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Klasické taneční soutěže s balónky jsou out. Dnes se hraje na svatbách mnohem epičtější balónková hra pro
dospělé. Hlavní zbraň, kterou mohou, resp. musí soutěžící při praskání balónků použít, je jejich pánev. Tuto hru si
musíte při jejím hraní určitě natočit, protože všechny záběry se s jistotou dostanou do zlatého fondu kinematograﬁe
novomanželů.

Jak se to hraje
Každý host si obváže kolem pasu provázek s nafouknutým balónkem. Ten musí být umístěný nad pozadím (pánové
si mohou provázek provléci přes pásek, dámy mohou použít stuhu, kterou si obmotají kolem pasu). Novomanželé
vytvoří z vybraných hostů dva týmy. V jednom čele stojí nevěsta, v druhém čele ženich. Naproti zástupům se ve
vzdálenosti 5 až 10 metrů umístí dvě židle (zády k týmům).
DJ spustí hudbu a na pokyn “JEDEEEM" se první zástupci obou týmů rozeběhnou, postaví se k židlím (rukama se
opírají o židle). V tom okamžiku startují další dva a jejich úkolem je prasknout balonek svého spoluhráče. Nesmí si
pomoci ani rukou či ostrými předměty. Stačí jen silná pánev. Jakmile balonek praskne, dotyčný se odebere pryč a o
židli se opře ten, co balon prasknul. Za ním resp. na něj pak startuje jeho spoluhráč, aby prasknul ten jeho balonek.

Kdo je vítěz?
Tým, který balonky praskne nejrychleji. Náš tip: Aby to nevěstu moc nebolelo, může se její ženich postavit do jejího
týmu za ní. Takže bude mít ženich právo prvního prasknutí balónku se svou nevěstou. Ale pozor, aby to rána
neprobudila čápy. Nebo pro zjednodušení se nevěsta s ženichem (a balónky) postaví už na začátku hry k židlím.
Vyhnete se tak případným zmatkům, kdy kdo má jako první startovat.

Časová náročnost: 10 - 15 min.
Co je zapotřebí:
sehnat balonky a nafouknout je
provázky nebo stužky

Náš tip
Aby to nevěstu moc nebolelo, může se její ženich postavit do jejího týmu za ní. Takže bude mít ženich právo
prvního prasknutí balónku se svou nevěstou. Ale pozor, aby to rána neprobudila čápy. Nebo pro zjednodušení se
nevěsta s ženichem (a balónky) postaví už na začátku hry k židlím. Vyhnete se tak případným zmatkům, kdy kdo
má jako první startovat.

Podívejte se na toto video >>
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