Loučení se svobodou

Rozlučka se svobodou je velmi oblíbený zvyk, jehož kořeny sahají
až do historie. V 5. století ve Spartě vojáci slavili a připíjeli ženichovi
v předvečer jeho svatby. Oslavy loučení se svobodou měly za účel
uvolnit nervozitu a napětí ženicha před jeho velkým dnem. V našich zemích se loučením se svobodou završovaly svatební přípravy.
Oslavy se dělaly v předvečer svatby (což se dnes ze zcela praktických důvodu nedělá) a účastnili se ho jen svobodní – ženich se loučil s mládenci a nevěsta s kamarádkami (až v pozdních hodinách
se přidali hosté ženatí a vdané ženy). V domech mládenci stavěli
slavobrány, které družičky zdobily myrtami a květinami. V domě
nevěstiných rodičů se scházely svobodné dívky a panny, které podle přesných pravidel pletly po všechny svatebčany věnečky a pírka s červenou stuhou. Během celého večera nevěsta přijímala gratulace a dárky, především od těch, kdo nebyli pozváni na svatební
hostinu v den svatby.
Současná rozlučka se svobodou má za cíl jen jedno. Skvěle se
pobavit a zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat, či na ni
dokonce nikdy nezapomenete. Rozlučky jsou raději posunuty na
maximálně měsíc před svatbou. Rozlučku se svobodou organizuje
většinou svědek ženicha (družba) a nevěstě připravuje loučení se
svobodou svědkyně (družička). Ženich i nevěsta se loučí se svobodou každý po svém, odděleně a připravují se tak na vstup do nového života. Je to tradice, kterou většina párů dodržuje a to nejen
u nás, ale po celém světě.
Na loučení se svobodou byste měli mít nezapomenutelné zážitky.
Loučení nemusí být jen v hospodě nad alkoholem a se striptýzem.
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Den loučení se svobodou můžete pojmout třeba jako:
Pro muže: adrenalinové zážitky – jumppark, paintball, lanové centrum, motokáry, airsoft game – vše zakončené dobrým jídlem a pitím.
Pro ženy: wellness procedury-masáže, zábaly, kosmetika, kadeřník, líčení, nehty a opět završeno jídlem a pitím.
Objednání striptýzu je velmi častým tajným dárkem jak pro nevěstu, tak pro ženicha. Byla jsem několikrát svědkem nechutÍ jak
ženicha, tak nevěsty, když se v restauraci objevil/a striptér/ka. Jednou dokonce nevěsta ve striptérovi poznala dlouho neviděného
kamaráda a celý jeho výstup zastavila. Proto radím svědkům – jistě znáte dobře své kamarády a proto vybírejte program rozlučky
s rozvahou.
Program loučení se svobodou by určitě neměli plánovat a zařizovat budoucí novomanželé. Je to na družičce a družbovi nebo chcete-li na svědcích.
Samozřejmě, že se svoboda musí pořádně zapít. V případě, že
nechcete skončit s kocovinou, která vás vyřadí z provozu na několik dní, radím, pravidelně jezte a panáky prokládejte vodou.
V opačném případě kocovinu zažeňte množstvím vody a dobrým
vývarem. A ještě jedna rada závěrem: dnešní chytré telefony s fotoaparáty a kamerami v rukách „kamarádů“ mohou zaznamenat
něco, na co byste rádi zapomněli. nedejte jim tedy důvod k focení
a natáčení.

