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Trapasy se stávají všem a vlastně pořád a svatba není žádnou 
výjimkou. Samozřejmě, že se nejvíce smějeme těm, kde jsme 
nebyli přímými účastníky. Ještě raději je pak vyprávíme ostat-
ním.  Otázkou ovšem zůstává, co kdo považuje za pouhý trapas 
a dokáže se tomu zasmát a co je pro jiného životně důležitou 
událostí, kterou nechce přejít. 

Jelikož je každý z nás jedinec s jedinečným postojem a pohle-
dem na svět, nabízí se pak i mnoho úhlů pohledů, jak trapasy 
klasifikujeme. Co je pro někoho trapná událost, je pro druhého 
život ohrožující záležitost.  Berte věci s nadhledem! To považu-
jeme za unikátní radu, kterou se ostatně můžete řídit celý život. 
A co tedy může být trapasem? Třeba když nevěstě u svatebního 
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tance prasknou šaty.  Když při obřadu jednomu ze snoubenců 
upadne prstýnek, dřív než ho stihne dát tomu druhému. Nebo 
když u obřadu ženich při polibku zakloní nevěstu, ale přežene 
to a nevěsta mu upadne na zem. Trapasem může být, jestliže 
dáma po odchodu z toalety až mezi hosty zjistí, že jí spodní lem 
šatů uvázl za kalhotkami a všichni si tak mohou prohlédnout její 
spodní prádlo. Trapasem může být, když nevěsta při házení ky-
ticí svobodným dámám spadne, protože se napřáhne více, než 
bylo potřeba. Trapasem také může být, když novomanželům 
spadne při krájení svatebního dortu horní patro, protože se do 
krájení moc opřeli.  Dalo by se říci, že všechny přešlapy, škobrt-
nutí a zakopnutí jsou úsměvné. Je jedno, zda je to při přícho-
du k obřadu, z obřadu nebo při vystupování z vozu. Trapasem 
může být i spadlé sousto za výstřih dámy či skvrny na kravatě 
pánů u svatební tabule. Nepříjemně se může cítit tatínek, který 
si nevzal brýle na čtení a nemůže tak číst proslov, který si nachys-
tal. Stejně trapně se může cítit svědek, kterému selhala technika, 
když chtěl pustit vtipnou prezentaci jako dárek novomanželům.  
Zapomenutá svatební kytice? Prstýnky zůstaly doma? Svědek 
má neplatný občanský průkaz? Limuzína uvízla v koloně? Dort 
nedorazil tam kam měl? To už jsou možná více než trapasy, ale 
věřte, že dramatickým postojem či snad dokonce slzami se nic 
na budoucím manželství nemění. Půjčené prstýnky od rodičů 
jsou možná více symbolické než koupené. A že Vám svědčil ně-
kdo jiný? To přec vůbec nevadí. Po čase se všemu zasmějeme.
Svatba se skládá z mnoha věcí. V jeden den se stane tolik růz-
ných událostí a vy zažijete nepočítaně emocí. Bylo by vlastně až 
skoro nemožné, aby se menší či větší trapas nestal.  
Lépe je se všem trapasům a nepříjemnostem zasmát. Zaprvé 
smích léčí a dělá hezké vrásky a za druhé, žádný trapas nestojí 
za špatnou náladu.
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