíc věcí, aniž promluví."
Čínské přísloví

Česká

Speciální příloha o novomanželích uvnitř!

§

Poděkování

Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům 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.
Děkujeme 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.

www.novakoviny.com

právě držíte v rukou historicky
první vydání svatebních novin vydaných k příležitosti naší svatby.
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.
Přejeme příjemné čtení

O místě konání–
Kotěhůlkách
Kotěhůlky jsou jedním z tradičních
českých fiktivních názvů vesnic. Jsou
symbolem pro malou „zastrčenou
obec, kde dávají lišky dobrou noc“,
podobně jako např. obecnější a expresivnější označení Zapadákov.
Jakýmsi stupňováním bezvýznamnosti jsou fiktivní názvy Horní a Dolní Kotěhůlky.
Podle představy fejetonisty Rudolfa
Křesťana se v typických Kotěhůlkách
nachází jedna malá útulná hospoda, náves a boží muka a v dávných
časech tam žil jeden obecní písmák,
jeden obecní blázen, jeden obecní
donchuán, jeden obecní rozumbrada, jeden obecní vožungr, jeden
obecní držgrešle, jeden obecní
dobrák a jeden obecní fanfarón.
Muzikanti případně dva, aby jim to
obecně ladilo. A ve znaku by mohly
mít kotě a hůlky, přičemž kotě
nářečně znamená soudek piva…
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Program svatebního dne

„ANO“ už je za námi, ale to hlavní ještě před Vámi – dobře
se pobavit. CO VŠECHNO VÁS DNESKA JEŠTĚ ČEKÁ?
08:00 Budíček nevěsty
10:00 Budíček ženicha
10:30 	Nevěsta a svatební hosté čekají na ženicha
11:00 Ženich stále nedorazil
11:30 	Ženich právě dorazil a dal si panáka
	Hledá se nevěsta a svatební hosté
12:00 	Nevěsta a ženich si řekli ANO
	Nevěsta už není Svobodová, ale Nováková
13:00 Společné focení
14:00 	Slavnostní oběd s přípitkem
17:00 	První tanec novomanželů
18:00 Večerní raut, zábava
19:00 Večerní zábava, tanec
00:00 Půlnoční překvapení

Svatební menu
OBĚD

Přípitek................ Bohemia Sekt
Polévka................ Vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
Hlavní jídlo......... Vepřo knedlo zelo, houskový a bramborový knedlík
Dezert.................. Svatební dort
VEČERNÍ RAUT... Teplý bufet, salátové mísy, pečivo
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“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?
“Buď 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 si
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.

Mužsko-ženský
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.

V manželství je třeba se někdy přít,
neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.
Johann Wolfgang Goethe
“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.

Přísloví trochu jinak
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellu, působí erozi na vrstvy hornin,
uložených
podél
její
trajektorie.
(Tichá voda břehy mele.)
Více než jednou, ale méně než třikráte,
určí velikost fyzikální či chemické
veličiny, a méně než dvakráte, ale více
než nulakrát použij způsobu obrábění,
jímž se části materiálu od sebe oddělují.
(Dvakrát měř, jednou řež.)
Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření
svislého či úklonného díla ústícího na
povrch a determinujícího subjekt B, sám
opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
(Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.)
Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
(Komu se nelení, tomu se zelení.)
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Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém
rozpětí za účelem dosažení naplnění
sloučeninou vodíku a kyslíku křivule
s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli
s oním držadlem, čímž se jmenovaný
předmět rozdělí na dva segmenty.
(Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne.)
Při poklesu produktivity práce na nulu
projeví se totální nedostatek kruhového
pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.
(Bez práce nejsou koláče.)
Při zjištění záměrného transportu části
horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit
zpětný přesun po stejné dráze, tedy
v opačném směru, k prvně jmenované
mu, avšak s použitím žitného pečiva.
(Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.)

Striktní dodržování zásad občanského
soužití vede k maximální délce pěšího
transferu jednotlivce, který se tak chová.
(S poctivostí nejdál dojdeš.)
Občan záměrně poskytující klamné
informace
současně
neoprávněně, což je axióma, převádí
do svého vlastnictví majetek spoluobčanů,
popřípadě
společnosti.
(Kdo lže, ten krade.)
Kinetická energie eroticky motivova
ného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
(Láska hory přenáší.)
Prognózu optimálního okamžiku pro
své akce proveď podle modelového
vztahu
domestikovaného
vodního
opeřence k plodenství kulturních trav.
(Dočkej času jako husa klasu.)
www.novakoviny.com

Horoskop
BERAN 20.3. – 20.4.
Po celý dnešní den se budeš cítit velmi
důležitě.

VÁHY 23.9. – 23.10.
Všichni berani by dnes měli být veselí.
Dnes nemusíš vařit večeři.

BÝK 21.4. – 21.5.
Čekej návštěvu rodiny.

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

BLÍŽENCI 22.5. – 21.6.
Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací
potíže.

STŘELEC 23.11. – 21.12.
Dnes spatříš opravdovou princeznu!

RAK 22.6. – 21.7.
Čeká Tě protančená noc.

KOZOROH 22.12. – 19.1.
Po dobrém jídle a pití si přečteš něco
veselého.

LEV 22.7. – 22.8.
Den jako stvořený, aby sis vyrazil s přáteli
na pivko.
PANNA 23.8. – 22.9.
Tento den stráví panny ve slavnostním
oblečení.

Svatební tradice

Špalírem do života

Jakmile jsou prstýnky i úlevné úsměvy konečně nasazené na svých
místech, přichází na řadu špalír. Hosté se u východu z obřadní síně
seřadí tak, že se mezi nimi utvoří ulička, kterou symbolicky oddaný pár
vyprovází na společnou cestu životem. Při této příležitosti by nemělo chybět házení rýží, která do budoucna značí bohatství a plodnost.
Dav svatebčanů ale může zapojit do hry také bublifuky, které vypadají
dobře na fotkách a nikdo je pak nemusí vytahovat nevěstě z drdůlku.

Střepy přinášejí štěstí…

…a nejen to. Podle zvyku se talíř před svatební hostinou rozbíjí nejen pro budoucí úspěchy, ale také jako symbol vzájemné spolupráce.
Některé prameny dokonce uvádějí, že prasknutím porcelánu od sebe
manželé odhánějí zlé duchy. Tak či tak, smetáček a lopatku s sebou!

Rozkrojení svatebního dortu

Ten z manželů, který drží nůž (druhý má ruku přes jeho), bude mít
v manželství dominantní postavení. Podle jiné verze tradice má nůž
držet nevěsta, její ruku má přitom překrývat dlaň ženichova, to jako
symbol její opory.
Pozor, dietu v tuto chvíli stranou. Žádný ze svatebčanů by neměl ochutnání svatebního dortu odmítnout, jinak to jemu, ale i novomanželům
přinese smůlu.

První novomanželský tanec

Nejedna slzička ukápne, když to spolu zamilovaný pár konečně roztančí v rytmu jímavých melodií. Tradičním tancem je pro tuto příležitost
valčík, málokdo se k němu ale v posledních letech uchyluje. Oblíbená
píseň postačí. Svatebčané přitom vytvoří kruh a postupně se do tance
zapojí.
Novákoviny | Originální svatební noviny

VODNÁŘ 21.1. – 17.2.
Můžeš si být jistý/á, že dnešní večer strávíš
na jakési oslavě.
RYBY 18.2. – 19.3.
Dnes spatříš opravdovou princeznu!

Hádanky

1

Mám doma šuplík a v něm jsou
smíchané bílé a černé ponožky.
Kolik ponožek nejméně musím vzít
ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár stejné barvy?

2

Jedna cihla váží jedno kilo
a půl cihly k tomu. Kolik kilo
váží 2 cihly?

3

Dva muži hrají tenis. Sehráli
celkem pět setů a každý z nich
vyhrál tři. Jak je to možné?

4

Dokážete rozdělit dort třemi
rovnými řezy na 8 částí?

5

Pokud v závodě předběhnete
závodníka na druhém místě,
na kolikátém místě budete?

Správné odpovědi k hádankám:
1)Tři ponožky 2) Čtyři kila, podle
vzorce a=1+a/2 3) Hráli čtyřhru 4) 2
klasické vertikální řezy a jeden horizontální řez 5) Na druhém místě

Žensko-mužský
slovník

My muži jsme k sobě obvykle velmi
přímí. Postupem času se učíme jednomu umění, které je pro nás otázkou
přežití. Učíme se ženě oklikou sdělovat věci, které by prostě neunesla,
kdyby byly řečeny stručně a jasně. Pro
ty, kteří si ještě neosvojili správnou
metodu kódování je tu slovník ...
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