
První a jediné vydání

Úvod
Svatba,  vdavky,  veselka,
ženitba, oddavky, u souse-
dů  pak  Hochzeit,  sobáš,
ślub,  Trauung,  Heirat  a
kdo ví, kolik ještě existuje
synonym  pro  tuto  nád-
hernou událost.

Proč  do  toho  mladý  pár
jde je jasné: stres z před-
svatebních příprav, sháně-
ní šatů, potíže se změnou
jména,  spory,  kterak
skloubit  zvyky  obou  ro-
din. Zkrátka adrenalinový
sport. A proč ho nedopřát
i rodičům, že?!

Ovšem  z  jakého  důvodu
se tohoto šílenství účastní
ostatní hosté? Občas je to
dětský  sen,  občas  zásah
shůry, jindy třeba  od  ba-
bičky.

My jsme každopádně rádi,
že  jste  s  námi  přišli
oslavit  náš  velký  den.
Doufáme,  že  se  budete
dobře bavit a nejednou si
na  tuto  párty  společně
v dobrém vzpomeneme.

Pro  zvídavé  jsme  při-
pravili  menší  šifrovací
hru.

Co tu nenajdete
Slíbili jsme si úctu, a tak
zde nejsou žádné vtipy o
tom, kterak je manželství
hrozné. A jelikož nám zá-
leží i na rodičích, nebude-
me se dotýkat ani tchyní.

Svatební veselí
Již od časného rána se do Karviné sjížděly
davy hostů.  Vyznačovali  se  neobyčejným
veselím a svátečními oděvy. Náš reportér
vás zpraví o tom, co je příčinou této neo-
byčejné události.

Co vás zajímá
Na co se nás před svatbou ptají naši kama-
rádi? A jaké jsou naše odpovědi? Přečtěte
si exkluzivní rozhovor na straně 3.

Střípky z rodinné historie
V průběhu  staletí  prožily  oba  naše  rody
množství tragédií i  veselých událostí.  Vy-
dejme  se  na  pouť  staletími  za  svými
předky. Více na stranách 4 a 5. Na to, co se
sem nevešlo, se ptejte ženicha s nevěstou.

Nevěsty včerejška
Aneb babi, Tobě to seklo. 

Svatba  vyžadovala  fotodokumentaci  od
dob, co byl vynalezen fotoaparát. Podívej-
me se, co vše se podařilo zachytit. Sledujte
na straně 5.

Zábavný koutek
Pokud se zábava povleče, můžete si přečíst
pár  našich  oblíbených vtipů,  či  se  poprat
s některou zábavnou logickou úlohou. 

Fotopříloha
Jak vypadáme dnes? A jak jsme vypadali
před dvaceti lety? Podívejte se na stranu 6.

Menší šifrovací hra
Pouze pro mladé duchem. Úkol první: šifry
v novinách najít.

sobota 4. října 2014

Program dne

11:00 obřad

12:15 foto

12:30 odjezd 
kočárem

13:30 oběd

16:00 krájení dortu

18:00 kapela + tanec

19:30 raut

23:45 rozchod

24:00 fakt konec

O manželství
Není  nic  důležitějšího
pro muže, má-li se z ně-
ho stát  pravý muž,  než
přítomnost  skutečné
ženy  –  manželky,  mi-
lenky,  přítelkyně.  
(André Maurois)

Láska  v manželství  a
rodičovství  je  teprve
láskou v její celistvosti.
(Karel Čapek)

Poděkování

Ze srdce děkujeme rodi-
čům, obzvláště za to, že
tu jsme, ale i za pomoc
s veškerými přípravami.

Dále pak Báře Scholle-
ové za krásný varhanní
doprovod. Ceníme si, že
kvůli  nám  vážila  cestu
až z Pardubic.



Svatební veselí

Už od pátečního večera se do Karviné sjíždějí vzácní hosté, někteří až ze Šumavy. Proč? Na svatbu
přece. Jelikož rádi ctíme tradice, rozhodli jsme se uspořádat svatbu v místě bydliště nevěsty. No,
skoro. Není to přímo ve Stonavě, i když tamější kostel sv. Máří Magdalény je kulturní památkou.
Tamější polský farář totiž občas nerozliší jemné významové odstíny naší řeči a klidně pošle po
půlnoční farníky domů se vychrápat. Nevěsta nechtěla trnout, co při obřadu zazní, a dohodla se
v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné s páterem Danielem. Ke Karviné má rodina nevěsty vřelý
vztah, kostel je hned vedle zámku, který dosáhl velkého rozmachu za Larischů-Königů. Praděda
dokonce koupil od Larische pozemek ve Stonavě. Leč otec Daniel byl převelen a místo něj přišel
Przemysław. Ale teď pořádněji, co se vlastně bude dít?

Hostina se koná ve společenském domě starých lázní, dřívější velké chloubě města.

Od kostela odjíždí snoubenci v kočáře, byla by škoda nevyužít přilehlého zámeckého a  lázeňského
parku. Totéž platí pro svatební hosty... Svatební hosté se průvodem přesunou na místo hostiny.

Z hostiny bychom chtěli vyzdvihnout následující:

jablečný most – domácí produkt ze Stonavy. Kvality bylo dosaženo pečlivým vybráním pěkných a
zdravých jablek, jejich následným omytím, rozčtvrcením, rozdrcením a vylisováním. Mošt není ni-
jak chemicky ošetřen, pouze nádoby na prvotní odkalení byly vysířeny. Následně byl mošt stočen

do nerezových tanků s plovoucím víkem, kde přirozenou sedimentací došlo k vyčištění. To vše své-
pomocí  v domě č. 740 ve Stonavě, v jehož sklepě se  tento mošt  nejvyšší kvality přechovává.

víno z Moravy – dovezeno z malého rodinného vinařství z obce Němčičky, kterážto leží ve
Velkopopovické vinařské oblasti. Počátky vinařské firmy Pavel a Radim Stávkovi sahají až do

roku 1880.

V naší nabídce je Rulandské šedé, Modrý Portugal a Frankovka Rose. Vše je pozdní sběr z let
2012   a 2013.

Doufáme, že vám bude chutnat!

Po slavnostní hostině se půjdou novomanželé fotit, svatebčané mohou využít volný čas k seznámení
se s členy druhé rodiny. Následovat bude dort, jehož krájení zahájí sami novomanželé. Od šesté

bude hrát kapela, nestyďte se vyrazit na parket. Pro hladové bude připraven bohatý raut.
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Rozhovor se svatebčany
Zuzko, kde a kdy jsi poprvé viděla Pavla a co
sis o něm myslela?

Bylo to  na  fyzikálním soustředění  v  Peci  pod
Sněžkou, to jsme oba byli ve třeťáku na gymplu.
Pavla si pamatuju docela dobře, bylo ho pořád
slyšet. To jeho „No jasně!“ „Samozřejmě“ „To
je  úplně  zřejmé“  mi  příšerně  lezlo  na  nervy.
Zvlášť když během jednoho výletu zase obšírně
povídal a během půl hodiny mi asi třikrát šlápl
zezadu na nohu. To jsem si fakt říkala, co je to
za vola. A to se ani nezmiňuju o utopených brý-
lích.

Pavle, jak jsi tedy Zuzku balil?

Byli  jsme  kamarádi  a  spolužáci,  trávili  spolu
hodně času. Na jednom společném soustředění
Prasete Zuzka tak nádherně tančila, že jsem se
do ní zamiloval. O něco později jsem jí to řekl,
ale to víš, nechtěla nic slyšet, neboť měla jiného
chalana, ale s tím to bylo jak na houpačce. Tak
jsem holt počkal než se to jednou zhoupne moc
a oni se rozejdou.

Co nakonec rozhodlo, že Pavel je ten pravý?

Asi čas, jeho stoický klid a taky to, že mne tak
dobře znal.

Jak jsi žádal Zuzku o ruku?

Chtěl jsem si s ní domluvit nějakou romantickou
schůzku. Ale Zuzka musela pořád něco řešit: zá-
věrečná grantová zpráva, schůzky se školitelem,
vysázení  francouzské  detektivky  na  prosbu
profesora Nešetřila, kontrola skript, byrokracie s
odjezdem do LA a taky výzkum. V průběhu tří
měsíců jsme se dostali jenom na jedno kratičké
rande. Tak jsem si řekl, že lepší už to nebude,
koupil prstýnek a vypravil se za ní do kanceláře.
Bylo zamčeno. Napsal jsem jí,  ať se za mnou
staví v labu, a čekal dvě hodiny. Nic. Vyšel jsem
tedy znovu tři patra k ní. Zuzka se balila, že za
chvíli musí jít na vlak, ať je na Vánoce doma, a
kde prý jsem. Tož tak nějak. 

Asi jsi měla hned jasno, ale přeci jen, nepře-
kvapilo tě to?

Trošku. Přece jen bych čekala, že si vybere jiné
místo, než školu.

Na doplnění Pavlovy odpovědi, já si žádné jeho
zprávy,  že  čeká  v  labu,  nevšimla.  Byli  jsme
domluveni, že se prostě staví.

Volili jste datum svatby nějak speciálně, nebo
to prostě padlo na tuto sobotu?

No, původně jsme se chtěli brát někdy před za-
čátkem semestru v září. Více jsme řešili místo,
kde  bude  svatba  probíhat.  Ve  Společenském
domě, na který nakonec volba padla, bylo celé
září  plno.  Kromě  toho  zdejší  park  bývá  na
podzim nejkrásnější.  A dřív  bychom to  stejně
zorganizovat  nestihli.  Později  se  ukázaly další
souvislosti,  jak  se  můžete  dočíst  ve  Střípcích
z historie.

Pokud vím, budete bydlet na Chodově. Máte
už zařízeno, nebo vás čeká stěhování?

Ano i  ne.  Přestěhovaní  už jakž takž jsme,  ale
vybalení  ne.  Navíc  chybí  převézt  Zuzčina  vý-
bava z domu a pár dalších věcí.

A co svatební cesta? Plánujete ji?

Ano, chystáme se do Říma. 

Vím, že se vás na to ptá asi každý, ale jak ide-
álně vypadá společný život Zuzky a Pavla Pa-
tákových?

Každodenní  nebo  naše  plány  do budoucna?
Rádi  bychom  založili  spokojenou  rodinu
s alespoň dvěma dětmi,  klukem a holkou. Vše
ostatní je bonus.

Pavle, opravdu máš tak rád kedlubny?

No jasně,  dokonce  raději  než  mrkev. Nejlepší
pak jsou domácí. Skvělá chuť, vláknina, ideální
zelenina! Občas mi jen v záplavě jiných činností
nezbude čas na jejich konzumaci.

Za rozhovor děkujeme Zuzce Chlebounové
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Naše rodové linie
Rodinná historie bývá občas spletitá. Tak ať se aspoň trochu vyznáte. 

Z historie našich rodin
Karel  Holub  odmítl  dát  svou  dceru  uzenáři
Josefu  Jedličkovi.  Ten se naštval  a  odešel  do
Ruska cvičit Sokoly. V Moskvě se mu povedlo
vybudovat prosperující uzenářství. Když občas
potřeboval pomocnou pracovní sílu, zašel ráno
do  parku,  mužikovi  ležícímu  na  lavičce
s prázdnou lahví nabídl práci. Mužik vstal, šel
pracovat, po obědě se již dožadoval zaplacení,
za utrženou mzdu koupil láhev vodky a odešel

zpět do parku. Po VŘSR se noc co noc ozývalo
klepání  na  dveře  a  následná  střelba,  praděda
tedy koupil zlato, poklad zakopal a na dobytčí
pas  odcestoval  do  nově  vzniklého  Českoslo-
venska. Marie již byla plnoletá, takže se rodičů
již ptát nemuseli a konečně se vzali.

Když si  Miroslav Paták  bral  Miluši  Míkovou,
byla taková zima, že zapadli sněhem.
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Dne 5. července 1874 se v Dolanech událo velké
neštěstí.  Při  dětské  hře  s  tátovými  nedůkladně
zajištěnými zbraněmi zůstala na zemi ležet mrtvá
čtrnáctiletá sestra Mariany Strouhalové Františ-
ka. Matrikář později uvedl: „Zastřelena na lovu.“

Ignác  Brand  si  na  frontě  první  světové  války
vedl deník. Šetřil místem, takže na čtení originá-
lu je občas zapotřebí lupa. Ženichův bratr Honza
deník přepsal do digitální podoby.

Občas se přihodí, že se dva bratři zakoukají do
sester statkáře ze sousední vesnice. A tak se ba-
bička  Mariany  Strouhalové   Thekla  Bláhová
vdává ve stejný den jako její sestra (8. listopadu
1820). Berou si Jana a Josefa Fialovy.

František Paták koupil  rozsáhlý pozemek v Tá-
boře a postavil na něm vilu Belarii. Když později
přišla změna režimu, byl  pozemek rozdělen na
dva,  aby  ho  komunisté  neznárodnili.  V dolní
části  postavil  dům jeho  syn.   Tak  vše  zůstalo
v rodině.  

Dřevěné lyže  od  pradědečka Jana  Míky slouží
dodnes..  Po  skončení  první  světové  války  při-
chází  na  Evropu  další  pohroma.  Počtem obětí
dalece  překoná  válečné  běsnění:  španělská
chřipka. V rozmezí čtyř měsíců umírají i manže-
lé Johana a Valentin Tylečkovi. Zanechávají po
sobě dvě děti, tříletého Eduarda a pětiletou Ma-
rii. Obě malé děti jsou později nalezeny špinavé
a hladové  na haldě v Ostravě.

Viktor Musial (sirotek, který od 14ti let pracoval
jako  horník)  koupil  od  Larische  pozemek  ve
Stonavě, na kterém v době světové krize  svépo-
mocí  postavil  dům.  V tomto domě se narodila
jeho dcera Anna a později i vnučka Marie. Viktor
se svou rodinou musel svůj dům  opustit v roce
1938 po anexi Těšínska, kdy ho vyhnali Poláci.
Do 24 hodin se musel vystěhovat, prodal krávu,
naložil na žebřiňák peřiny a 4 děti a odjel do Os-
travy. 

V roce 1944 se ve Stonavě odehrála tragédie. Ve
sklepních  prostorech  domu  č.  740  po  zásahu
elektrickým proudem zemřela Marie Musialová.
Zanechává po sobě muže a čtyři dcery, z nichž
nejmladší Aničce je pouhých 9 let.  Roku 1946

v Ludgéřovicích si vdovec bere Moniku Kinďu-
rovou  s dcerou  Ilzou.  S nevlastními  dcerami
macecha  nevychází,  Anna  utíká  z domova  ke
své sestře Miladě. Anna je až do své smrti své
sestře velmi vděčná, že ji u sebe nechala, ač to
ani pro ni nebylo lehké.

Dne 19. března 1983 se brali  nevěstini  rodiče
Jana a Miroslav. Ve stejný den slavil čtvrté naro-
zeniny  syn  Miroslavovy  sestřenice  Tomáš
Novák. Dnes, 4. října 2014 slaví třetí narozeni-
ny jeho syn, taktéž Tomáš.

František Saferna ( kalil ocel na pancéře lodí  ve
Vítkovicích)  ke  konci  války,  před  příchodem
fronty,  odvezl  rodinu  z  Ostravy  do  Beskyd.
Když jel  za nimi na kole,  zajala jej  ustupující
německá  vojska.  Perfektní  němčinou  jim  vy-
světlil, že pokud ho zastřelí, nepomůže jim vy-
táhnout zapadlé auto a jistě se dostanou do rus-
kého zajetí. To mu zachránilo život.

Bratr  Františka  Saferny  Vladek  pomáhal  ve
francouzské  stavitelské  firmě  po  válce  znovu
postavit Varšavu. Naučil se francouzsky a řídit
všechny možné vozíky, bagry, rypadla... Později
dělal ve Varšavě tramvajáka. Jedna Francouzka
se ve Varšavě ptala, kudy se dostane na kongres.
Vladek vystoupil z tramvaje, francouzsky ji vše
vysvětlil, naložil ji do tramvaje a odvezl přímo
na místo. Cestující byli ohromeni, jaké znalosti
musí řidiči tramvají mít.

Druhý  bratr  Františka  Saferny,  Jan  -  fotograf
z Hrušova,  pracoval  za  války  pro  odboj  -
schovával  ve  sklepě  pod  uhlím  kopírku  na
letáky.  Po  zradě  pro  něj  přišlo  Gestapo.  Ob-
hajoval se německy s tím, že sice pomáhal, ale
nevědomky, že  totiž  nevěděl,  co  v  krabici  je.
Proto  mu  oficír  přeškrtl  razítko  do  Osvětimi
„Návrat  nežádoucí“.  Nyní  po  letech  můžeme
obdivovat  jeho  nádherné  obrazy,  které
v pozdním věku maloval. 

Svatební šaty Anně Musialové ušila  její  sestra
Julie, všem známá jako Irka. Dle Milana Safer-
ny to bylo její vrcholné dílo. Posuďte sami na
straně 6.
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Svatební fotografie
Naši rodiče, prarodiče i praprarodiče se také někdy vzali? Jak to vypadalo tenkrát a kdo je kdo?

Pavel Paták a Mária Jedličková

Miroslav Paták a Miluše Míková

Jaroslav Jedlička a Helena Brandová

&

Miroslav Saferna a Jana Tylečková

Milan Saferna a Anna Musialová

Eduard Tyleček a Marie Zoppová

&

František Saferna a Marie Komínková
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Janička Tylečková

Arnošta Adamcová a František 
Zopp

Zuzčina praprababička

Marie a Viktor Musialovi

Viktor Musial a jeho čtyři dcery, 
Vánoce 1967

Josef (vlevo) a Jaroslav (vpravo) 
Jedličkovi

Miroslav Paták se ženou a dětmi



Obrázky veselé, dávné i téměř současné

Strana 8

Zuzanka ráda posiluje ...

… některé zájmy společné!

Malý Pavlík

Již v mládí jsme měli ...

Zuzanka, když byla malá

Pavlík rád čte ...

 … navštěvuje rybářský kroužek  … či hraje na klavír
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… ale s generací starší    Občas jsme na dovolené nebyli s rodiči ... 

Pavlova oblíbená fotka

Jedna z mnoha promočních fotek

Pavel dostává těžkou literaturu
Slavíme narozeniny



Ohlédnutí za obřadem
aneb biblické text o lásce a manželství, které nás oslovily

Čtení z Písně písní.

Hlas mého miláčka!
Právě přichází, 
běží po horách,

skáče po pahorcích.
Můj miláček se podobá gazele

nebo kolouchu laně.
Hle - už stojí za naší zdí,

dívá se okny,
nahlíží mřížovím.

Můj miláček se ujímá slova
a říká mi:

"Vstaň, moje milá,
moje krásko, a pojď!

Moje holubičko ve skalním úkrytu,
v dutině srázu,

ukaž mi, svoji tvář,
ať slyším tvůj hlas,

vždyť tvůj hlas je líbezný
a půvabná je tvoje tvář."

Můj miláček patří mně a já jsem jeho.
(On mi řekl):

"Polož mě jako pečeť na své srdce,
jako pečeť na své rámě,

neboť silná jako smrt je láska,
nezlomná jako podsvětí je vášeň.

Její výheň je výheň ohně,
plamen Hospodinův.

Zátopy vod nemohou uhasit lásku
a proudy řek ji neodplaví." (Pís 2,8-16)

Čtení z listu svatého apoštola 
Pavla Efesanům.

Bratři a sestry!

Žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela
vydal sebe za nás. Podřizujte se jeden druhému
z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou podřízeny) svým
mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž
hlavou  ženy,  podobně  jako  je  Kristus  hlavou
církve,  sám  spasitel  svého  (tajemného)  těla.
Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají

být svým mužům podřízeny ve všem.

Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako
Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni,
aby  ji  posvětil  a  očistil  koupelí  ve  vodě  a
slovem.  Tím si  chtěl  církev připravit  slavnou,
bez  poskvrny,  vrásky  nebo  něčeho  takového,
aby byla svatá a bez vady.

Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní
tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku
sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní
tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus
(jedná)  s  církví,  protože  jsme  údy  jeho  těla.
'Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k
své  manželce,  a  ze  dvou  se  stane  jen  jeden
člověk.'

Toto tajemství  je  veliké;  mám na mysli  vztah
Krista a církve. A proto každý z vás ať miluje
svou ženu  jako sám sebe  a  manželka  ať  zase
svému muži projevuje úctu. (Ef 5, 2a. 21 - 33)

Evangelium sv. Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům: 
"Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do 
nebeského království, ale ten, kdo plní vůli 
mého nebeského Otce.

Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich
jedná, podobá se rozvážnému muži, který si po-
stavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se po-
vodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten 
dům - ale nezřítil se, protože měl základy na 
skále.

Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle 
nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který 
si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se
povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten
dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."

Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad 
jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc,
a ne jako jejich učitelé Zákona. (Mt 7,21-29)
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Ženichův výběr krátkých povídek a básní

Stromy

Neboť jsme jako kmeny stromů ve sněhu. Napo-
hled tu hladce spočívají a řekl bys, že stačí malý
náraz,  abys  je  odsunul.  Nikoli,  nejde  to,  jsou
totiž  s  půdou  pevně  spojeny.  Ale  hleďme,
dokonce i to je pouze zdánlivé.

Franz Kafka

Sousední ves

Můj dědeček říkával: "Život je úžasně krátký. 
Teď se mi ve vzpomínce tak zcvrkává, že 
kupříkladu stěží pochopím, jak se nějaký mladík
může odhodlat, že si vyjede na koni do sousední
vsi, a nebojí se přitom, že - nehledě vůbec na 
nešťastně náhody - již doba obyčejného, šťastně
plynoucího života ani zdaleka na takovou vy-
jížďku nevystačí."

Franz Kafka

Setkání

Pan Keuner potkal starého přítele a ten povídá: 
„Pane Keuner, vy jste se ale vůbec nezměnil.“ 
Pan Keuner zbledl hrůzou.

Berthold Brecht

Sonet 52

Oči mé milé nejsou slunce věru,
její rty nejsou rudý korál zas,
ňadra jak sníh? – kde jen ten příměr beru,
z drátu, ne ze zlata je její vlas.
Viděl jsem růže červené a bílé,
však ona nemá tváře samý nach,
čichal jsem vůně, příjemné a milé.
z jejích úst ale bývá cítit pach.
Rád slyším ji, však přiznám bez mučení,
Že nevyloudí libozvučný tón,
jak chodí bohyně mi známo není,
však vím, že ona dupe jako slon.
Oč lepší však je, ač jí mnohé schází,
než ty, jež básník zdobí lží a frází.

William Shakespeare

Sonet 8

Nedopusť, aby pařát pustých zim
ti léto z tváře serval, dříve než
obtěžkáš lůno darem převzácným
a tresť své krásy do něj zaseješ.
Tenhle vklad není lichva nepravá, 
vždyť tuhle půjčku každá ráda splatí:
pak z tebe vzejde tvoje druhé já
a dalších deset v úrocích ti vrátí.
Desetkrát větší byl by pak tvůj zisk,
a smrt by vlastně mohla zavřít krám,
v deseti tvářích, jimž bys pečeť vtisk,
bys zůstal navždy v kráse zachován.
Tak dej si říct, své kráse zůstaň věrný:
proč má ji celou zdědit smrt – a červi.

William Shakespeare

Variace na renesanční téma

Láska je jako večernice 
plující černou oblohou.
Zavřete dveře na petlice! 
Zhasněte v domě všechny svíce 
a opevněte svoje těla,
vy, kterým srdce zkameněla!

Láska je jako krásná loď,
která ztratila kapitána,
námořníkům se třesou ruce 
a bojí se co bude zrána.

Láska je bolest z probuzení 
a horké ruce hvězd,
které ti sypou oknem do vězení 
květiny ze svatebních cest.

Láska je jako večernice 
plující černou oblohou.
Náš život hoří jako svíce 
a mrtví milovat nemohou.

Václav Hrabě
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Výročí svatby a jejich názvy
1. Bavlněná svatba
Po prvním roce manželství byste se spolu měli cítit jako 
v bavlnce. Je to doba, kdy se vzájemně poznáváte a učíte se to-

lik potřebné toleranci. V den výročí byste si měli vyměnit 
kapesníčky nebo něco z bavlny. 

2. Papírová svatba
Druhý společný rok uteče jako voda a vy po té vodě můžete 
pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem vyměníte... 

3. Kožená svatba
Věciček z kůže je spousta od velkých a drahých až po drobnosti
za pár korun... 

4. Květinová svatba 
Na toto výročí se nejspíš budou těšit především ženy. Je jenom 
jednou za život, takže pánové, nešetřete na pořádné kytici 

a nebo na zajímavé kytce v květináči... 

5. Dřevěná svatba
Dřevo vždycky působí přívětivě a hřejivě. Připomíná nám teplo 

domácího krbu a může z něho být taky hezký přívěšek nebo 
praktická věc do kuchyně. 

6. Železná svatba
Oproti dřevu je železo chladné ale zato stálé. Nějaká drobnost 
z kovu vám připomene, jak pevný váš svazek je. 

7. Vlněná svatba
Dárky z vlny se budou náramně hodit v zimním období, za sně-
hových bouří a vlézavého mrazu. I v životě samotném je 

to podobné. Hlavní je se pořádně "obléct" a nevzdávat to. 

8. Bronzová svatba
Výročí jako dělané na nějaký pěkný přívěšek. 

9. Měděná (nebo hliněná) svata
Opět jedno "přívěškové" výročí a nebo také prostor k tomu, 
abyste si darovali hezké věci z vypálené hlíny. 

10. Cínová svatba
A máme tu první kulaté výročí. Je to čas na rekapitulaci a plány 
do budoucna. Toto výročí tak trochu voní vánocemi - rozpálený 

olovem (mědí + cínem) které se lije do vody a možná se z něho 
dá vyčíst, co vás v příštích letech čeká. 

11. Ocelová svatba
Když už jste spolu přečkali jedenáct let, určitě víte, že některé 
situace je potřeba řešit s ocelovým klidem. 

12. Hedvábná svatba
Hedvábný šátek nebo kravata jsou velice elegantní dárky, které 
ještě téhož večera můžete využít třeba v divadle... 

13. Krajková svatba
Opět jedno výročí, na které se ženy určitě moc těší a pánové si 
lámou hlavu nad dárkem a přitom je to tak jednoduché. 

Co takhle nějaké hezké krajkové spodní prádlo? 

14. Slonovinová svatba
Vyměnit si dárky ze slonoviny možná už v dnešní době není 

až tak moderní, slonů je málo, ale fantazie určitě spousta. 

15. Křišťálová (skleněná) svatba
Pánové se těší na stylovou karafu nebo na nějaké hezké brou-

šené skleničky z kterých se tak báječně popíjí. 

20. Porcelánová svatba
Ženy se už nemůžou dočkat nové sady nádobí, protože ta stará 

za posledních dvacet let vzala za své. 

25. Stříbrná svatba
Opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných letech 
už opravdu víte, co od toho druhého čekat, nebo vás přece jen 

překvapí nějakým výjimečným stříbrným dárkem? 

30. Perlová svatba
Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také pro pány, aby 

se mohli ukázat co by grófové. 

35. Korálová (nebo plátěná) svatba
Ozdoby z korálů jsou pohádkové - stejně jako vašich předcho-

zích 35 let. :-) 

40. Rubínová svatba
Pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit na nějaký 

pěkný šperk, který dámy v tomto věku dokáží bezesporu 
ocenit. 

45. Safírová svatba
Další příležitost a záminka pro pány, aby svou drahou polovič-
ku zasypaly kopou drahokamů, nebo alespoň jedním? 

50. Zlatá svatba
Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. Od této chvíle
jsou výročí spojována s dalším obřadem a třeba také s výmě-

nou prstýnků starých za nové. Ty staré už ostatně něco pama-
tují. 

55. Smaragdová svatba
Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy už asi nebu-
de to nejdůležitější, jestli je jejich manžel zahrne drahocennými

kameny, ale spíš, že můžou pořád být se svým partnerem. 

60. Diamantová svatba
Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život je občas 

stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamži-
ků. 

65. Kamenná svatba
Někdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, 
možná stejně těžké jako by každý z těch roků byl velký kámen,

ale na druhé straně jenom na pevném základě je možné stavět. 

70. Platinová (někde svatba milosti) 
Je opravdu dojemné pokud můžete na radnici a nebo alespoň 

doma oslavit 70 společných let. Je to vzácný okamžik a snad 
proto má toto výročí stejný název jako nejdrahocennější z 

drahých kovů. 

75. Nebeská svatba či svatba korunovačních 
klenotů 

Dočkat se tohoto výročí chce opravdovou výdrž a pevné 

zdraví. My běžní smrtelníci můžeme těmto nesmrtelným jenom
závidět... 

Ať už oslavíte výročí jakýmkoli způsobem - ve skromnosti

nebo honosně, nejdůležitější je, aby vaše láska zrála jako
dobré víno a s každým rokem se zvětšovala vzájemná toleran-

ce. Možná že se potom dámy dokonce nebudou zlobit na své
partnery za to, že na výročí zapomněli. Oni to nemysleli zle

a možná vůbec nemysleli, však už je za ty roky znáte... 
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Napsali o nás
Se Zuzkou jsem se seznámil v metru, když jela s mým kamarádem z víkendové brontosauří akce.
Nebyli jsme kamarádi po prvním setkání, ale jak jednou zmínila Zuzka: "Párkrát jsi mne někde
pozdravil a občas jsi napsal na ICQ, ale myslela jsem si, že Tě to přestane bavit, ale nějak jsi vydr -
žel, tak co jsem s tebou měla dělat?!". Od té doby jsme kamarádi. Myslím, že jsem tenkrát našel re-
cept na Zuzku - člověk musí být vytrvalý. Zuzka si časem zvykla, že se občas bez zaklepaní vlou-
dím do jejího pokoje a nechám si nabídnout čaj i jinou dobrotu. V současnosti žiju v Bordeaux, tak-
že už se Zuzka nemusí obávat častých přepadení bez ohlášení a už nemusí litovat, že se mně za vča-
su nezbavila. 

Nyní by mohla lamentovat, že se nezbavila jednoho jiného častého hosta - Pavla a co hůře: vypadá
to, že se ho už nikdy nezbaví a užije si s ním spousta Patálií. Pavel se již od prvního ročníku stal ne-
postradatelnou rekvizitou Zuzčina pokoje, kde trávil mnoho času a tak jak jsou fanoušci 12.hráčem,
tak Pavel byl extraobyvatelem B203. Logicky jsme se tudíž na Zuzčině pokoji potkali a nakonec se
Pavel stal na čtyři roky mým spolubydlícím, což začalo zrovna v době, kdy se s Zuzkou dali dohro-
mady, takže jsem se o svého spolubydlícího musel dělit. 

Nicméně pořád byly aktivity, pro které Pavel preferoval moji společnost před Zuzčinou. Jednalo se
především o sledování Star Treku a PC hry. Nicméně bez blízkého dozoru svědomitého spolubydlí-
cího si Zuzka Pavla podmanila i pro tyto bohulibé aktivity. Ale buďme upřímní. Pavel mohl do-
padnout daleko hůř a nezdá se, že by mohl dopadnout jakkoliv lépe, obzvláště když jako křesťan
může mít jen jednu ženu, což nevím, jestli dodrží, když Zuzanka vydá za více žen, neboť radí Pav-
lovi v matematických problémech, nechá si šlapat na nohy při plesání či je Pavlovi po boku na ho-
rách v zimě i v létě, ať už jedou dolů nebo míří nahoru. 

Co více si přát? Obzvláště kluka jako Pavel, jehož nejvěrnější fanynka je jedna rakouská kráva,
neumí si ve vztahu pořádně dupnout (ba naopak elegantně se partnerčině nohám uspěšně vyhýbá),
školu flákal(trošku se na učivo podíval a další den udělal zkoušku za jedna), ztratí se v každém lese
(a ještě tomu říká orientační běh) a tráví čas bezúčelným brnkáním na svou dřevenou hračku (a
bude ještě hůře, když jsou piána dostupná i na veřejných prostranstvích).

Michal Šindler

Malá encyklopedie
Hudebního nástroje theremin se nedotýká, hudbu vyluzuje podle toho, jak před ním máváte rukama.

René Descart (1596 - 1650), 2. pád Descartese [dekárta], byl francouzský filozof, zakladatel 
moderní kritické epistemologie, autor výroku „Myslím ,tedy jsem.“
Tritikále je hybridní obilnina, která vznikla křížením žita a pšenice, odtud i její český název ži-
tovec.
První čaj do Anglie byl dovezen roku 1650 z Holandska.
Ivan Petrovič Pavlov ruský fyziolog, psycholog a lékař, který se za-
býval studiem trávicích procesů a reflexů s nimi spojenými. Slavné jsou
především jeho pokusy s vyvoláváním slintání u psů.
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Pro zábavu a poučení
vám přinášíme naše oblíbené vtipy, méně i více náročné, nepřeložitelné pak v původním znění

Existují dva typy lidí. Ti, kteří dokáží extrapolovat, 
aby získali chybějící informaci.

Vejde hélium do hospody a objedná si pivo. Hostin-
ský: „Vzácným plynům nenaléváme“. Hélium nerea-
guje.

Na svatbě Microsoftu a Nokie se ptá svědek. A kde 
jste se vlastně poznali? Na nádraží, odvětí oba svorně.
Oběma nám ujel vlak.

Je těžké vysvětlit slovní hříčky kleptomanům, neboť 
oni doslova berou všechno.

Co dostanete, když zkřížíte vtip s rétorickou otázkou?

A photon checks into a hotel and the bellhop asks him
if he has any luggage. The photon replies: No, I'm 
travelling light.

Ptali se Descartese, jestli se v Anglii rozšíří čaj. „Ne-
myslím,“ zmizel. 

První pravidlo tautologického klubu je první pravidlo 
tautologického klubu.

Die Deutschlehrerin fragt der Schüler: „Brecht, was 
sagt es euch?“ „Zweite Person, Plural, Imperativ.“ 

Pavlov sedí v baru, když zazvoní telefon. „Doprčic, 
zapomněl jsem nakrmit psy.“

Tři logici vejdou do baru. Barman se zeptá: „Dáte si 
všichni pivo?“ „Nevím.“ „Nevím.“ „Ano.“

How can you tell the difference between a chemist 
and a plumber? Ask them to pronounce “unionized.”

Jaký je rozdíl mezi etymologem a entomologem. Ety-
molog pozná rozdíl.

Prodám theremin, nedotkl jsem se ho už léta. 

The Higgs Boson walks into a church. The priest says 
we don't allow Higgs Bosons in here. The Higgs Bo-
son says: But without me how can you have mass? 

Matematik přijde do fotolabu a chce vyvolat fotky. „9 
na 13?“ „2 541 865 828 329, proč?“

Proč si matfyzáci pletou Halloween a Vánoce? Pro-
tože OCT 31 je to samé, co DEC 25.

Baví se dva matfyzáci: „Víš, že se studiem matfyzu 
pomalu blbne?“ „To nevadí, já mám času dost.“

Archimédes, Pascal a Newton hrajou na schovku. Ar-
chimédes piká. Pascal zaleze do křoví a vůbec ho není

vidět. Newton vezme klacek a na zem vyryje čtverec 
1×1 metr a stoupne si doprostřed. Archimédes: …97, 
98, 99, 100, už jdu! Otočí se a uvidí Newtona a tak  
volá „Piky Piky Newton“ A Newton s klidem Angli-
čana odpovídá „Ale Archiméde, to bys měl vědět,  že 
Newton na metr čtvereční je Pascal.“

Jeden čerstvý absolvent MIT, magistr matematiky, 
měl velký problém sehnat práci. Dva měsíce po pro-
moci byl bez práce, úspory docházely. Tak se rozhodl,
že přes týden bude shánět práci a o víkendech bude 
pracovat u McDonald's. Na pohovoru mu ale manažer
řekl, že nemá dostatečnou  kvalifikaci. Matematik se 
rozohnil: „Jak to myslíte, nemám kvalifikaci? Ne-
dávno jsem odpromoval na MIT jako magistr mate-
matiky!“ Manažer odvětil: „Ale všichni naši matema-
tici mají doktorát...“

Co je časoprostor? Když vám mistr řekne, budeš 
kopat odsuď až do večera.

Číslo, které jste vytočili, je imaginární. Prosím otočte 
svůj telefon o 90 stupňů a zkuste znovu.

Nevěřte firmám, které slibují komplexní řešení vašich
problémů.  Komplexní řešení totiž mívá netriviální 
imaginární část.

Šli dva medvědi. Jeden hnědý a druhý doprava.

Nacházíte se v šestém patře... KATEDRA MATEMA-
TIKY ...jenom v pohádkách pro děti je peklo hluboko 
pod zemí.

Jeden král je u sousedního krále na oficiální státní ná-
vštěvě, po dlouhých jednáních je společná hostina a 
řeč už je míň formální a tak dojde i na královské šaš-
ky. „Ten Váš šašek vypadá, že je opravdu velmi ši-
kovný.“ „Máte pravdu, kromě jiného třeba polyká 
meče.“ „To vám závidím, ten můj polyká mlaskaje.“

Dva informatici: „Hele, to ti nepřijde trapný mít jako 
přístupový heslo do sítě jméno  jednoho z tvých ko-
courů???“ „Trochu trapný mi to je, když ale já mám 
3g_S081/dE3?772 ze všech nejradši...“

Víte proč se lední medvěd rozpouští ve vodě? Je 
polární. 

Paní Schrödingerová přijde za mužem: „Cos dělal 
s tou kočkou? Je napůl mrtvá.“

Šli dva a prostřední spadl.
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Logický koutek
V soutěži o Velkého tvrďáka se ve třech disciplínách (plavání, jízda na kole a maratonský běh)
utkalo pět borců: Pavel, Martin, Honza, Marek a Tomáš. V každé disciplíně byly přiděleny body
takto: za 1. místo získal soutěžící čtyři body, za 2. místo tři body, za 3. místo dva body, za 4. místo
jeden bod,  za poslední místo se body nepřidělovaly. Body ve všech disciplínách byly sečteny a cel-
kový počet bodů pak jednoznačně určil konečné pořadí, soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stal
Železným mužem. Určete pořadí závodníků v jednotlivých disciplínách i celkové umístění (shora
dolů jako 1. až 5. místo), víte-li, že:

1. Martin v žádné disciplíně neskončil jako třetí.
2. Honza pouze v jediné disciplíně skončil jako

čtvrtý.
3. Pavel si v plavání oproti jízdě na kole o jedno

místo polepšil.
4. Tomáš skončil pouze v jednom ze tří závodů

jako druhý.
5. Marek neskončil v žádném ze tří závodů jako

poslední.
6. Celkový  vítěz  nevyhrál  ani  v  jedné  ze  tří

jednotlivých disciplín.
7. Borec,  který  skončil  třetí  v  cyklistice  se

v plavání  umístil  lépe,  než  závodník,  který
skončil třetí v maratonu.

8. Borec, který skončil čtvrtý v maratonu dojel
na kole do cíle rychleji, než závodník, který
skončil čtvrtý v plavání. 

9. Borec, který do cíle doplaval jako poslední,
měl v maratonu lepší čas, než závodník, který
skončil poslední v cyklistice.

10. Pouze  jeden  soutěžící  skončil  v  každé  dis-
ciplíně na jiné pozici a tento borec pak v cel-
kovém hodnocení získal 4. místo.

Jméno Plavání Jízda na kole Maratón Celkové pořadí

Sirky
Vemte dvě a udělejte jedna. Přidejte čtyři, abyste měli devět. Předřaďte pětku a dostanete šestku. Doprostřed
dejte pootočené tři a je to. Když chvíli počkáte, možná budete mít i jedno další, ale to už je jiná úloha.
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Sudoku
Doluštěno? Elektronicky? Nebo více upřednostňujete klasický způsob? Uhodli jste

eventuálně mistrně ukrytou extra vloženou tajnou informaci? A můžete
nás též zpravit elektronickými, jinými či šnečími kanály o

tom, co se vám echt líbilo. Později rádi budeme
vzpomínat i snad lehce imaginovat a snít nad vašimi

zprávami. A dobře si ještě pobrečíme. Nezoufejte, pokud snad
nevíte, jak tuto úlohu efektivně snadno elementárně vyluštit. Úvod

do obratného luštění sudoku bude rozdistribuován. Vítěz exemplárně bafne
a vyděsí tak i děti čtoucí potají Levina Iru.

Slovo závěrem
Naše svatba a noviny pomalu končí, ale naše společná pouť životem je teprve na svém začátku. Dě-
kujeme vám, že jsme s vámi mohli prožít tento významný den. Pro některé z Vás to jistě byla dale-
ká  cesta,  a  tak  si  velice  vážíme toho,  že  jste  se
dostavili. Přejeme vám i sobě, ať nám dlouho vydr-
ží  radost  načerpaná  dnes,  ať  zůstaneme  veselí  i
v průběhu všedních dní,  do kterých se již  pozítří
rozutečeme. Ať nezapomínáme na své přátele, zná-
mé či příbuzné a občas je zajedeme navštívit. Ať i
vy ve svých životech pociťujete lásku tak, jako to
zažíváme my dva, ať dovedete odpouštět a bez vý-
hrad přijímat toho druhého. 

Doufáme, že se vám tu líbilo, dobře jste se bavili a
že  jste  potkali  nové  příjemné  a  sympatické  lidi.
Snad  se  nám  podařilo  přesvědčit  ty  vzdálenější
z vás, že Karviná nejsou jen uhelné doly, že se zde
dá najít i velice krásná příroda a má smysl se do
tohoto koutu naší vlasti občas vypravit.
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