SVATEBNÍ KOČÁR
Oblíbená svatební hra, při které je potřeba devět hráčů a vypravěč. Tito hráči sestaví na parketu
ze židlí pomyslný svatební kočár, kdy každá židle s hráčem představuje některou z rolí v této hře.
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+ vypravěč příběhu
Při čtení příběhu je nesmírně důležité, aby jednotlivý hráči pozorně poslouchali. V každém případě,
kdy uslyší pojem, který znázorňují, si musí rychle stoupnout a zase posadit. Ostatní svatebčané, co
celé svatební hře přihlížejí, pomáhají hlídat pravidla hry, zda hráči vstávají a sedají ve správný
čas.

Pokud kdokoli z hráčů nevstane ve správný čas nebo případně vstane na jiný pojem ze hry,

dopustil se chyby a pije. Správně by se za každou chybu měl vypít panák tvrdého alkoholu. Z toho
důvodu mějte nejlépe před začátkem čtení příběhu připravený tác s nápoji. Zda si pravidla v této

části hry upravíte, je zcela na Vás, jelikož každý neholduje tvrdému alkoholu. Je možné kombinovat
několik panáků vodky a vody nebo rumu a jablečného džusu, aby byla možnost náhodné volby a
hosté nebyli rychle opilí.

Alkoholu se můžete i zcela vyhnout a vymyslet jiný „trest“ za chybu. Vhodnou náhradou je něco
sportovního. Hosté mohou dělat kliky, oběhnout svatební sál apod.

Krále s královnou hrají vždy novomanželé, všechny ostatní židle se obsadí svatebčany.

Doporučujeme obsadit pozici kočího např. svědkem, jelikož kočí je čtený nejčastěji a v případě chyby
nejčastěji pije. Vypravěč by měl číst jasně a zřetelně.
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Příběh svatebního kočáru:
Kdysi dávno žili v jednom malém království král a královna. Jednoho dne, kdy byl obzvláště krásný den,
se královna rozhodla, že chce jet na vyjížďku. Řekla svému králi. „Můj milý králi, moc ráda bych se
projela po našem království, zavolej na kočího.“ Král své královně odpověděl. „Jsi si jistá má

drahá královno? Bylo teď velmi ošklivé počasí a cesty jsou plné kamení. Ale když chceš, tak pojedeme na
obhlídku našeho království.

Zavolal si tedy kočího. „Haló, kočí, kočí“! „Kde je ten kočí?“ „Přichystej nám kočár,
zapřáhni koně, král a královna se chtějí projet. Zkontroluj dobře pravé zadní kolo a levé zadní kolo, aby se
v lese nezlomily, až budeme přejíždět různé výmoly a kameny.“

Kočí uposlechl a vyvedl koně ze stájí ven. Zapřáhl je do kočáru a vše pečlivě zkontroloval. Nejdříve podle

příkazu pravé zadní kolo a levé zadní kolo a pro jistotu také levé přední kolo a pravé přední kolo.
Když všechno připravil, zavolal na krále. „Králi, haló králi, váš královský kočár i povoz je již

přichystán.“ Král s královnou se tedy vydali na svou vyjížďku. Projížděli kolem rybníků, velkých luk a

cestách plných kamenů. Najednou řekla královna: „Můj králi, milovaný králi, já se tak bojím, co když to
náš kočár nevydrží? Je tu všude mnoho kamenů.“ Ale král královně odpověděl: „Neboj se má

milá královno, má úžasná královno, náš kočár má zkontrolovaná obě zadní kola, a také obě přední kola.
Naše koně jsou ti nejlepší v celém království. Královno, nemusíš se bát.“

Poté jejich cesta probíhala zase klidně, až najednou řekla královna králi: „Můj milý králi, můj

úžasný králi, nezdá se ti, že pravé přední kolo vydává nějaké divné zvuky?“ A v tu chvíli se ozve rána,
která s kočárem ošklivě zatřese, protože levé přední kolo najelo na kámen. Král se velmi lekl a volá

na kočího: „Kočí, co se stalo?“ „Nevím králi.“ Řekl Kočí. Kočí seskočil z kočáru a šel jej zkontrolovat.
Podíval se pořádně na pravého koně a vzápětí i na levého koně. Protože se mu něco nezdálo, raději ještě
znovu zkontroloval pravého koně a levého koně. Následovala kontrola pravého předního kola, pravého
zadního kola, levého předního kola i levého zadního kola.

Kočí nenašel nikde žádnou závadu. Přišel ke králi a řekl mu: „Králi, můj úžasný králi, kočár je

v pořádku. Asi jsme jen najeli na kámen.“ „To jsem si opravdu oddychla“, řekla královna. „Také já jsem se
velmi bál, že nedojedeme“, řekl král.

Král tedy přikázal kočímu, aby znovu pokračovali v cestě a vrátili se pomalu do království. Kočí spěchal

splnit králův příkaz. Vyskočil na kočár, pobídl oba koně. Levému koni se nejdříve nechtělo, ale pravý
kůň ho brzy přesvědčil, aby táhli stejně. Kočár se znovu vydal na cestu. Během cesty už je nic zlého

nepotkalo, a tak se brzy ocitli v království. Král i královna poděkovali kočímu za vyjížďku v královském
kočáře.

