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TAJEMSTVÍ ODHALENO ZASNOUBILI SE 14. 12. 2013 

 

Zásnuby se uskutečnily naprosto nečekaně v pohodlí domova dne 14. 12. 2013. 

 

Zásnuby očima ženicha 

Zásnubám předcházelo dlouhé plánování, nakonec jsem zvolil metodu překvapení s uklidňující 

přípravou, jelikož Evča zbožňuje překvapení a já ji rád napínám a pozoruju, jak se těší. Poslal jsem 

ji na celý den na nákupy do Olympie a vařil jsem šestichodovou večeři po šimoním a italském způsobu. 

Předkrm, polévku, primo těstovinového základu, secondo masového základu, dezert a salát. Navíc 

jako bonus byl dezert s překvapením, což bylo Kinder vejce, do kterého jsem předtím ukryl zásnubní 

prsten. 

Osudem hnaná událost zapříčinila i to, že ve skutečnosti v tom Kinder vajci byl plastový malý prstýnek, 

což jsem nechápal, jak je to možné, zrovna prstýnky se tam moc často nevyskytují. Tak ten jsem 

potom vložil do krabičky od zásnubního prstenu. Když to Kinder vejce rozbalila a našla vzkaz tak 

nechápala, jak se to tam dostalo a jestli je to vůbec možné, pak jí bylo líto, že si už kousla čokolády, 

kterou si pak chtěla nechat na památku. Po předání kytice v kleče mi řekla ano, takže spokojenost na 

všech stranách. 

 

 

 

Zásnuby očima nevěsty 

Zásnuby byly naprosto nečekané, obzvláště po tom, co několikrát bylo zmíněno, že svatba pro něj 

není nic důležitého a extra chtěného. Nicméně byla jsem vyslána na nákupy, kde jsem vyhrála pou-

kázku na 10 000, celá rozjařená se vracím domů, a co tam na mě nečekalo, nazdobený celý byt, stůl 

uprostřed obyváku, s krásnou kytkou a ruličkou, kde bylo detailně popsáno dnešní menu. 

Poslední chod tuším asi šestý, jehož název byl: El supriso deserto secondo (vajíčko mnoho chutí), 

obsahoval překvapení a to mé oblíbené vajíčko Kinder, které bylo originálně zabalené. Ani ve snu by 

mě nenapadlo, že místo očekávané dětské hračky se uvnitř bude nacházet prstýnek se vzkazem ♥ 

P. S.: dodnes nechápu, jak se mu to tam povedlo narafičit, neb podle mě to prostě bylo originálně 

zabaleno, a nikterak neporušeno. 
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Naši milí, kamarádi, přátelé… Všichni svatebčané, děkujeme Vám, že jste vážili, pro někoho 

velmi dalekou cestu, abyste s námi strávili dnešní den, který nám oběma změní budoucí život. Je pro 

nás velkou ctí prožít dnešní den s Vámi, našimi nejbližšími, a abychom Vám tuto chvíli ještě více 

zpříjemnili, rozhodli jsme se vydat toto speciální, zároveň první a poslední vydání svatebních listů. 

Doufáme, že Vás nejen pobaví, poučí, ale budou snad i příjemnou vzpomínkou na třicátého srpna 

roku 2014. 

                                                                                                                        Šimon a Evča 

ZPRÁVA DNE: ŠIMON A EVČA SE BEROU 

 

Dlouho očekávanou svatbu dnes mají možnost spatřit všichni, kdo do-

razí ve dvě hodiny na Zámek v Letovicích. Koná se tam totiž svatební 

obřad snoubenců Evy Dozbabové a Šimona Suchomela. 

Ano je tomu opravdu tak, nedbaje rad starších a zkušenějších, roz-

hodli se zcela dobrovolně a svobodně k tomuto zásadnímu životnímu 

kroku. Od dnešního dne je budeme muset začít brát „zřejmě“ vážně 

a oslovovat je paní a pan Suchomelovi. 

Po obřadu a společném fotografování se svatební veselí přesune do 

Zámecké restaurace. Zábava nejprve začne společným obědem novo-

manželů a jejich rodinou, poté se bude pokračovat rautem, na který 

se již připojí ostatní svatebčané. Dále přijde na řadu krájení dortu, 

svatební tombola, příjemná hudba, která bude lákat k poslechu 

i k tanci a spousta dalších překvapení ツ.¨ 

POČASÍ 

Pro sobotní odpoledne bylo objednáno jasno, vymetená obloha bez 

mráčků, příjemných 25°C a svěží vánek.  

 K večeru se může na obloze objevit pár mráčků, aby se svatební 

hosté při tanci příliš nepotili. Poté očekávejte vlahou letní noc 

jako stvořenou pro oslavu na nádvoří. 

Pokud by se předpověď nevydařila, nebuďte smutní, při dešti prší štěstí a nespálíte 

si nos. Při větší nespokojenosti můžete zaslat reklamaci objed-

návky na pocasi_objednavky@buhvi.com. Nezapomeňte však, že meteorologie je 

věda, která se zabývá tím, jaké počasí už bylo. 

Na nedělní turnaj je objednáno polojasno, aby tenistům nesvítilo při podání do OK. 

ツ Bezvětří a 22 °C ve stínu. 

 

  

mailto:pocasi_objednavky@buhvi.com
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A JAK VLASTNĚ PROBĚHLO SEZNÁMENÍ?  

 

Očima nevěsty 

 

Seznámili jsme se v Letovicích na tenisovém 

kempu pořádaném Masarykovou univerzitou v 

létě 2008. Sedím si tak na lavičce mezi kurty 

koukám se na pánskou 4hru a v dálce přes čtyři 

kurty se přibližuje on, že prej je nějakej Ši-

mon. ツ Slovo dalo slovo a už mi domluvil vý-

měnu do jejich skupinky, po celý týden se 

často vyskytoval poblíže, avšak ač je to k ne-

víře v Brně po návratu z kempu jsme šli každej 

svou cestou, která se však velmi brzy opět pro-

pojila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očima ženicha 

 

Haha, v Letovicích na lavičce u kurtů na teni-

sovém kurzu. Zrovna prodávala boty přes 

aukro, tak měla radost, že se prodaly. 
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Hrad je poprvé doložen teprve v r. 1360, ačkoliv se již v letech 1250 ― 1274 připomíná Heřman 

z Letovic a v r. 1316 Stanimír z Letovic, což by předpokládalo existenci hradu již v druhé polo-

vině 13. století. Poté se stali držiteli Letovic páni z Přibyslavi, které ještě ve 14. století vystří-

dal rod Ronovců. Kolem r. 1400 byl na zdejším hradě přeložen do češtiny známý cestopis Marka 

Pola Milión. Překlad, v němž jsou zřetelné některé moravismy, je dnes uložen v knihovně Ná-

rodního muzea v Praze.  

Na počátku 15. století držel hrad přívrženec císaře Zikmunda Hynek z Ronova. Po Hynkově smrti 

bylo panství rozděleno mezi jeho dcery na dvě části, které získali postupně páni z Boskovic. 

Z nich s oblibou v Letovicích přebýval vzdělaný Ladislav z Boskovic, který zde také v r. 1520 

zemřel. Syn Ladislava z Boskovic Kryštof z Boskovic postoupil v r. 1544 hrad a městečko Leto-

vice, Třebětín, Slatinku, Vanovice, Zboněk, Zábludov, díl Vranové, Radiměře a Lazinova hra-

běti Kryštofu z Hardeku. Hardekové počali šířit v Letovicích luterství; založili zde luterskou 

školu a městečko poněmčovali. 

V r. 1643 dobyli hrad Švédové. Na konci 17. století přestavěl Štěpán Szelepcsényi jádro sídla 

v raně barokní zámek. Po četných změnách držitelů panství získali v r. 1724 Letovice Blümege-

nové, kteří povznesli město po stránce hospodářské. V r. 1724 zámek s městečkem vyhořel. Po 

požáru pak úpravy pokračovaly, především v zámeckých interiérech, stejně jako výstavba hos-

podářských a úřednických budov východně od zámku, jak hlásá letopočet 1730 na bráně před-

zámčí. 

V r. 1820 se stává majitelem panství a zámku maďarská rodina Kálnoky z Köröspatak, za niž 

stavební činnost ožívá znovu. Stavbou koníren, letní a zimní jízdárny a arkádami na terase 

a úpravou středověké věže získal zámek nynější vzhled. 

Zámek Letovice byl ve druhé polovině 20. století účelově využíván a neudržován. Byl vrácen 

v restituci hraběti Alexandru Kálnokymu, který zámek v roce 2004 (v té době z něj byla téměř 

ruina, interiéry zámku byly zcela zničeny, někde došlo i k destrukci stropů) prodal Bohumilu 

Vavříčkovi z Boskovic. Majitel intenzivně pracuje na rekonstrukci a jeho záměrem je zachránit 

tuto památku pro budoucí generace. 
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TIPY NA VÝLETY, KAM PO OKOLÍ 

Přátelé a kamarádi, po obřadu bude probíhat focení a poté slavnostní hostina pro rodinu a 

svědky. Během této doby můžete poznávat krásy města, které snoubenci každoročně navštěvují. 

Ke svatebnímu veselí se můžete připojit kolem 18. hodiny. 

 

ZÁMEK LETOVICE ― nenechte si ujít jeho prohlídku 

Prohlídka zámku Letovice začíná na nádvoří zámku výkladem průvodce o historii a sou-

častnosti zámku Letovice. Další prohlídka probíhá už samostatně a individuálně. Na ná-

dvoří uvidíte zámeckou kapli, studnu hlubokou 65 m, vinné sklepy, velký zážitek vás čeká 

při prohlídce mučírny s hladomornou. Prohlídka zámku začíná výstavou fotografií  "Jak 

vypadal zámek před rekonstrukcí", po prohlídce přízemí, 1. a 2. patra se dostanete na 

vyhlídkový balkon, ze kterého uvidíte Letovice a okolí. Ve velkých sálech v 2. patře budou 

probíhat prodejní výstavy obrazů známých umělců, které si můžete zakoupit. Po dřevěném 

schodišti sejdete do komnat v 1. patře, které jsou již zrekonstruované a vybavené dobovým 

nábytkem, obrazy a koberci. Kamenné točité schodiště ve věži vás dovede do areálu 

jízdárny, kde se nachází restaurace, obchod se starožitnostmi a suvenýry, velký sál na 

pořádání různých kulturních akcí, dále na nádvoří dětský koutek s pískovištěm a poseze-

ním na nádvoří zámecké restaurace. 

 

 

 

 

 

 

ZÁMECKÝ PARK 

Na jižním svahu zámeckého vrchu se rozprostírá rozsáhlý zámecký park. Jako významný 

krajinářský prvek se svými 26 ha celkové rozlohy byl vyhlášen chráněným územím. Kraji-

nářskou úpravou, výsadbou vzácných dřevin a malebností svých zákoutí se řadí k nejcen-

nějším zámeckým parkům u nás. V parku je možné odpočinout si u jezírka, kde můžete 

strávit příjemné odpoledne.  
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GEOCACHING 

 

Geocaching je dobrodružství, hra pro všechny majitele GPS, spojující prostřednictvím Inter-

netu tisíce lidí po celém světě. Funguje díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny in-

formací o nově založených skrýších mezi účastníky hry. Ti pak mohou s délkovými a šířkovými sou-

řadnicemi skrýše vyrazit na lov. Odměna za nalezení se většinou ukrývá uvnitř plastikového kontej-

neru nebo zavařovací sklenice. Šimon s Evčou také loví a tak Vám mohou pár kešek z okolí doporu-

čit. Více informací najdete na Internetu (geocaching.com).  

Lovu zdar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SVATEBNÍ STROM 

 

Vážení hosté, budeme rádi, když si během ve-

čera najdete chvilku, vyberte si barvu a zane-

cháte nám tak krásnou památku na náš sva-

tební den v podobě Vašeho otisku prstu a pod-

pisu/obrázku (vaší fantazii se meze nekladou). 
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TOMBOLA O VĚCNÉ CENY 

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. Šimi a Evča si již vybrali to štěstí v lásce a tak na vás zbývá to 

štěstí ve hře. Svatební tombola je plná překvapujících darů. Po 19. hodině začne Kuba s Míšou 

nabízet lístky. Cena za jeden lístek je zcela dobrovolná, můžete se pokusit je vyloudit i zdarma, 

ale nevím, nevím… 

Vyhlášení tomboly je pak plánováno na 22. hodinu. A níže si prohlédněte seznam cen. 

1. KLÍČ K NOVÉMU VOZU 

2. DOVOLENÁ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 

3. SNÍDANĚ S KARLEM GOTTEM 

4. VÝLET DO ZASNĚNÝCH ALP 

5. SUŠIČKA NA PRÁDLO 

6. JAZYKOVÝ KURZ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 

7. VÝLET DO TATER 

8. ROMANTICKÁ VEČEŘE PRO DVA PŘI SVÍČKÁCH 

9. ČASOVĚ NEOMEZENÁ PROHLÍDKA ZÁMKU 

10. SADA KOL 

11. PIKNIK PRO DVA V TRÁVĚ 

12. LUXUSNÍ PARFÉM 

13. BUBLIFUK PRO CELOU RODINU 

14. PŘÍTEL V NOUZI 

15. LUXUSNÍ BONBONIÉRA 

16. NĚCO NA ZUB 

17. 3D PUZZLE 

18. BOŽSKÝ KLID 

19. CESTA KE ŠTĚSTÍ 

20. NĚCO PRO HOUBAŘE 

21. OCHRANNÝ ODĚV 

22. ČAJOVÝ SERVIS 

23. LOVECKÁ VÝBAVA 

24. MYCÍ ŽÍNKA PRO DRSONĚ 

25. AUTOPORTRÉT 
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VÝROČÍ SVATBY 
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SVATEBNÍ TABULE, ANEB NA ČEM SI POCHUTNÁME 

Na každé správné svatbě se mají hosté bavit, trsat a mlsat. Proto čímkoli, co leží před vámi, 
obslužte se bez ptaní! 

 

 

Přípitek 

Sekt s jemnou jahodou. 

Předkrm 

Capresse s dozlatova upečenou bagetkou. 

Polévka 

Hovězí vývar s domácími játrovými knedlíčky. 

Hlavní chod 

Kuřecí steak, sýrová omáčka se šťouchanými bramborami. 

 Dezert  

Svatební dort a zákusky. 

 

 

 Večerní raut. 
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NĚCO MÁLO O NOVOMANŽELÍCH 

NEVĚSTA  ŽENICH 

Eva jméno Šimon  

02. 05. 1988, 4:55  
datum a čas naro-

zení 
25. 02. 1984, 11:45. 

Brno místo narození Chrudim 

Býk znamení ryby 

Brno  původní bydliště Přelouč 

ZŠ Blažkova Brno, Gymnázium Slovan-
ské nám. Brno, Pedagogická fakulta 
Masarykovy Univerzity 

studia 

ZŠ Obránců míru Přelouč, SPŠE 
Pardubice –Technické Lyceum, Fa-
kulta informatiky – Masarykova uni-
verzita, autoškola, paraškola 

 

tenis, balet, ski club Brno, lození po 
stromech, dovádění s dědou 

koníčky v dětství 
stolní tenis, sezení na stromě, PC 
hry, dračí doupě  

tenis, squash, badminton,   koníčky dnes 
tenis, lyžování, běh se psem, tenis, 
filmy, kutilství, tenis 

učitelství biologie a zeměpisu pro zá-
kladní školy 

vystudovaný obor počítačové systémy 

zelené barva očí Modré 

38 velikost bot 43 

 

 

 

 

 

 

Eva Dozbabová 

Jednoho pěkného slunečného květnového dne se na svět narodila malá býčice Evička, kterou pokřtili 

a tak je její celé jméno Eva Marie. Přišla na svět z velké lásky manželů Ladislava a Evy Dozbabových 

jako jejich první dítě. Když byly Evičce tři roky, narodil se jí malý bráška Jakub. Jako malá holčička s 

afinkou, chodila jen velmi krátce do mateřské školky, mnohem raději poznávala krásy Brna z poza 

kočárku při výletech s babičkou. Počas základní školy se začala věnovat tenise, kde poznala mnoho 

přátel, naučila se umět prohrávat, ale také vynaložit usilí, aby přišla i nějaká ta výhra. Základní školu 

reprezentovala v matematické soutěži, ve vybíjené, v házené, v běhu a také dělala moderátora 

k vystoupení školy ke dni Matek. A jelikož od mala tíhla spíše ke klučičím aktivitám jako lezení po 

stromech, fotbal, a tak byla rodiči přihlášeno do baletu (aby ukázala i svou dívčí tvář), v němž si 

střihla několik vystoupení. 
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Po základní škole pokračovala na gymnáziu, které si velmi oblíbila a jež 

bylo také impulsem pro další studium na vysoké škole na pedagogické 

fakultě. Díky gymnáziu se také dostala na zahraniční studijní pobyt do 

Německa, na který dodnes ráda vzpomíná a doufá, že i její děti budou 

mít takovou příležitost. Takovou pikantností je, že s ní do třídy chodil 

jedno pololetí jeden nejmenovaný fotbalista, avšak ve třídě se nikdy 

neukázal :D Hurá huráá maturitka je doma. 

I přes značné nervy u maturity zatoužila po pár písmenkách před 

jménem a tak se dala na studium učitelství zeměpisu a biologie pro 

základní školy. Tu potkala svoji drahou svědkyni a započalo se tak 

dlouholeté přátelství. S Masarykovou univerzitou vyrazila v létě na te-

nisový kemp do Letovic, kde došlo k prvnímu setkání s ním ♥.  

Při studiu začala pracovat a tím se tak vyhla stresu, co bude dělat poté 

co dostuduje, avšak moc dlouho po dokončení studia nepracovala ツ.  

 

Šimon Suchomel 

Třetí dítě se štastně narodilo v zimním období Josefovi a Mileně Suchomelovým. Jako řádná rybka byl 

chlapeček vnímavý a citlivý. Proto začal běhat ještě před prvními narozeninami a všechno si pěkně 

dlouho rozmýšlel, než začal mluvit, aby to pěkně později všechno hodně okomentoval. Od mala se 

kamarádil se zvířaty a tak ho rodiče posílali na tábory, kde mohl jezdit na koních. Na základní škole 

porážel všechny v ping-pongu, zato zpěv mu nešel vůbec. 2. stupeň i střední školu si zvolil v sousedním 

městě Pardubicích, čímž rozvíjel své meziměstské a cestovatelské vztahy. Po maturitě vylétl z hnízda 

a konečně se dostal odborně k počítačům na Fakultě informatiky, které ho bavily již odmala. Jazykové 

schopnosti rozvíjel nejen hraním počítačových her. Na vysoké škole se konečně dostal k tenisu, ale na 

ostatní oblíbené sporty nikdy nezanevřel. K tomu přidal i dříve nedostupné koníčky jako parašutismus 

a jiné vylomeniny. Na tenisovém kurzu potkal Evičku, kterou si dnes bere. V Brně se prozatím usadil 

a po doktorátu na infomatice zatím zůstal pracovat na mateřské univerzitě. Stále nemá rád houby, 

ale zato rád houbaří. Má rád ryby, ale nerad rybaří. Má rád psi, ale psa si jen půjčuje. Má rád pořádek, 

ale trpí uklízení. Má rád vodu, moře a lodě, ale bojí se potápět a mořských příšer. Rád kutí, ale nemá 

dílnu, tak si něco aspoň nechává na později ツ. 

NAPSALI O NÁS 

O NEVĚSTĚ SVĚDKYNĚ MARŤA KNOTOVÁ  

Si tak sedím u stolu v kuchyni a čekám na odjezd z úplně první exkurze 

s vysokou školou. Najednou přijde blondýnka a dá se se mnou do řeči. Slovo 

dalo slovo a později v autobuse zjišťuji, že už se seznámila s dalšími vyvo-

lenými, čímž dala dohromady naši nerozlučnou partu, se kterou jsme pro-

plouvali nejen vysokou školou, ale setkáváme se doteď a v důchodu si spo-

lečně otevřeme cukrárnu. A kdo jiný mohl být ta blondýnka než naše krásná 

nevěsta Evička. A teď mám dokonce tu čest jít své kamarádce za svědka. 

Takže se všichni bavte, ať je svatba Evči a Šimona nezapomenutelná. 
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O NEVĚSTĚ KAMARÁDKA PÉŤA TUŽILOVÁ  

Když k nám před dvěma lety přišli na IS-tech tři nováčci, kdo by tehdy 

řekl, že jedné z nich půjdu za dva roky na svatbu, protože je to Evča, 

která si bere Šimona (ne, že bych před existencí Evči tušila, kdo je 

programátor Šimon, ač byl v týmu mnohem déle než já ツ. A jaké to 

byly dva roky! Chodily jsme na společné večeře, bavily se společně 

na zaměstnaneckých akcích, ale také řešily, kde mají nejlepší slevy 

a akce, jak se dá úspěšně dostudovat pajdák, jak správně zařídit byt 

a jaké barvy pro výmalbu zvolit, k čemu je při přerušeném studiu 

dobrý ISIC, jestli mají mimina-holky nosit povinně růžovou nebo jestli 

si já mám vsadit Sportku, když mi Evča vybere šťastná čísla. Neboť 

ona je vůbec první člověk, kterého jsem v životě potkala, který štěstí přitahuje všemi deseti. Přeji 

tedy jí i Šimonovi, aby to štěstí odteď přitahovali společně! 

O ŽENICHOVI SVĚDEK MÍRA HAUPT  

Ahoj, ahoj, ahoj ... Šimon, Šimon, Šimon. 

Známý jako jeden z nejlepších tanečníků disco a vypravěč (ne)sluš-

ných příběhů vůbec. 

Je to boží jezdec, který nám vozí hity tutový ― večer to zajisté 

rozbalí a bude to fajnový. 

Velkolepý imitátor sysla, chameleona, sovy a vůbec všeho co se imi-

tovat dá i nedá … poprosili bychom o předvedení, ale prosit asi net-

řeba ツ. 

Když vleze do kánoe, tak neví kdy přestat lovit ryby (přitom je má přivázané na provázku) … potom 

aby ho zodpovědný parťák tahal z lodě a za tu dobrotu třeba i dostal facku až se mu tvářička červená. 

Mimo jiné fajnový tenista. Má výborný forehand, backhand, servis, volej, ale jinak nic moc ― prostě 

směruje k tomu, že mu Letovice budou jednou malé … konec konců letošní finále a druhé místo ve 

fajnově obsazeném turnaji mluví za vše. Jeho hra se dá popsat jednoduše: „Roura do jednoho rohu, 

roura do druhého rohu a nekompromisní smeč“. 

Všichni děti a psi ho zbožňují ― s dospělými necháváme k uvážení na každém jedinci, ale kdyby tomu 

tak nebylo, tak tu asi nejsme že? ツ 

Co o něm říct na závěr … začíná velkolepou dráhu vychovávání potomků, tak ať se nám klučina snaží. 
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JAK ŠEL ČAS U NEVĚSTY…  
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JAK ŠEL ČAS U ŽENICHA 

  

S Matoušem, hrát si můžu i na nočníku. S Lukášem, první badminton. Ve školce. 

Tatranský vlk. 

Už si zahradničím. 

Školní výlet. 

Taneční. 

Matrix. 

Takhle se chodí na zábavu. 

Kuchyňská páka. 

To jsem si 

šel pro vy-

svědčení, 

či co. 
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Na maturitním plesu. Sjezd bobové dráhy ve špindlu. 

Opékačské schopnosti nejednou prokázány. 

Toto je můj první seskok. Role strýce přechází roli otce.  

Právě jedna z proslulé letovické chatky. 

Lyže jsem již vyměnil za prkno. 

V serverovně na FI. Letovický forehand, který se tam vždy mění. 

Nejsou to panty, to jen protahuju nohy při soulodění. Mike Dundee mě naučil, jak se mluví s krokodýly. 

Aj umění občas navštívím. 
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JAK ŠEL ČAS POSPOLU  
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KVÍZ O NOVOMANŽELÍCH 

 

1) Kde došlo k úplně prvnímu setkání?   

a) Brno   b) Letovice   c) Pardubice 

 

2) Na co Šimon Evču stále zval?  

a) na projížďku jeho loďkou b) na lamí drink  c) na tajnou prohlídku fakulty 

 

3) Co spolu zatím nezažili? 

a) tenisový kemp   c) sjezd řeky   e) cestu do Afriky 

b) výhru v soutěži   d) výhru v turnaji ve 4 hrách f) podmořské potápění 

 

4) O kolik cm je Evča menší? 

a) o 15 cm   b) o 20 cm   c) o 25cm 

 

5) Kde došlo k zásnubám? 

a) na výletě 

b) na kurtě 

c) doma 

d) v restauraci 

 

6) Jak se jmenuje Eva celým jménem. 

a) Eva Lucie Dozbabová 

b) Eva Marie Dozbabová 

c) Eva Růžena Dozbabová 

d) Eva Věra Dozbabová 

 

7) Jak pojmenovali 1. dceru?  

a) Eva   

b) Liliana    

c) Evelína   

d) Lily 

 

8) Co neradi jí?  

a) Šimon koprovku Evča rajskou 

b) Šimon buchtičky se šodó Eva knedlo vepřo zelo 

c) oba nemají rádi špenát 

 

9) Jaké seriály společně sledovali? 

a) Game of Thrones, Dracula 

b) HIMYM, Grey’s Anatomy 

c) The Big Bang Theory, Dexter 

d) Red Dwarf, The Simpsons 

 

10) Kdo u nich doma vysává? 

a) Šimon 

b) Eva 

c) sousedka 

d) nikdo 
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11)  Místo narození ženicha 

a) Přelouč  b) Pardubice  c) Brno   d) Chrudim 

 

12)  Jakou kombinaci předmětů vystudovala nevěsta? 

a) zeměpis a tělocvik  b) biologii a tělocvik  c) zeměpis a biologii 

 

13)  V čem nevěsta jako dítě vystupovala? 

a) ve zpěvu  b) ve hře na klavír  c) v baletu  d) v recitaci 

 

14)  Jakou barvu mají nevěstiny boty? 

a) žlutou  b) bílou   c) červenou  d) žádnou, je na boso 

 

15)  Kolik sourozenců dohromady mají? 

a) 1   b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
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HOROSKOPY 

 

Eva Šimon 

 

 

Spojení Býka, který je pod vládou Venuše, s Rybami ovlivněnými Neptunem, dává harmonický a dlou-

hodobý milostný vztah, který přestojí všechny překážky. Když muž v Rybách narazí na Býka, měl by 

se cítit hned líp. Býk ztělesňuje již svým zevnějškem všechno to, čeho si cení. Působí čistě, spořádaně 

a domácky. Je otevřený a komunikativní. Muž v Rybách se do něho zamiluje bezhlavě, okamžitě ví, 

že je ve správných rukou. Býk ovšem potřebuje delší čas, než se nechá získat. Ryby jsou citlivé, 

intuitivní a plné pochopení, poskytnou tedy Býkovi inspiraci a budou ho podporovat ve všem, co dělá. 

Prakticky založený Býk bude pro Ryby oporou a bude k nim pozorný a ohleduplný, i když se mu možná 

občas nepovede vycítit, co si jeho polovička právě myslí. Jejich vztah bude něžný a poklidný a oba 

budou vědět, že se na toho druhého mohou spolehnout. Do hádek se tato dvojice nepouští, případné 

spory budou Býk a Ryby řešit ve vší důstojnosti a se spoustou porozumění. Určitě také umí vytvořit 

funkční domácnost, kde se stávají perfektními hostiteli družného společenství lidí. Býk se vždy postará 

o vhodný výběr jídla a surovin a zrozenec ryb tomu zase dodá dobrou náladu s šťastné rozpoložení 

všech. Spolu vytvářejí harmonickou rodinu, v níž býk působí jako stabilní faktor a ryby jako spojovací 

článek. Někdy je avšak býk pro ryby příliš bojácný a přízemní.  

 

 

Snáz vzrostlý strom se větrem ohne, 
než s Býkem že někdo pohne. 
 
Na louce si Býk rád hoví. 
Co hlavou se mu honí – kdo ví? 
 
Býk je klidný a opatrný. 
Vaše výtky spolkne i s trny. 
 
Touha žít ve vlastním domě. 
Plní se mu trpělivě a skromně. 
 
Nežeňte Býka do kouta, 
sic rohaté peklo rozpoutá. 

 

 
 
 

Každá Ryba musí plout, 
ať jest génius či divý bloud. 
 
Královna útesu a často zasněná. 
Ryba netouží mít peněz po ramena. 
 
Majetek je cesta, co pouze vede k cíli. 
Svazuje však nohy a hodnoty mýlí. 
 
Volnost moře Ryby často hledají. 
Romantičtí plavci, co skrupule nemají. 
 
Plout proti proudu? Snad jen v mládí! 
Intuice Rybám vždy dobře radí. 
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ŽENA BÝK 

 

Žena narozená ve znamení Býka je žena s vel-

kým Ž, i když měří pod sto padesát centimetrů, 

dokáže dosáhnout dost vysoko, aby zvládla 

téměř každou krizovou situaci, kterou jí život 

přihraje do cesty. Oplývá takovou odvahou a 

vůlí, že by jí mohl závidět kterýkoli muž, a při-

tom zůstává neskutečně ženskou. Pod klidným 

zevnějškem se skrývá smyslnost. V přátelstvích 

i v partnerství projevuje věrnost a podporuje 

vyvolené v jejich úspěších a utěšuje je při je-

jich prohrách. S pragmatickým myšlením stojí 

nohama pevně na zemi, a pokud ji chce muž 

získat, musí ji něčím citovým, dráždícím její 

smysly zaujmout. Miluje vonící květy, harmo-

nicky sladěné barvy, hebký materiál oblečení, 

domácí jídlo, příjemnou hudbu a krásu matky 

přírody. Hledá skutečného muže a hrdě bude 

kráčet po jeho boku. Nečeká, že ji bude živit, 

ale sama přispěje do rodinného rozpočtu svým 

dílem a hospodárností. Vůči návštěvám je po-

hostinnou a dokáže v domácnosti provést 

i drobné opravy. Pokud si ji dokážete získat, 

což není lehký úkol, ona vám poskytne nehy-

noucí lásku a teplo domova. Muž, který se 

ožení s dívkou narozenou v květnu, si nevezme 

uplakánka ani zlatokopku. Bude od něj, ale 

očekávat, že se o ni postará a bude ji neustále 

projevovat náklonnost. Ráda by měla pěkný 

domeček, a tak bude pátrat jako ostříž po vý-

hodné koupi a bude ochotná si počkat na pře-

pych, po kterém touží.  

 

 

 

 

 

MUŽ RYBY 

 

Lidé narození ve znamení Ryb jsou stejně vy-

staveni vlivu dvou planet a to Jupitera, který 

jim dává smysl pro spravedlnost, sociální cítění 

i ochotu pomáhat druhým, a Neptuna, který 

jim na jedné straně pomáhá a na straně druhé 

jim trochu komplikuje život. Jeho představi-

vost, tvůrčí fantazii a citovou jemnost, ale 

i přecitlivělost, snivost, která vede k pasivitě, 

nerozhodnost a přehnanou vnímavost. Lidé na-

rození ve znamení Ryb si ponechávají mnoho 

zábran do pozdního věku, i když je časem okol-

nosti donutí, aby si vypěstovali běžné návyky a 

zbavili se zbytečného strachu. U mnoha z nich 

se z těchto vlastností někdy vytvoří druh zá-

měrné koketerie, protože si během života stihli 

všimnout, že jejich zdrženlivost a plachost je 

lidmi vlídně přijímána a že snadno dosáhnou 

svého právě touto nevýbojností. Znamení Ryb 

vytváří lidi závislé na svém domácím prostředí, 

kde se jedině cítí bezpeční, kde mají svá za-

bydlená zákoutí, ve který sní o neuvěřitelných 

dobrodružstvích a o svých rolích hrdinů v nich. 

Lidé narození v tomto znamení potřebují povo-

lání, které vyhovuje jejich povaze. Pak jsou 

nesmírně pracovití a úspěšní, ale při tom si bu-

dou pečlivě hlídat, aby nebyli kráceni ve svých 

nárocích na pohodlí a na čase, který potřebují 

pro své snění. Mají neuvěřitelnou fantazii a 

schopnost vcítit se do druhých lidí, a proto je 

mezi nimi hodně spisovatelů a básníků, ale 

i herců a výtvarníků, kteří těží z bohatství 

svého nitra velké hodnoty. Tito lidé zpravidla 

více naslouchají, než mluví. Ryby jsou zrozeny 

pro lásku. Jsou romantické, něžné a vášnivé. 

Zemská znamení Ryby velmi přitahují. 

Zejména Býk a Panna, neboť právě s nimi na-

cházejí společnou řeč. A když k sobě chovají 

úctu a jsou schopni tolerantního chování, může 

jim partnerství vydržet až navěky. 
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PRAVIDLA NA SVATBÁCH

1. Oslava začne, když je zahájena a 

skončí, až je ukončena. Nikdo nesmí 

odcházet dřív. 

2. Svatba se koná za každého počasí. 

3. Vstupuje se dveřmi. Horolezcům a pa-

rašutistům je dovoleno vcházet ok-

nem. 

4. Ohnivými pohledy se smí házet jen 

velmi opatrně. Nebezpečí požáru.  

5. Při zpěvu zpívají všichni. Kdo chraptí, 

zpívá o přestávkách, kdo zpívá fa-

lešně, zpívá na WC. 

 

 

6. Smát se smí bez vyzvání. 

7. Pod stoly možno zalézat a padat až po 

22. hodině. 

8. Kdo se cítí těmito novinami poraněn, 

může se nechat „redakcí“ obvázat. 

9. Hosté, kteří se nebudou těmito pravi-

dly řídit, budou utopeni ve sliovici. 

10. Vypadá to, že se každý umyl a učesal. 

Děkujeme. Módní policie pak kontro-

luje zbytek. 

 

BRNĚNSKÝ HANTEC 

Zde naleznete malou jazykovou příručku, abyste se dorozuměli, pokud se potkáte např. u baru s Br-

něnským osazenstvem svatby. 

 

A ZDE JE PÁR FRÁZÍ, KTERÉ BY SE VÁM MOHLY HODIT: 

To je hezké děvče, nevíte, jak se jmenuje? 

 Špízam betelné šnicl, nevíš, jak jí doma říkajó? 

Promiňte pane/slečno myslím, že toto je moje místo. 

 Hej, kemo  / babáču, to je mój flek. 

gólka svatba mutra matka 

flek místo balit kramle odejít, utéci 

futrovačka žranice dohókat domluvit 

klohnit vařit šavla zvracení 

tlačit jíst uvařit svišťa udělat dítě 

fišla ryba love, pašky, krupica, 
rantále, šupy, tintily, 
vrany, bakule, háky, 
chechtáky, kačáky, 

ká, krópy 

peníze 

betálné šnicl pěkná dívka hodit sicnu sednout si 

co to fachčí kolik platím fošné hmyz diskotéka 

hicna vedro čočmeny brýle 

vyžahnót vypít zacálovat zaplatit 

škopek pivo švíca sestra 

čechrovat pít pivo glgat Pít 
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Máte raději pivo nebo červené víno? 

 Céž škopek bo lampu červa? 

Dobrý den. 

 ZjS.* 

*pozn. překladatele: ZjS je zkratka ze „Zdar jak sviňa.“, neboli obecného pozdravu běžných měš-

ťanů v brněnském hantecu. 

 

 

EVČO – ČESKÝ SLOVNÍK 

Pro lepší porozumění nevěstě využijte následující tabulku. 

 

Podiv se. Pojď se podívat. 

Nemám tak dlouhý nohy. Pojď trochu pomaleji. 

Křupka. Vesnický buran. 

Vyplašit. Ukončit jednu činnost a začít jinou. 

Ňuchat. Mazlit. 

Konibar. Člověk, co udělá něco jinak, než zamýšlel. 

Lama. Nešika, nebo kdokoliv. 

Ňuff. Evča nebo Šimon. 

Hm. Tohle se mi nelíbí. 

Pojď! Výborně, to se mi povedlo (Samohec). 

Mól! Šimi, vidím mola, štítím se ho a můžu se 
na něj akorát tak dívat. Mohl bys ho pro-

sím zabít? 

Tam nedošáhnu. Mohl bys mi toto prosím podat? 

Málo ne. Je to přesně naopak. 
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SVATEBNÍ KŘÍŽOVKA 

 

T E N I S 

Č E R V E N E C 

Z E L E N O U 

E L P L O V A 

V Í N O 

M A R T I N A 

L U K Á Š 

A N A N A S 

 

1) Sport, který oba hrají? 

2) Měsíc, ve kterém se seznámili? 

3) Jakou barvu má jejich nová kuchyň? 

4) Název ulice, na které bydlí? 

5) Oblíbený nápoj ženicha? 

6) Jméno svědkyně nevěsty? 

7) Jméno jednoho z bratrů ženicha? 

8) Ženichovo nejvíc neoblíbené ovoce? 

 

 

Své odpovědi na kvízové otázky i tajenku křížovky můžete napsat na přiložený lístek a odevzdat do 

krabičky na odpovědi. Ten, jež získá nejvíce bodů, bude náležitě odměněnツ. 
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PODĚKOVÁNÍ 

DĚKUJEME RODIČŮM  

Za lásku, kterou jste nám dali, za trpělivost, kterou jste s námi měli. 

Že jsme vždy měli vše, co jsme potřebovali a často mnohem více. 

Za probdělé noci, pomoc a neviditelná ochranná křídla, která nad námi stále držíte. 

Za domov, kam se budeme vždy rádi vracet! 

DĚKUJEME SVĚDKŮM  

Že nám to dnes pěkně odsvědčili. 

DĚKUJEME SVATEBČANŮM  

Za projevená blahopřání a svatební dary. 

Děkujeme Vám všem, že jste si dnes udělali čas a rozhodli se tento den strávit s námi. 

Moc si toho vážíme a doufáme, že si ho s námi, až do pozdních hodin, co nejlépe užijete. 

 

DĚKUJEME SPOLUPRACUJÍCÍM NA SVATBĚ  

Zámku Letovice za poskytnutí báječného prostředí. Fotografům za focení, tanečníkům za tancování, 

DJ za hraní, thank goes to Bridgette for the hair and make-up art and for the singing, Péti za nakres-

lení oznámení, Market za nakreslení stromu, performerům za trojdupčáky a performance, Ilči a 

ostatním za pomoc při organizaci a všem na které jsme zapomněli. 
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A TAKHLE TO DOPADLO…  

 

Svatební listy: ročník 1., číslo 1. Vychází jednou za život. 
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