
 

Rozlučka se svobodou 

pro Verunku 

 

Termín konání:  sobota 03.06.2017  

 Verunka, Ráďa R., Vláďa, Cháďa, Kačka, Radka B., Janča R., Účastníci:

Simča, Jíťa, Radka O., Lída O., Kristýna Neumannová, Janča 

Kudláčková, Lolina, Jana Cabejšková, Léňa Svobodová, 

Lucka B., Klárka, Pája Kav. 

 ? Třebíčanka – salonek, Znojemka Místo konání:

 

nebo 

Restaurace KOCOUR, která by se měla nově otevírat během května. Za 

Podklášterním mostem (dřív Restaurace U Dubu nebo u Jelínků). Majitelé jsou lidi od 

nás z práce, takže by se třeba dal pronajmout salonek. Až otevřou, tak zjistím…  
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* Tyhle místa v Třebíči byl ode mě jen nástřel. Můžeme diskutovat… Navrhujte další 

místa nebo podniky. Byl by fajn nějakej salonek nebo prostě místo, kde se nemusíme 

dívat, jestli se na nás někdo nedívá blbě :D 

Ještě jeden nápad – okopírovanej teda – zavést Verunku prvně do nějakýho absolutně 

šílenýho pajzlu, jakože hotovo, jsme tady… Ale nevím, to se mi zatím moc nelíbí, 

muselo by se to nějak promyslet, aby to spíš nezkazilo dojem. Zatím zavrhuju. 

 

,,Propriety“: 

 

http://www.narozlucku.cz/shop/rozlucka-se-svobodou/placky/nevesta/ 

 

http://www.narozlucku.cz/shop/rozlucka-se-svobodou/placky/tym-nevesty-2/ 
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https://www.partykostym.cz/pro-nevestu-a-druzicky-rozlucka-se-svobodou/1359-celenka-se-zavojem-pro-nevestu-

5020570319130.html 

 

https://www.partykostym.cz/pro-nevestu-a-druzicky-rozlucka-se-svobodou/4450-bryle-budouci-nevesta-rozlucka-se-svobodou.html 

 

https://nejlevnejsi-ptakoviny.cz/panak-na-retizku-s-kvitky 
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* Tohle jsou zatím věci, co jsem našla já, když najdete něco lepšího nebo dalšího, tak 

posílejte návrhy. Tohle ode mě berte opět jen jako tipy. 

 

Aktivity/hry: 

 Nikdy jsem ne… 
Při této hře hraje hlavní roli alkohol. Ale dobrá zpráva je, že kromě alkoholu a skleniček už 

nemusíte připravovat vůbec nic;) Dámy sedí kolem stolu, před sebou mají svůj oblíbený 

drink. Každá z nich postupně vymyslí větu, která začíná: „Nikdy jsem ne…“, 

například „Nikdy jsem nešla na party bez kalhotek“. Všechny družičky, které někdy 

vyrazily na party naostro, se musí napít. Postupně si vymýšlí věty každá z družiček. Díky 

této hře poznáte své kamarádky opravdu dobře a možná dokonce odhalíte věci, které jste 

ani nečekala. Ideální také na rozpití před přesunem do baru. 

 

 Kalhotková šifra (viz níže) 
,,Každá z účastnic rozlučky by měla koupit kalhotky v nevěstině velikosti. Čím víc sexy, 

nebo naopak střelenější, tím lepší. Kupte však takové, které se líbí vám, nemusí odpovídat 

nevěstině stylu. Úkolem nevěsty je potom kalhotky rozbalit a hádat, které jsou od které 

kamarádky a proč.“ 

 

 Kvíz (viz níže) 

 

  To do list:

 zařídit, aby si Verunka udělala 03.06.2017 volno  

 

 udělat si taky volno :D 

 

 objednat ,,propriety“, rozpočítat mezi účastníky 

Asi bychom se mohli domluvit na nějakým obnosu, kterej každá 

dáme na tady ty odznáčky atd. plus platíme Verči veškerou útratu 

ne? Co na to říkáte? 

 

 zjistit, koho bychom měli ještě pozvat (Ráďa R. by mohla, prosím, 

zjistit od Lukáše, ostatní popřemýšlí) 

 

 tip: stylová cesta na párty - zkusit sehnat nějakou dodávku (s 

řidičem) ala limuzína, vyzdobit ji, koupit šampaňský a jahody atd.  

Zařídí Ráďa Rachůnková s taťkem. 

Na výzdobu koupíme růžovej a bílej krepák. 
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Otázkou ale zůstává, kdo pojede ,,limuzínou“ a kdo je ochotný to 

oželet, bohužel se tam ale všechny nevydáme, v autě je 8 míst. 

 

 další otázka: budeme dělat nějaký program na místě ve formě 

úkolů nebo tak podobně…? Myslíte, že by o to Verča stála? 

Napadlo mě třeba udělat kvíz s otázkama o Milánkovi (kterej by 

nám pak tajně vyplnil) a za každou otázku, kterou Verča nedá 

správně, bude pít třeba panáka nebo tak něco… 

Otázky: Kam jste šli na první rande? Kdo komu koupil první drink? Kde proběhla první 

pusa? Co je nejromantičtější věc, kterou udělal? Jaký má největší zlozvyk? Na co se 

nejvíce těšíte v manželství? Kolik chcete mít dětí? 

 

 Striptér asi nebude, co...? :-D 

 

 tip na film: Jak přežít rozlučku se svobodou (ještě jsem ho 

neviděla, ale mám to v plánu) 

 

 Katka vyrobí šerpu pro nevěstu - už má zkušenosti  Nápis 

,,Budoucí nevěsta“ ??? 

 

 já můžu vyrobit tričko, zkušenosti nemám, ale věřím si! :-D Jen 

přijímám návrhy na nápis, zatím to vypadá na jednoduché 

,,nevěsta“ :-D a na záda možná ,,vřelé objetí zdarma“ 

(na netu jsou zbytečně drahý a je to obyčejný tričko s obyč 

nápisem, já jsem pro, abychom vyrobili originál, klidně pak 

s podpisy, možná bychom jí průběžně mohli na to tričko něco psát 

během večera, udělat z toho deník, nechat barmana napsat jí tam 

vzkaz, podepsat se atd. ) 

 

 a ještě možná vyrobím každý takovej ten 

náramek s umělou kytkou, ale to 

neslibuju :D 

 

 

 

 ještě otázka: do jaké barvy budeme ladit? Bílo-růžová je jasná ne? 

 

 další aktivita: pokud by Verunka dostávala nějaké úkoly nebo tak 

něco (zatím nevím přesně co), tak jako odměnu si postupně každá 

z nás bude losovat kartičky, kde budou naše úkoly – např. pomoc 

při chystání výzdoby na zpívání, pomoc s občerstvením, další udělá 
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třeba jednohubky, další upeče dort, pak třeba 1x poukázka na 

služby řidičky ve dne/v noci, 1x poukaz na uklidňující telefonát 

před dnem D a takový blbůstky prostě. 

Teď mě napadlo…úkoly můžeme nachystat a Verča si prostě může a 

nemusí během večera nějakej vylosovat… Záleží prostě na ní a na 

její hladině alkoholu :-D Pokud splní úkol, dostane odměnu. 

 

 každý by mohl na rozlučku donést nějaký malý dárek, např. s 

takovou tou lechtivou tematikou :D Třeba když měla Ilona Kafková 

rozlučku, tak jí prej donesli lízatko ve tvaru pindíka, těstoviny ve 

tvaru pindíka a prostě všechno ve tvaru pindíka :D 

 

        nebo 

(a to se mi líbí možná víc) 

 Kalhotková šifra (viz výše v ,,Aktivity/hry“) ,,Každá z účastnic 

rozlučky by měla koupit kalhotky v nevěstině velikosti. Čím víc sexy, nebo 

naopak střelenější, tím lepší. Kupte však takové, které se líbí vám, nemusí 

odpovídat nevěstině stylu. Úkolem nevěsty je potom kalhotky rozbalit a 

hádat, které jsou od které kamarádky a proč.“ 

 

 

 

Holky,… berte to všechno jen jako návrhy, můj pohled na věc, tipy… Takže mě 

prosím opravujte, upravujte, očekávám kritiku. Absolutně neříkám, že to 

takhle musí být. Pište, prosím, na fb  

 

Na okraj…tohle mi přijde prostě vtipný! :D ->> 

 


