
Svatební tombola
Svatební tombolou zabavíte své hosty. Je zábavná a pobavi se u ní všechny věkové 

kategorie. 
 

Co si připravit?
 

První se rozmyslete, kdo bude tombolu připravovat. Většinou to mají za úkol svědci.
Rozmyslete si , kdo bude tombolu moderovat (může to být svědek nebo třeba DJ) 

Rozmyslete si, zda lístky do tomboly budete dávat zdarma, nebo prodávat.
No a pak už jen stačí koupit trhací lístky (v papírnictví) a připravit ceny. 

Ceny do svatební tomboly

2. cena – Romantická večeře při svíčkách pro dva (instantní polévky, čajové svíčky a zápalky)
3. cena – Zájezd do Alp (dvě láhve Alpy naaranžované ve vatě s nalepenými papírovými sněhovými 
vločkami)
4. cena – Kurz rozvoje jemné motoriky (omalovánka s pastelkami)
5. cena – Měšec plný peněz (balíček čokoládových dukátů)
6. cena – Domácí zvířátko (koláček, čokoláda, sušenka či želé bonbón ve tvaru zvířátka)
7. cena – Sladké mámení (sklenice medu)
8. cena –   Dovolená v libovolné destinaci, ve vybraném termínu (katalog cestovní kanceláře)
9. cena –   Osobní strážce (váleček na těsto)
10. cena – Tradiční šicí stroj (jehla a nit)
11. cena – Balíček plný energie (balení baterek)
12. cena – Zájezd pro dvě osoby (lístky na MHD)
13. cena – Značkový parfém (voňavý stromeček do auta nebo osvěžovač vzduchu)
14. cena – Letní osvěžení (tvořítka na led)
15. cena – Balíček na pevné nervy (balíček sladkostí nebo lízátek)
16. cena – Luxusní vůz (dětský model automobilu luxusní značky)
17. cena – Balíček pro svěží dech (balíček Olomouckých syrečků, česneku a cibule)
18. cena – Perličková koupel (balení čočky)
19. cena – Zahradní fontána (rozprašovač na vodu)
20. cena – Soukromý koncert známého zpěváka (vypálená CD)
21. cena – Kuře na paprice (paprika koření a na ní kuře jako velikonoční figurka)
22. cena – Relaxační balíček na dobrý spánek (levandulová sůl do koupele nebo sáček se sušenou 
levandulí)

1. cena - Noc s nevěstou (tu by měl vyhrát ženich)



23. cena – Zahnání nudy během dlouhých zimních večerů (hrách smíchaný s čočkou a dvě misky)
24. cena – Scrabble (balíček písmenkových těstovin)
25. cena – GPS navigace (mapa, glóbus a kompas)
26. cena – Nouzový balíček (toaletní papír, malá láhev slivovice, cigareta, zápalky a kondom)
27. cena – Návrat ztracené rovnováhy (acidofilní mléko a jogurt Activia)
28. cena – Vyhlídkový let (Redbull)
29. cena – Dům na klíč (přívěsek na klíče ve tvaru domečku)
30. cena – Zlatá cihla (cihla nastříkaná zlatým sprejem)
31. cena – Balíček rychlé pomoci po proflámované noci (kbelík, hadr, aspirin)
32. cena – Ochranný oblek pro ornitology (kondom)
33. cena – Soukromé disco do domu (sušenky Disko)
34. cena – Balík dentální hygieny (párátka)
35. cena – Osobní počítač (počítadlo)
36. cena – Kávový servis (plastové kelímky, plastové lžičky a instantní káva 3 v 1)
37. cena – Přenosná chemická toaleta (dětský nočník)
38. cena – Italská večeře pro dva (špagety s konzervou rajčatového protlaku)
39. cena – Luxusní péče o obuv (box a kartáček)
40. cena – Balíček pro šikovné hospodyňky (leukoplast a obvaz)
41. cena – Nábytek dle vlastního výběru (katalog Ikea)
42. cena – Notebook (diář s nápisem Notebook)
43. cena – Bonbony s kávovou příchutí (nemletá zrnková káva)
44. cena – Vitamíny pro vaše oči (kilo mrkve)
45. cena – Perličky (láhev šampusu)
46. cena – Teplo rodinného krbu (tlusté ponožky)
47. cena – Balík pro trpaslíky (bonbóny Sněhurky)
48. cena – Wellness víkend (pěna do koupele)
49. cena – Zlaté dědictví (paštika Májka)
50. cena – Pytel brambor (balíček chipsů)
51. cena – Úsporné žárovky (čajové svíčky)
52. cena – Odpolední relax (sušenky Siesta)
53. cena – Směs tajného koření (láhev becherovky)
54. cena – Rajské potěšení (láhev kečupu)
55. cena – Ranní životabudič (balíček kávy)
56. cena – Dívčí sen (klobáska)
57. cena – Rodinné balení Bublifuk (lahev saponátu)
58. cena – Výpomoc do kuchyně (vařečky)
59. cena – Něco na zub (zubní kartáček a zubní pasta)
60. cena – Autoportrét (zrcadlo)
61. cena - 3D puzzle (strouhanka + obrázek rohlíku)
62. cena - Sada dvou kol (dvě Coca-coly)
63. cena - Cesta snů pro dva (dva prášky na spaní)
64. cena - Pohádka mládí (přesnídávka)
65. cena - Dámský depilátor  (izolepa)
66. cena - Striptýz do domu (svlékací párky)
67. cena - Kvalitní víno (hrozny v lahvi )
68. cena - Romantická prohlídka zámku (visací zámek)
69. cena - Houbový košík (košík s houbičkami na mytí nádobí)
70. cena - Miliónová šance (stírací los)



71. cena - Láhev něčeho tvrdého ( pet láhev naplněna kamením)
72. cena - Luxusní bonboniéra (kostkový cukr)
73. cena - Akupunktura (balíček špendlíků)
74. cena - Balíček plný energie (balení baterií)
75. cena - Soukromá pláž (pytlíček s pískem)
76. cena - Cesta kolem světa (globus)
77. cena - Natáčení filmu s nějakým známým hercem/herečkou (vymotaná videokazeta se zmíněným 
hercem/herečkou)
78. cena - Něco lechtivého (Peří)
79. cena - Neomezený vstup do fitness (švihadlo)
80. cena - Piknik v trávě (Kondenzované mléko Piknik položené v natrhané trávě)
81. cena - Rajské potěšení (Plechovka s rajským protlakem)
82. cena - Nekonečné osvěžení (tvořítko na led)
83.cena - Toaletní balíček (křížovky (osmisměrky) + tužka)
84. cena - Společník pro osamělé dívky – okurka hadovka
85. cena - Velkolepý ohňostroj (balení prskavek)
86. cena - Sušička na prádlo (kolíčky a prádelní šňůra)
87. cena - Zahradní fontána (rozprašovač na vodu)
88. cena - Výlet lodí (lahev rumu s lodí na etiketě)
89. cena - Jazykový kurz pro začátečníky (balení lízátek)
90. cena - Spořící účet se základním vkladem (pokladnička s libovolnou mincí)
91. cena - Akvárium (balení sardinek)
92. cena - Lovecká výbava (plácačka na mouchy, mucholapka, past na myši)
93. cena - Snídaně s ............. (doplňte slavnou osobnost)(fotografie osobnosti, pytlík čaje a rohlík)
94. cena - Medový sen (mini medovina)
95. cena - Dieta celebrit- (projímadlo)
96. cena - bublifuk pro celou rodinu (jar)
97. cena - Siesta (3 piva, oplatka siesta)
98. cena - Big Ben z blízka (zvon na odpad)
99. cena - Pro neposlušného partnera (vodítko)
100. cena-  úprava prsou (tuba silikonu a pistole)


