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Svatební Jedličkoviny
aneb Svatební noviny do každé rodiny

Aneta 
Jméno Aneta znamená 
milostná, milostiplná a 
je původem hebrejské.

Milan 
Jméno Milan  

znamená milý, 
milovaný, přívětivý a 

je původem slovanské.

Ročník I / I. Číslo / Náklad: Několik výtisků / Datum vydání: 11. 10. 2014

Harmonogram dne
Setkání svatebčanů před kostelem 10:30

Obřad v kostele sv. Jakuba Staršího 11:00–11:45

Přesun před zámecký skleník 12:20

Svatební oběd 13:00

Focení svatebčanů 14:00

Cimbálová muzika Grajcar 15:00–20:00

Večeře formou bufetu 17:00

DJ Boris 21:00–04:00

Menu
Přípitek

Cinzano Bianco

Polévka

Zámecký vývar  
(nudle, maso, játrové knedlíčky)

Hlavní chod

Svíčková na smetaně  
s knedlíkem

 

Vážení svatebčané, 
 
právě v rukou držíte první a také poslední vydání svatebních novin zvaných Jedličkoviny. 
Vznikly k příležitosti tohoto našeho velkého dne a slouží pro informace o harmonogramu dne, 
o novomanželích, k pobavení a v neposlední řadě mají i praktické využití – může se za něj 
schovat některý z unavených a ospalých hostů, přikrytí skvrny od svíčkové či vína a také jako 
dobrá hračka pro děti (děti moc rády trhají něco, co je upravené a připravené)
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BRNO - Rubači moravské šachty Královopolská 
v Brně překonali rekord legendárního úderníka a 
hvězdy bolševické propagandy Alexeje Stachanova, 
když v pondělí svou ruční sbíječkou za směnu vytě-
žili 170 tun uhlí.

Stachanovův rekord z 31. srpna 1935 byl překonán o 68 
tun. Jména nových hrdinů práce jsou Milan a Aneta.

Rekordmané jsou již nositelé titulu „zasloužilý horní-
ci Moravy” a držiteli několika ocenění radnic rodných 
měst Rájce a Kunštátu. K výkonu jim blahopřáli dokon-
ce i starostové těchto obcí.

Směnnou normu pilní horníci překročili o víc než 220 
procent. Výkon Anety a Milana s uznáním komentovali 
nejen jejich kamarádi z brigády, ale i agentura pro těž-
bu uhlí: „Naši současníci pokračují v tradicích zaklada-
tele hnutí za zvýšení produktivity práce,” informoval 
brněnský zpravodaj moravské agentury.

Rekord padl po 75 letech. Víc uhlí vyrubali Moravané!

Z domova

Reklama

Rekordmani na šichtě
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BRNO - Novou nejkrásnější dívkou světa se sta-
la pětadvacetiletá dívka z Drnovic u Lysic — Ane-
ta Ševčíková. Porotce okouzlila svým přirozeným 
šarmem a dechberoucím smyslem pro humor.

“Je dobře, že po plastikové bárbíně z Pobřežní hlídky 
Taťáně Kuchařové zvítězila dívka s přirozeným šar-
mem,” řekl zpěvák Robbie Williams.

Vysoká dívka z moravské vesnice nedaleko Lysic za-
ujala odbornou porotu i diváky hned několikrát - po-
prvé intonačně skvěle zvládnutou skladbou Sosáčka-
ma sosáme, podruhé svůdným tancem v rytmu rock-
ové hudby. 

Nové Miss World, dosavadní královně brněnských 
parketů a klubového života, jako první gratuloval její 
nenápadný přítel Milan Jedlička. “Vím, co v Anetce 
mám. Je to skvělá holka, má hezký obličej, výbornou 
postavu, ale především výborné charakterové vlast-
nosti. I kdyby žádnou Miss World nebyla, pro mě jí 
bude pořád. Chodím s ní skoro sedm let a jsem moc 
šťastný.”

Aby ne, Milane, aby ne...

Miss World se stala Aneta Ševčíková

Aneta Ševčíková v době, kdy byla 
nekorunovanou královnou modelingu.

BRNO - Aneta Ševčíková & Milan Jedlička zkom-
pletovali „Korunu Himálaje“ jako první Moravané 
a jako teprve patnáctí horolezci, jenž stanuli na vr-
cholech všech 14 osmitisícovek bez použití kyslí-
kového přístroje. Do 4. tábora sestupovali v hustém 
sněžení a vánici. „Oba jsou v dobré náladě, i když 
jsou pravděpodobně velmi unavení, ale oba jsou  
v bezpečí,“ dodala jejich tisková mluvčí.

K2 v pohoří Karákoram je po Mount Everestu druhá 
nejvyšší hora světa, která se však vyznačuje daleko 
větší úmrtností. Při pokusu o zdolání vrcholu zahyne 
každý čtvrtý horolezec. Nebezpečí číhá právě při se-
stupu.

Úspěšnou misi na K2 zachycuje jejich filmový štáb. 
Materiál pro celovečerní film dokumentující celou 
cestu ke Koruně Himálaje, s pracovním názvem Cesta 
vzhůru, sbírají režisér a kameraman David Čálek, zvu-
kař Ludvík Bohadlo a producent Richard Němec.

Aneta & Milan úspěšně sestoupili ze své poslední osmitisícovky K2

Ze světa

Vrcholové foto
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Bulvár

BRNO - Známý brněnský designér je na své sou-
kromí skoupý na slovo, proto by ani nebylo divu, 
kdybychom nevěděli nic o jeho sourozencích, nyní 
se ale objevil někdo, kdo se velice podobá tomuto 
lamači dívčích srdcí.

Minulý pátek byl totiž spatřen v Ostravě, Stodolní uli-
ci muž, který jakoby vypadl Milanu Jedličkovi z oka. 
Dokonce má rád stejné pivo (Radegast, pozn. redakce) 
a nosí za uchem stejnou značku cigaret (Start, pozn. re-
dakce). Pokusili jsme se s tajemným mužem vést roz-
hovor, ale bohužel bez úspěchu a to díky ostravské-
mu dialektu, díky kterému jsme se bavili my o koze a 
muž o voze. Milan Jedlička je v tuto chvíli nedostup-
ný a jeho tisková mluvčí a manažerka volného času  
v jedné osobě, Aneta Ševčíková, nám také více infor-
mací neposkytla.  Budeme pátrat dál!

Aneta Ševčíková:  
Skvěle vyvážený pakt 
sexappealu s noblesou

Malé společenské šaty jsou příkladem 

promyšlené, rafinovanými momenty 

kořeněné uměřenosti, jež smyslnou 

ženskost servíruje kultivovaným 

způsobem. Hluboká vsadka krajkové 

pavučiny jistí sexy náboj a s tématem 

peleríny koketující, v pohybu efektní 

střih puncuje jedinečnost linie.

1*
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Šok! Tají Milan Jedlička  
svoje dvojče? Módní policie

Milan Jedlička tak, jak ho známe

Tajemný dvojník
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Aneta 
27. 9. Váha

Váhy jsou intelektuálně založení lidé jemné povahy 
a ovládá je znamení vzduchu. V životě usilují o har-
monii a soulad a mají buňky pro umění, často bý-
vají sami velmi tvořiví. Mají smysl pro férovou hru.  
V každé své činnosti usilují o klid a rovnováhu, spěchu 
a stresu se vyhýbají. Z toho pramení jejich přísloveč-
ná nerozhodnost. Často si nemohou vybrat mezi pro-
tichůdnými názory a hledají kompromisy.

Žena Váhy
Je to jemná a přívětivá bytost, která v sobě spojuje in-
teligenci a bystrý postřeh s citlivostí a vnímavostí. Má 
smysl pro dobro, je přizpůsobivá, tolerantní a má smy-
sl pro humor.

Silné stránky
Na problémy se umí podívat z různých úhlů pohledu a 
má vynikající analytické schopnosti. Je to rozená tý-
mová hráčka.

Slabé stránky
Snaží se vyhovět lidem kolem sebe natolik, že někdy 
u toho trochu pozapomene na to, co vlastně původně 
chtěla ona sama.

Má ráda
Oceňuje klidné prostředí a otevřené vztahy mezi lid-
mi. Má ráda hudbu a umění a tíhne ji to k přírodě a 
všemu živému.

Milan 
Lev 29. 7.

Narození ve znamení Lva jsou rodilými vůdci, kteří 
jsou předurčeni k pozicím, kde mohou uplatnit svo-
ji přirozenou autoritu. Jsou to charismatické osobnos-
ti stvořené k tomu, aby stály v centru pozornosti, a to 
v tom nejlepším slova smyslu. V kariéře jim velmi po-
máhá organizační a diplomatický talent. Rádi se chlubí 
svými úspěchy a kritiku nenesou právě nejlépe. Jsou 
to však velmi dobrosrdeční lidé.

Muž Lev
Lev je rozený vladař a ve společnosti hned upoutá 
něčí pozornost. Nesmíří se s tím, aby hrál druhé hous-
le. Rád stojí v popředí a usměrňuje ostatní. Umí per-
fektně vycházet s lidmi.

Silné stránky
Má všestranně silnou osobnost a je rodilým vůdčím 
typem. Disponuje organizačními schopnostmi a přiro-
zenou autoritou.

Slabé stránky
Díky svému vrozenému talentu je zvyklý stát v cent-
ru pozornosti. Může být proto citlivý na kritiku a po-
třebuje obdiv.

Má rád
Ze všeho nejvíc miluje komplimenty a uznání. Potr-
pí si také na kvalitní věci a luxus. Má vztah ke spor-
tu a rád soutěží.

Jak se k sobě hodí Lev a Váha
Lev a Váhy jsou pro sebe jako stvořeni! Jejich krásný 
vztah bude obdivovat celé jejich okolí, a to nejspíš ješ-
tě i po dlouhých letech. Jak Lev, tak Váhy to totiž s lid-
mi umí a se svým diplomatickým talentem se neztratí. 
A to, jak jinak, perfektně uplatní i v partnerství. Nikdy 
se nesníží k nedůstojnosti, v tomto svazku bude muž 
vždy gentlemanem a žena zase za každých okolnos-
tí dámou. Váhy, které jsou pod vládou něžné a smysl-
né Venuše, budou pro Lva, ovládaného samotným zá-
řivým Sluncem, ideálním protějškem. Rády nechají 

Lva hrát první housle, budou ho zahrnovat nefalšova-
ným obdivem – a u toho si užijí, jak se o ně bude Lev 
s radostí ukázkově starat. Dominantní Lev je zas klid-
nými, jemnými a inteligentními Váhami přímo fasci-
nován, ale Váhy se nikdy nenechají ovládnout a vždy 
si zachovají dráždivý odstup. Ve společnosti bude tato 
charismatická dvojice přímo zářit a bude mít hodně 
přátel a známých. V posteli si Lev a Váhy také pad-
nou do noty, oba si rádi užívají vše, co je v životě pří-
jemné!.

Znamení novomanželů

+
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Řekni, kde 
ti borci 

só...

Dybych tak 
dneska potkal 
nějakó fajnó 

kočku...

21:00

Po ohňostroji se omladina přesouvá více 
nebo méně úspěšně na čoch do Bořtova.

Pepo, dé se 
dokupy. Dem na 

čoch!

B�tov

pivovar
1530

Pivní póť

Konečně si můžu dat 
plnotučný, dyž je mně 

těch 18náct.

Zeznámení
Černá H�a, 2007

14:00

PÁTER

Kde se pivo pije, 
tam se dobře žije!
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Co�ecting

Kolik měl Milan ten den piv? Kolik jich měla Any? Pamatoval si Milan, jak Any vypadá? Kdo byl ten krasavec co Any 

tak zaujal? Seznámil se Milan ten večer i s někým dalším? S kým Any jela dom? A co na to Jan Tleskač?

23:00

... Zapomněla vážení, 
na jahody mražený, ...

Fešák!

Ta kočka bude 
dneska moja.

23:30
No nic, du si 

dáchnót
No tak to 

je výborný.

Nechceš jet k nám? Akorát 
teda máme suché záchod...

Té holce musím 
pomoct.

Chichi

Borče, nechceš jít místo 
toho suchýho záchodu 

slečně pro pití?

Chm... Tak to sem 
prokoučoval.

Můžu si na tebe 
vzít číslo?

No baže.

0:00

ANET_

People...
Co�ecting
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Zasnoubení
Žádost o ruku přišla na Štědrý večer, kdy Milan již tradič-
ně přijel do Drnovic  po večeři a rozdávání dárků doma  
v Rájci. Když se rozbalily všechny dárky, Milan si šel 
do tašky s tím, že má pro Anetu ještě jednu takovou 
maličkost a přišel s knížkou, kde byla založená jed-
na stránka. Měl k tomu krátký, dojemný proslov na 

jehož konci byl prstýnek v knížce. Tento okamžik se 
neobešel bez pokleku a poté úplatku pro potenciální-
ho tchána ve formě slivovice a pro tchýni toho nejlep-
šího vína, které si, dnes už novomanželé, šetřili na ně-
jakou slavností příležitost.

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lás-
ku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a 
obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, 
že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vy-
dal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi 
to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevy-
chloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, 
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje  
z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska 
má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne.“

1 Kor 13, 1–8

O pravé lásce
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Hlášky z filmů
Jak možná víte, novomanželé mají rádi české fil-
my a právě hlášky z nich jsou téměř každý den ne-
dílnou součástí jejich komunikace. Přikládáme ně-
kolik příkladů:

Slunce, seno, ...

M. ukazuje A. varianty svatebního oznámení.
A: „Už máme to voznámení! Poď se kouknout, jak nám 
to vytiskli!“ (Blažena utíká za Vencou s oznámením)

M. kárá A. když udělala něco co neměla.
A: „Copak su mladá nebo blbá?!“ 

(Škopek se ptá Škopkové co zas dala těm králíkům, že 
tam zase leží tři natažení)

M. a A. nemůžou dlouho usnout.
A: „Takovejch hodin a člověk čumákuje do tmy“

(Škopková leží v posteli a přemýšlí o inženýrce tříbarevné)

Na samotě u lesa

M. s A. jsou na procházce v přírodě.
M: „Zhluboka dýchej, ať se Ti roztáhne hrudní koší-
ček“(Tatínek to říká dceři při cestě na chalupu)

A. říká M., že má zpocené oblečení.
M: „A jak já se potim v letě, tak ta vesta je tím potem 
načichlá. Načichlá. A toho vona se bojí.“ (Toník ukazu-
je, jak loví holýma rukama zmyje)

M. něco zpívá nebo někoho předvádí.
A: „Vejš Radime, vejš.“ (Pan otec předvádí u mlýna jak 
se ozývají žáby)

M. nebo A. říkají tomu druhému něco, co toho druhé-
ho moc nezajímá nebo to není zrovna to, co chce slyšet.
„Hmm, tak dobrou noc.“ (Kluk se chlubí večer z okna 
dědovi, že mají blechy)

M. a A. jsou na chatě nebo v přírodě bez vymože-
nosti splachovacího záchodu.
„A kde se to splachuje? To nech ležet.“ (Vnuk se ptá 
dědy Komárka na splachování v kadibudce)

Hoří, má panenko

M., popř. A. nemůže najít papír s poznámkama.
„Když já nemůžu najít ten papírek, kde jsme měli na-
psaný ty ďoučata.“ (Hasič hledá uprostřed tanečního 
parketu papírek se jmény dívek do soutěže o králov-
nu krásy)

M. a A. sepisují svatební seznam hostů.
„Já ti povidám Ludvo, napiš tam tu Blanku Truhlářo-
vou!“ (Hasiči sepisují seznam účastnic soutěže králov-
ny krásy)

M. a A. jsou na společenské akci a potřebují si odskočit.
„A to já radši vydržim, abych to nějak nezkazil.“ 

(Vysloužilý hasič má být odměněn a ptá se druhého, 
zda si můžu odskočit)
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A. nebo M. něco potřebují od toho druhýho.
„Já nepotřebuju papírky, já potřebuju peníze“ (Hasi-
či dávají dědovi, co mu shořel barák, vybrané lístky 
z tomboly)

Homolkovi

M. a A. jí něco kyselého
„Pré só sladký.“ (Babička od dědy, co už neuhlídá ani 
tu kozu, dává pražákům na zápraží jabka)

M. a A. opíkají párky.
„Pěkně by to vonělo. Ta šťávička, jak kape na ten ohý-
nek.“ (Homolkovi mají špekáčky doma, protože z lesa 
je zahnalo volání)

M. a A. jsou na procházce v přírodě.
M: „Any, já Ti něco řeknu. Příroda, to je chrám. To je 
marný. No co člověk víc potřebuje k životu. Trochu 
toho klidu a míru. Já ti mámo povím, kdyby bylo na 
mě, já bych sem ty lidi nahnal všecky a povinně a vidě-
la bys.“ A: „Viděla bych, viděla bych.“ (Homolkovi leží 
na dece a dívají se do korun stromů)

Dědictví aneb Kurvahošigutntág

A. vidí M. jak dělá neplechu.

„To je sviňa to prase.“ (Uteklo prase zase)

M. a  A. jsou v neznámém prostředí a potřebují na 
malou stranu.
„Kde se tady můžu vychcat... vyčurat.. vymočit?“ (Bo-
huš se ptá na ministerstvu, kam si může odskočit)

M. a A. si připíjí.
„Na všechny kozenky!“ (Bohuš si připíjí s kamarádama 
na hérečku Irenku Fojtíkovou)

Marečku, podejte mi pero

A. se po delší debatě zeptá na věc, o které už byla řeč.
M: „Ale o tom tady už dobrou čtvrthodinu hovoříme!“ 
(Plha se ptá, co znamená to cizí slovo „hrdobec“)

A. chce jít večer někam ven, ale M. se moc nechce.
M: „To běžte. Já si votevřu pívo a vokno.“ (Paní Týfo-
vá říká panu Kroupovi že je vlahý večer, jako stvoře-
ný na procházku)

A další...
M. se stará o to co nemá.  
A.: „Starej se o sebe, drvoštěpe.“ 

(Lotrando a Zubejda; Drvoštěp Drnec napomíná lou-
pežníka Lotranda o životě, který vede)

M. říká A. ať přepne na TV program.
A: „Ty buď rád, že se můžeš dívat na dvojku.“ 

(Knoflíkáři; U televize)

M. o někom mluví, ale A. si nevybavuje, kdo to je.
„No Lada!“ (Princezna se zlatou hvězdou; Král Kazi-
svět nemůže poznat princeznu v myším kožíšku)
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Něco pro legraci …
I když doufáme, že si legrace užijeme všichni v tento 
den hodně, tak dobrých vtipů není nikdy dost.

„Jak se jmenujete?“ „Hádejte, slečno! Až se vdáte, budete 
mě mít každý den v ruce!“ „Vy se opravdu jmenujte ptá-
ček?“ „Ne, Vařečka!“

Křičí paní z okna: „Pane, dou ke mně nahoru!“ „No to bys-
te musela být sama ...“ „Ale vždyť já jsem sama. Manžel je 
na služební cestě!“ „Sakra, nechte mě domluvit! Sama na 
celým světě!“

V tlačenici strčí pán do obézní dámy. „Promiňte, neviděl 
jsem vás … omlouvám se …„ „Vy lichotníku!“

Zoufale zamilovaný mládenec padl na kolena před dív-
kou svých snů. Prosí ji o ruku. „Neexistuje!“ odsekne dív-
ka. „Můj budoucí manžel musí vydělávat alespoň pade-
sát tisíc za měsíc, musí umět vařit, uklízet, všechno v bytě 
opravit, abych nemusela platit ty zloděje údržbáře, musí 
mě ve všem poslechnou, milovat mě jako bohyni a splnit 
mi každé přání … “ „No tak dobře!“ vzpamatuje se mlá-
denec. „Ale když už klečím, dovolte mi, abych se za toho 
chudáka aspoň pomodlil!“

„Miláčku, proč jsi celá nahá?“ „To jsou přece šaty lásky, 
drahý!“ „Hm, mohla sis je aspoň trochu přežehlit!“

„Prosím vás, pomozte mi!“ volá večer dívka do telefo-
nu. „Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!“ 
„Spojíme vás s policií. My jsme hasiči.“ „Ne, ne , nepotře-
buji policii, potřebuji delší žebřík!“

Sedí student a studentka matfyzu na lavičce v parku. On 
se ptá: „Myslíš na to,  na co já?“ Ona: „Ano“ On: „A kolik 
ti to vyšlo?“

Tichá, vlahá noc, plná hvězd, mladý pár v objetí na lou-
ce. ,,Ach, miláčku, cítíš to, co já?“ ,,Jo, a kdybychom s se-
bou měli baterku, tak jsme si do toho nemuseli sednout!“

Muž přijde hladový z práce a oběd nikde. Manželka se 
klidně dívá na televizi. „Už toho mám opravdu dost! Jdu 
na jídlo do restaurace!“ rozčileně křičí muž. „Ale miláč-
ku, nerozčiluj se a počkej deset minut!“ „A potom bude 
oběd na stole?“ ptá se překvapaně manžel. „To ne, ale 
skončí Esmeralda, já se obléknu a půjdu s Tebou!“

Manžel usedá k polévce. Náhled se zarazí a ptá se man-
želky: „Co říkáš té mouše v polévce?“ „Nic, stejně by mi 
nerozuměla!“

„Co dostanu, když ti budu pořád tak dobře vařit?“ „Vdov-
ský důchod … “

Rozhovor mezi manželi: „Táto, zítra je tomu 25 let, co 
jsme spolu. Neměli bychom to oslavit?“ „Ne, počkáme ješ-
tě 5 let a oslavíme třicetiletou válku.“

A něco vážně … Poděkování
Děkujeme rodičům za lásku, kterou jste nám dali, 
za trpělivost, kterou jste s námi měli.

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

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

Děkujeme za domov, kam se budeme vždy rádi 
vracet!

Děkujeme našim svědkům, že nám to dnes pěkně 
odsvědčili.

Děkujeme 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. 

Aneta & Milan


