SVATEBNÍ DARY Ě
Možná se již velmi těšíte, jak nám o svatebním dnu potřesete pravicí, a tuto radost Vám kalí jen
jediný problém: co jim mám jen dát jako svatební dar? Radujte se! Mysleli jsme na všechno a po
přečtení následujících řádků se Váš problém vyřeší a vy budete moci opět klidně spát :-) Budete- li
se řídit následujícími pravidly, určitě nemusíte mít obavy, že Váš dárek přijde nazmar.

Pravidlo č. 1
Nedávejte nám nic. Darem bude už Vaše přítomnost!

Pravidlo č. 2
Nic užitečného nepotřebujeme. Jelikož už spolu několik let bydlíme (ten čas ale letí ...), máme
domácnost zařízenou prakticky dokonale. Nic zásadního (příbory, talíře, kuchyňské a další
spotřebiče apod.) nám nechybí. Ovšem i zde se najde něco, co bychom rádi vyměnili za nové (viz.
Pravidlo č. 4). Nepřemýšlejte tedy o tom, co by se nám hodilo, ale spíše, co by nám udělalo radost
- a může to být i maličkost - viz. Pravidlo č. 3. Samozřejmě dárky typu nové auto, byt, dům či
svatební cesta do Egypta, určitě neopovrhneme :-) - to už je ale na Vás.

Pravidlo č. 3
Dejte nám něco malého a milého.
Česká pohádka na DVD
Máme rádi v podstatě všechny klasické české (ale i jiné) pohádky, ať už ty starší, tak ty nové.
Přestože to může někomu připadat dětinské, tento žánr máme opravdu rádi a pro nás je to jeden
z nejlepších relaxů po dlouhém dni v práci :-) Ale pozor!! Několik titulů už vlastníme. Konkrétně
to jsou: Nesmrtelná teta, Pyšná princezna, Princové jsou na draka, Princezna se zlatou hvězdou,
Mrazík, Byl jednou jeden král ..., Honza málem králem, Tři oříšky pro Popelku, Hrátky s čertem, O
princezně Jasněnce a létajícím ševci, Zlatovláska, S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové, Popelka.
Tak doufám, že jsme na nic nezapomněli.
Encyklopedie
Tuto literaturu nemáme skoro žádnou, takže pokud si myslíte, že by se nás nějaká mohla zajímat,
neváhejte. Určitě se nám bude líbit něco o Zemi, vesmíru nebo třeba něco z historie.
Hlavolam
Tento druh zábavy se nám hodně líbí a máme už i celkem slušnou sbírku. Určitě nás potěšíte např.
půlročním předplatným časopisu “Mozkolam“. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, blíže se
raději domluvte buď s námi nebo s našimi rodiči.
Zážitek
Neopovrhneme ani dovolenou u moře, romantickým výletem do Paříže, lístky na divadelní
představení, koncert anebo jinou společenskou akci. Rádi půjdeme s Vámi. Nebráníme se ani nějaké
dobružnější akci, jako např. vyhlídkový let, let balónem nebo projížďku tankem :-) Na bungee

jumping (a podobné adrenalinové zážitky) raději zapomeňte :-)

Pravidlo č.4
Pokud Vám to prostě nedá a musíte nám koupit něco užitečného, jinak budete mít celou svatbu
zkaženou :-) , se sebezapřením zveřejňujeme následující seznam :-)
Hrnce Tulip od Tescomy
Hrnce sice máme, ale o jejich kvalitě by se dalo dlouze diskutovat. Nejsou ještě ve stavu totálního
rozkladu, ale v obavách že tento den jistě někdy v budoucnu nastane (a možná to nebude trvat ani
tak dlouho :-) ), už se poohlížíme po možné náhradě. Do očí nám padla značka Tulip od Tescomy.
Nemusíte kupovat hned celou sadu, stačí jeden. Jeden pětilitrový už nám donesl Ježíšek a jsme s
ním opravdu spokojeni.
Příslušenství k vínu
Nejsme žádní velcí milovníci alkoholu, ale jednou za čas si pořídíme nějakou tu láhev vína i když ji
potom máme alespoň na dva večery. Proto neopovrhneme pořádnou vývrtkou nebo vákuovou pumpou
na víno (tato pumpička vysaje vzduch z lahve a víno vydrží déle čerstvé).
Pokojová stojací lampa
Libí se nám styl na obrázku, nemusí to být ovšem přesně tato. Preferujeme sklo před plastem, ne příliš výrazné barvy a to, co nás opravdu
nadchlo, je možnost nastavení intenzitu světla.

