
Druhého září si své ANO rozhodli říci v kos-
tele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze Radka 
a David.

Ještě ráno probíhaly poslední přípravy na 
výzdobě kostela i přípravě svatební tabule 
v restauraci U Bílého koníka na plné obrátky.

Také nevěsta měla spoustu práce s přípra-
vou své krásné garderóby. Naštěstí měla 
dostatek pomocnic, které jí byly se vším 
nápomocny. Výsledek byl úchvatný!

Svatebčané se začali sjíždět již několik 
hodin před plánovaným obřadem. Ten 
byl určen na dvanáctou hodinu. Za zvuků 
hudby do kostela nejdříve vešli jižním por-
tálem svatebčané a za nimi ženich dopro-
vázen maminkou. Po té co ženich stanul 
na místě před oddávajícím, otevřel se 
věžní portál a vstoupila nevěsta doprová-
zená tatínkem. Celý nástup působil velmi 
důstojným dojmem.

Po předání nevěsty ženichu započal vlastní 
obřad. Oddávající, starosta města Březová, 
Miroslav Bouda, přednesl slavnostní řeč 
i s obligátními otázkami na oba snouben-
ce. Ztichlým kostelem zaznělo dvakrát zře-
telné a jasné ANO. Oddávající pak dočetl 
závěrečné formulky a již stáli před svateb-
čany, samozřejmě za vydatného potlesku, 
rozesmátí a šťastní novomanželé Kumper-
tovi.

Bití zvonů a zvláštní záře prosvětlující loď 
kostela doprovodily novomanžele vstříc 
dalším svatebním dobrodružstvím...

RADOSTNÁ JÍZDA 
je název obrazu namalovaný Hellou Gutho-
vou, slavnou rodačkou z Kostelní Břízy. Jak 
by obraz asi vypadal, kdyby malířka malo-
vala svatební den Radky a Davida? Možná 
stejně vesele.

KONEC ZAČÁTKU
Největší částí věci je její počátek, abychom 
citovali Platóna. Nebo-li nejtěžší je začít. 
Pokud má toto přísloví platit i pro společ-
ný život Radky a Davida, pak se není nutno 
ničeho obávat. Protože tak veselou, uvol-
něnou a upřímnou svatbu Kostelní Bříza 
dlouho nezažila, pokud kdy ano. Byla to 
v pravém slova smyslu veselka. Ale i sva-
tební veselí jednou končí. A teď již na plný 
plyn na cestu další. Tentokrát společným 
životem. K tomu se dá přát jediné:
ŠŤASTNOU CESTU...

RADOSTNÁ JÍZDA
RADKY A DAVIDA ZAČÍNÁ

Listy z Kostelní Břízy

tel.: +420 352 601 217, e-mail: info@ubilehokonika.cz
Kostelní Bříza 16, 356 01 Březová, www.ubilehokonika.cz

Pořádání svatebních obřadů v kostele sv. Petra a Pavla,
svatebních hostin v restaurantu U Bílého koníka, ubytování, pronájem

historických automobilů k fotografování i dovozu snoubenců a mnoho jiného.

Kostelní Bříza svatební

Zvláštní vydání u příležitosti svatby Radky Pokludové a Davida Kumperta.  ZÁŘÍ 2016

Svatební tabule U Bílého koníka

Dressed to kill... FOTO: Jan Kábrt

Vyzdobený kostel 

Obsluhující Linda a Petra dosud plné humoru...

High five...

Kostelní Bříza svatební...

Hella Guth, Kostelní Bříza 1908, Paris 1992,
Radostná jízda, 1949, olej na plátně.
Více o malířce a díle na
www.kirchenbirk.cz



OPRAVDU RADOSTNÁ JÍZDA ANEB JAK TO S RADKOU A DAVIDEM NA TÉ JEJICH VESELCE POKRAČOVALO

Svatební obřad. Jeden z mála vážných okamžiků..., možná jediný... FOTO: Jan Kábrt

Porcelánové střepy symbolizují štěstí a hluk při jejich rozbíjení  FOTO: Jan Kábrt
odhání zlé duchy. Tak to by bylo v suchu, zlý duchu... 

Last call for flight R+D. Gate named Future...   FOTO: Jan Kábrt

A tady už úplně dobrý... 

Lucky David. Protože dostane autíčko...  FOTO: Jan Kábrt

A už je to zas dobrý...  FOTO: Jan Kábrt

Lucky cake. V překladu, dort od Lucky...

Zpráva tam nahoru... až do nebíčka sedmimodrého...  FOTO: Jan Kábrt

Co to tam je? That rings a bell ...rýže?...

The crew... crowing with delight... muži trochu opatrně...  FOTO: Jan Kábrt

A pak už bylo třeba si na ně posvítit... FOTO: Jan Kábrt


