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Rozpálí vaše doposud zamlklé hosty. Někteří svatební hosté tuto hru zatracují pro její zlomyslnou až destruktivní
povahu, ale když se vybere do kočáru ta správná posádka, věřte nám, že se budou všichni pořádně bavit.

Jak se svatební kočár hraje
Ženich s nevěstou si vyberou 9 hostů, které vyzvou na parket. Tyto zatím nic netušící hosty usadíte na židle
rozestavěné podle plánku kočáru.
Všem vysvětlíte zásadní princip hry: budete číst pohádku a dotyční se musí postavit, jakmile uslyší své slovo
(libovolném skloňované).
Ten, kdo nevstane nebo zaváhá, si musí dát panáka. Doporučujeme poloviční panáčky, aby se hosté včetně
novomanželů neodrovnali ještě dřív než rozkrájí svatební dort.
levý kůň - vstává na slova: kůň, koně
pravý kůň vstává na slova: kůň, koně
kočí (ideálně jeden ze svědků) vstává na slova: kočí, koně, kočár
král vstává na slova: král, královský, kočár
královna vstává na slova: královna, královský, kočár
levé přední kolo vstává na slova: levé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny, díry, výmol
levé zadní kolo vstává na slova: levé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny, díry, výmol
pravé přední kolo vstává na slova: pravé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny, díry, výmol
pravé zadní kolo vstává na slova: pravé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny, díra, výmol

Pohádka o královské projížďce
Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do
královských zahrad. Král se zamilovaně podívá na královnu a poví: „Milá královno, ach, má nejkrásnější
královno, víš, že jsi ta nejúžasnější královna na celé zemi? Zavolej mi, prosím, kočího.“ Lehce nervózní kočí
přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, kam zas čumíš koukáš, ano myslím tebe, kočí,
přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni ty koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze
zámku.“ Rozjařený kočí, natěšený na královskou projížďku, odběhl do stáje. Vyvedl oba koně, kteří se na
projížďku ale vůbec netěšili, a zapřáhl je před kočár. Král s královnou usedli do honosného kočáru. Královna
řekla králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král sklopí oči a v duchu si posteskne “Proč
zase já?” Podrážděně tedy volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nakrmeni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj
králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas se líbezná královna otočí ke
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králi a povídá mu: „Můj milý králi, můj ach ty můj dobrý králi, můj nejstatečnější králi, můj nevíc sexy králi, myslím,
že přední levé kolo háže. Co s tím hodláš udělat? “ A tak rozmrzelý král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí! … Kočí,
proč se tak kymácíš? Že ty jsi dneska zase pil!? Zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní
kolo. Mám takový pocit, že jsi najel na nějaký výmol. Víš ty co? Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“
Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo
a levé zadní kolo. Vrací se zpátky ke králi, ale v půli cesty ze zastaví, vytáhne plácačku s domácí slivovicí, po pár
vydatných locích se kočí zamyslí: "Co když jsem ta kola nezkontroloval důkladně? Vrátím se raději ke kočáru
zpátky a zjistím jestli jsou přední kola a zadní kola v pořádku. To by mi pak král dal za vyučenou." Když kočí
zkontroloval kočár, v jeho stavu mu to trvalo asi 3 hodiny, dal nejprve pravému koni napít ze své plácačky. Když se
pravý kůn silně otřepal a mocně odfrknul, uvědomil si kočí, že se spletl a hned dal pravému koni vodu. Pak přesel
k levému koni a dal mu také napít, naštěstí už jen z vody. Pak se otočí a řekne králi: „Králi, můj milý králi, na
kočáru a pod ním je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se
dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj nejúžasnější králi, můj nejvíc sexy králi, víš,
já mám chuť na… na teplý čaj, protože je mi v tomto kočáru strašná zima. Co s tím hodláš udělat? Nechej kočího
kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku, áánooo vaše veličenstvo??“ Když přijeli na královský zámek, vystoupil
král i královna a odebrali se do svých komnat. Celý den a noc po nich nebylo ani vidu, jen slechu, div nevyhnali z
děr všechy myši. Zklamaný kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na obě
zadní kola a pro jistotu zkontroluje i obě přední kola. No a představte si, co kočí zjistil? Pravé přední kolo mělo
defekt. Nakonec překontroluje ještě jednou celý kočár. Po vydařené práci spokojeně ulehne do postele, kopne do
sebe dva frťany a v duchu pomyslí na krále a královnu a na to jak na ně musí dávat neustále pozor. Pak se podívá
na celý kočár a oba koně a popřeje jim dobrou noc.

Jak to vypadá na svatbě?
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