
Svatební hry
 

Svatba v Dolce Villa Svatba v Dolce Villa www.svatbavdolcevilla.cz 



CO BUDETE POTŘEBOVAT?
Je potřeba alespoň 6 mužů a šátek nebo masku 
na spaní.
 
PRAVIDLA HRY: 
Skupina mužů včetně ženicha se postaví do řady.
Nevěstě se zavážou oči a poslepu musí najít svého
milovaného podle obličeje/nohou/ zadku. Pokud jí to
chcete trochu ztížit použijte klobouky, čepice, brýle nebo
kšiltovky.
 
CÍL HRY:
Nevěsta vyhrává, pokud dokáže na první pokus odhalit
svého vyvoleného.

 Poznej ženicha



Svatební kočár
CO BUDETE POTŘEBOVAT?
Na hru potřebujete 9 dobrovolníků, novomanželský pár, 11 židlí a 11
panáků. Hra je náročná na postřeh, takže pro větší zábavu vyberte ty,
kteří na alkohol nejsou tolik zvyklí. 

PRŮBĚH HRY
Svědek/družička nebo DJ čte příběh a asistent nalévá alkohol do panáků.
Pokaždé, když část kočáru uslyší svůj název, musí vstát, pokud nevstane,
musí vypít panák, který mu bude doplněn.

POSTAVY V KOČÁRU a SLOVA, NA KTERÁ SE MAJÍ ZVEDAT
Levý kůň: kůň, koně.
Pravý kůň: kůň, koně.
Kočí: kočí, koně, kočár.
Král: král, královský, kočár.
Královna: královna, královský, kočár.
Levé přední kolo: levé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny.
Levé zadní kolo: levé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny.
Pravé přední kolo: pravé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny.
Pravé zadní kolo: pravé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny.
Kameny: kočár, kameny.
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PŘÍBĚH SVATEBNÍHO KOČÁRU
Na jednom královském dvoře žil král a královna. Tato královská dvojice
se jednoho dne chtěla udělat kočárem vyjížďku po královské oboře. Král se
zamilovaně podíval královně do očí a říká: „Královno moje,
moje královno nejkrásnější, zavolej mi prosím kočího! 
Když kočí dorazil před krále a před královnu, král hned kočímu říká: „Kočí,
přichystej kočár na projížďku! Kočí, hej kočí, posloucháš mě?!
Přichystej kočár ať můžeme s královnou vyrazit, jak se
na správný královský pár patří!“ Kočí ale stále myslel jenom na to, zda
po poslední projížďce, která byla samý kámen, dobře spravil všechna kola.
Kočí proběhl okolo kočáru do stáje, kde odvázal oba koně a zavedl je
ke kočáru. Když přivazoval levého koně, mrknutím oka zkontroloval přední
kola. Snad jsou přidělaná stejně pevně, jako ta zadní
kola. Král i královna vždycky volí cestu přes kameny, aby se nám nestalo
neštěstí, říkal si cestou do stáje pro pravého koně!
Kola vypadala v pořádku, a tak kočí nechal krále i královnu nastoupit
do kočáru. Kočí zapráskal bičem nad koňmi a královský kočár se rozjel.
Snad jsou koně dobře nakrmení, pomyslela si královna abychom se pěkně
projeli. Král byl spokojen. Před sebou kočího a oba koně. Vedle
sebe královnu. Snad jen to pravé zadní kolo drncalo trochu více než
ostatní kola a i levý kůň byl o trochu lenivější, než obvykle. Bičem to kočí
ovšem určitě rychle spraví.
Kočár zrychloval a královský pár byl
s jízdou koní hnaných kočím spokojen. Jenže vjeli do zatáčky! V tom
jeden kámen, druhý kámen, třetí kámen! Nejprve nadskočilo levé přední
kolo, poté pravé přední kolo a hned i levé zadní kolo s pravým zadním
kolem. Koně zařehtali, kočí zaúpěl a král s královnou vypadli z kočáru.
Naštěstí se nic zlého nestalo. Pravý kůň (o trochu chytřejší než levý kůň)
začal hned brzdit a pomohl tak kočímu rozjetý královský
kočár zastavit. Král pomohl královně vstát a obořil se na kočího:
„Hej, kočí jsi nemohl dávat větší pozor na ty kameny!? Teď máme přední
kola nadranc!“ Kočí pohotově vyhrkl: „I zadní kola jsou pryč, králi!“
a ukazoval přitom na pravé zadní kolo, které se koulelo kamsi do dáli. Levé
zadní kolo leželo tam, kde kočár prvně narazil do kamenů.
Takhle už do královského dvora nedojedeme, prohlásil král. Nechal
odpřáhnout oba koně a s královnou na ně naskočili. Kočí musel za
trest za králem, královnou a koňmi pěšky, protože královský 
kočár neuchránil od nárazu kamenů. Snad jednou dojde až domů.



Svatební kvíz
CO BUDEME POTŘEBOVAT?
Dvě židle, které budou postavené zády k sobě,
novomanželský pár, moderátora kvízu a mikrofon. 
 
PRŮBĚH HRY:
Svědek/družička nebo moderátor postupně čtou
připravené otázky - najdete je níže. Novomanželé sedící
zády k sobě tak, aby na sebe neviděli a podle otázek
zvedají nevěstin střevíček nebo ženichovu botu.
Střevíček zvedají pokud na odpověď sedí více nevěsta.
Pánskou botu pokud na otázku více sedí osoba
odpovědí ženich. 
 
CÍL HRY:
Cílem hry je shodnout se na co nejvíce odpovědích. 



Kdo častěji vaří?
Kdo lépe vaří?
Kdo obvykle doma chodí jako první spát?
Kdo je ráno dříve venku z postele?
Kdo víc trpí, když onemocní?
Kdo častěji uklízí?
Kdo je větší bordelář?
Kdo je aktivnější v sexu?
Kdo častěji začíná hádky?
Kdo se častěji jako první chodí usmiřovat?
Kdo je hlava rodiny?
Kdo koho sbalil?
Kdo koho první políbil?
Kdo tráví více času na toaletě?
Kdo tráví více času na internetu?
Kdo jako první vyslovil termín svatby?
Kdo je větší alkoholik?
Kdo je větší lenoch?
Kdo je lepší tanečník?
Kdo častěji chodí pozdě?
Kdo drží doma kasu?
Kdo více utrácí?
Kdo více vydělává?
Kdo je lepší řidič?
Kdo při řízení častěji zabloudí?
Kdo při řízení více nadává?
Kdo dostal více dopravních pokut?
Kdo vícekrát naboural auto?
Kdo se umí lépe obléknout?
Kdo půjde spíše napomenout sousedy, když se budou chovat hlučně?
Kdo má častěji pravdu?
Kdo mluví častěji sprostě?
Kdo měl ve škole lepší prospěch?
Kdo má šílenější rodinu?

Kvízové otázky:



CO BUDEME POTŘEBOVAT?
nevěstu, ženicha a uvařené vejce, které budeme
prezentovat jako syrové
 
PRAVIDLA HRY:
Nevěsta dostane vařené vajíčko a jejím úkolem
je protáhnout jej ženichovými kalhotami z jedné
nohavice do druhé a to co nejrychleji. Základem je, že jí
namluvíte, že se jedná o syrové vejce (ačkoliv jste jej
samozřejmě předem uvařili). 
 
CÍL HRY:
Pobavit se :) 
 
Hru lze osvěžit např. soupeřkami ve formě dalších
dvou dam s partnery, kteří s nevěstou současně
soutěží. 

Cesta vajíčka



CO BUDEME POTŘEBOVAT?
svatebčany, kteří chtějí hrát, klobouk, papírky s
napsanými písmeny
 
PRAVIDLA HRY:
Svatebčané se rozdělí na několik týmů. Z klobouku
vylosujete se písmeno (např. „K“) a jednotlivé týmy
Vám ve stanoveném limitu musí na určení místo
přinést co nejvíce věcí, jejichž název začíná
na vylosované „K“. Například: kravata, kámen, kýbl.
Počítá se vždy jeden kus (nikoliv deset kamenů). A je
také dobré stanovit maximální rozměry, aby vám
hosté v zápalu boje nenosili na místo třeba „koberec“.
Doporučujeme proto stanovit velikosti předmětů,
které lze položit na stůl
 
CÍL HRY:
Pobavit se :) 

Písmena



CO BUDEME POTŘEBOVAT?
Svatební kytici, které je nevěsta ochotná se vzdát,
slečny, které nejsou vdané a nevěstu. 
 
PRAVIDLA HRY: 
Všechny "svobodné" dívky se shromáždí na jednom
místě a postaví se do hloučku. Nevěsta se postaví před
hlouček zády ke slečnám a hodí kytici přes hlavu. 
 
CÍL HRY:
Cílem hry je chytit jako první svatební kytici. Ta, která
chytí svatební kytici, se do roka vdá.

Házení květinou 



CO BUDETE POTŘEBOVAT?
Páry, které jsou ochotné si zahrát hru.
 
PRAVIDLA HRY:
Páry včetně ženicha a nevěsty se postaví na parket zády
k sobě tak, aby se partneři vzájemně neviděli. Postupně
pak každá z žen zavolá: "KDE MÁM SVÉHO MILÁČKA?" 
Nesmí však říct jeho jméno. Ozvat se musí ten pravý
miláček.
Ti, kteří svůj protějšek najdou půjdou mimo parket.
Ostatní pokračují dokud se navzájem nenajdou.
Zdrojem legrace je pak situace, kdy se ozve ten nepravý
partner.
 
CÍL HRY:
Cílem hry je, aby se každé ženě ozval ten pravý můž. 

Kde mám svého miláčka ?



CO BUDETE POTŘEBOVAT?
několik klíčů, malý košíček
 
Před hrou je potřeba odchytit několik mužů a jednu
starší dámu a předat jim klíče
 
PRAVIDLA HRY:
Svědek během hostiny prohlásí, že nyní je nevěsta již
vdaná a všichni, kdo mají klíč od jejího bytu, ho musí
odevzdat. Vstanou všichni muži a odevzdají klíč do
příslušného košíčku. Když přijdou na řadu klíče od
ženichova bytu, vstane jen starší dáma a jeden muž.
 
CÍL HRY:
Pobavení hostů i novomanželů

Odevzdávání klíčů



CO BUDETE POTŘEBOVAT?
kreativce pro vymýšlení otázek a zjištění odpovědí od
novomanželů, 10ks nepopsaných papírů, moderátora
 
PRAVIDLA HRY:
Hosté vytvoří několik skupinek po 4-6 osobách. Každá
skupinka dostane papír s očíslovanými otázkami a
tužku. Hra má 3 kola po 10-15 otázkách se třemi
možnostmi. Moderátor položí otázku a skupinky mají
30 vteřin na to aby napsali správnou odpověď. Po
prvním kole si hosté na pár chvil odpočinou a za pár
minut se pokračuje dál. Nejdříve se prozradí správné
odpovědi, vyhlásí se průběžné hodnocení a jde se do
dalšího kola.První kolo se dotýká života nevěsty -
otázky spojené s koníčky, školou, prvními láskami,
poslední láskou atp.Druhé kolo se pokrývají otázky ze
života ženicha - oblíbené filmy, hudba, místo, odkud
pochází, škola, první a poslední láska atp.Třetí kolo se
týká jejich společného života. Za každou správnou
odpověď získá skupina 1 bod. Za špatnou žádný.
 
CÍL HRY:
Získat co nejvíce bodů. Skupina s největším počtem
bodů obdrží voucher na společnou party u
novomanželů doma.

Jak znáte novomanžele?



Svatební tombola
CO BUDETE POTŘEBOVAT:
Lístky do tomboly (stačí očíslované barevní papírky),
prodejce/prodejkyni lístků, seznam možné výhry a
samozřejmě zajímavé ceny.
 
PRŮBĚH HRY:
V průběhu dne prodejce/prodavačka lístků nabízí
hostům lístek do tomboly za přijatelnou cenu. Spolu 
s lístkem jim ukáže také výherní seznam. Později při
losování moderátor vyhlašuje vylosovaná čísla a
novomanželé předávají ceny. Tipy na seznam výher
naleznete níže.
 
 



SEZNAM MOŽNÁCH VÝHER:
Sada kol – dvě Coca-coly
Souprava čínského porcelánu – sada plastového nádobí a hůlky
Zájezd pro dva podle vlastního výběru – dvě jízdenky naMHD
Dárek pro svěží dech – Olomoucké tvarůžky
Skvělá vůně – stromeček do auta
Notebook – zápisník
Striptýz – svlékací párky
Osvětlení do domu – sada svíček
Klíč k novému vozu – kupon do nákupního vozíku
Nové auto – autíčko hračka
Sušička na prádlo – kolíčky na prádlo a šňůra
Něco na zub – kartáček a zubní pasta
Ochranný oděv – bryndáček
Puzzle – pytlík strouhanky
Hra Scrabble – písmenková polévka v sáčku
Zájezd do Tater – Tatranky
Dokonalý klid – špunty do uší
Večeře při svíčkách – čajové svíčky a polévka v pytlíku
Láhev luxusního vína – láhev plná kuliček hroznového vína
Vybavení kanceláře – tužka, izolepa, kancelářské sponky
Letenka „Last Minute“ – RedBull
Den s celebritou – CD s hudbou
Balíček na nervy – sladkosti
Pravá italská večeře – špagety a rajský protlak
Luxusní bonboniéra – kostkový cukr
Elixír mládí – dětský čaj
Vzácné archivní víno – láhev plná rozinek
Jazykový kurz – kočičí jazýčky
Nábytek podle vlastního výběru – katalog Ikea
Zahradní fontána – rozprašovač na vodu
Wellness víkend – masážní olej a pěna do koupele



Jeden rok se svatebčany
CO BUDETE POTŘEBOVAT?
13 dobrovolníků z řad svatebčanů, 13 židlí, moderátora a
seznam úkolů - viz. níže
 
PRŮBĚH HRY:
13 dobrovolníků se posadí na 13 židlí, které budou brány
jako výchozí pozice pro hru. Moderátor bude zadávat
úkoly, které dobrovolníci musí splnit a při každém z
úkolů se odebere 1 židle. Při splnění úkolu se všichni
musí vrátit zpět na původní pozici (nemusí na původní
místo) a ten kdo přijde jako poslední a nemá si kam
sednout ze hry vypadává. 
Vypadnutému hráči pak manželé předají voucher jako
cenu útěchy. 
 
Výherce získá: 
Čas strávený s novomanželi dle vlastního výběru. 



přinést na stůl cizí kravatu
vrátit donesenou kravatu a uvázat ji na krk tomu,
kdo ji půjčil a co nejrychleji se vrátit zpět
přinést na určité místo co nejrychleji příbory
přivést někoho z personálu
přinést nějaký drink bez alkoholu
přinést drink s alkoholem
přivést nejmladší osoby na svatbě
přinést sluneční brýle
přinést co nejrychleji střevíček
přinést telefonní číslo ženicha

Tipy na úkoly:

leden – jít s novomanželi na lyžovačku
únor – pozvat novomanžele do kina
březen – uklidit novomanželům byt
duben – upéct novomanželům beránka
květen – přinést novomanželům kytici
červen – připravit novomanželům grilovačku
červenec – jít se s novomanželi koupat
srpen – pozvat novomanžele do letního kina
září – pozvat novomanžele na víno
říjen – pozvat novomanžele na nějakou kulturní akci 
listopad – pozvat novomanžele do kina na film 
prosinec – koupit novomanželů vánoční kolekci 

Tipy na ceny útěchy:

                         nebo jim upéct nějaké dobré cukroví


