
Rok s novomanželi
Tato hra, která má více názvů, je u nevěsty s ženichem velmi oblíbená. 
Nejsou středem pozornosti a mohou si konečně na chvíli odpočinout. 
Hlavní roli totiž přebírají ti nejodvážnější z hostů, kteří soupeří o předem připravené 
úkoly pro svatebčany.

Pravidla Hry:
1. Sepište si 12 úkolů pro svatebčany, které budou tito vybraní hosté plnit. 
2.2. Vyberte mezi hosty 13 (ne)dobrovolníků.
3. Vybraní hosté mezi sebou budou soutěžit, kde v každém kole jeden z nich vypadne.
4. Pro hráče, který vypadl jako první, organizuje moderátor úkol (leden, únor atd.).
5. Z poslední dvojice vzejde vítěz, který naopak zábavu vymyslí pro novomanžele. 

Díky tomu, že svatební hosté v průběhu příštího roku skutečně plní úkoly pro novomanžele, 
oživují novomanželskému páru vzpomínky na svatbu každý měsíc.

Tipy na úkoly pro svatebčany:

S úkoly pS úkoly pro svatebčany si doporučujeme dát trochu práci. 
Vymyslete něco, co udělá radost vám i jim. 
Na ukázku jsme sepsali pár nápadů, které jsou pro hráče shovívavé k peněženkám 
všech účastníků této svatební hry. Při plánování nezapomeňte vzít v úvahu počasí 
příslušného měsíce. 

• Leden – vyrazit společně s novomanželi do wellness, sauny, nebo do bazénu.

• Únor – uplácat společně dvoumetrového sněhuláka, jít bruslit, nebo na lm do kina.

•• Březen – zahrát si společně novomanželi bowling, squash, či badminton.

• Duben – upéct novomanželům velikonočního beránka, nabarvit vajíčka, 
 nebo donést proutky na pomlázku.

• Květen – zorganizovat pro novomanžele piknik, nebo projížďku na kole.

• Červen – pozvat novomanžele na večeři, nebo jim přivést pizzu.

• Červenec – vzít novomanžele na koupání do lomu, k řece, nebo k rybníku.

• Srpen – připravit pro novomanžele grilovačku, nebo ochutnávku netradičních piv/vín.

•• Září – naplánovat pro novomanžele celodenní výlet na hory, do muzea, do vinného sklípku.

• Říjen – připravit pro novomanžele kreativní odpoledne. Kreslení? Vyšívání? Pletení? 

• Listopad – poradit s výběrem vánočních dárků, pomoci s jejich nákupem 
 (v nejhorším případě s vánočním úklidem). 

• Prosinec – vzít novomanžele na vánoční trhy, nebo je pozvat domů na punč.

Další svatební hry najdete 
na www.myproduction.cz 


