(lidově též veselka, z pohledu ženy vdavky, z pohledu muže ženitba)
je událost vstupu do manželského života.
Je složena z obřadu a zvyklostí.
Mnoho z těchto zvyklostí pochází z židovské svatby.

Žena vstupující do manželství je označována jako nevěsta, muž jako ženich.
U svatby v českých podmínkách je nutno rozlišovat církevní sňatek a sňatek
civilní, které ne vždy a ve všech dobách byly zcela rovnocenné.
Svatební den je v partnerském životě velkou událostí,
na kterou se vzpomíná celý život.
Svatba je ale jen začátek. Po líbánkách nastávají strasti i slasti všedního života.
Ovšem každý rok přichází znovu den D a sním i výročí svatby.

Manželé, u kterých i po letech přetrvává vzájemná úcta, láska a hluboký citový
vztah, nikdy nezapomenou na oslavu výročí své svatby.
Jako výraz trvající lásky a poděkování za pochopení i nutnou dávku vzájemné
tolerance si vzájemně dávají dárky.
A právě podle toho, čím se vzájemně manželé obdarovávali, začali lidé v dávné
minulosti dávat výročím svatby různé názvy. Tak se začalo říkat třeba svatba
hedvábná, zlatá, stříbrná anebo také vlněná, kožená či dřevěná.
V dnešní době by to s nadsázkou mohla být třeba svatba mobilová, mikrovlnková,
laptopová nebo plazmová, ale zatím nám nic takového nehrozí.

Od padesáté, tzv. zlaté svatby, se oslavy spojují také s novým obřadem a manželé
si mohou vyměňovat nové prstýnky.
Dárek ale není to nejdůležitější,
mnohem důležitější je na výročí svatby nezapomenout.

1. rok - bavlněná
2. rok - papírová
3. rok - kožená
4. rok - květinová
5. rok - dřevěná
6. rok - železná
7. rok - vlněná
8. rok - bronzová
9. rok - měděná neboli hliněná
10. rok - cínová

11. rok - ocelová
12. rok - hedvábná
13. rok - krajková
14. rok - slonovinová
15. rok - křišťálová
20. rok - porcelánová

25. rok - stříbrná
30. rok - perlová
35. rok - korálová
40. rok - rubínová
45. rok - safírová

50. rok - zlatá
55. rok - smaragdová
60. rok - diamantová
65. rok - kamenná
70. rok - platinová

30. výročí svatby se nazývá svatba perlová
a v tento den by měla žena od svého manžela obdržet perlový náhrdelník,
aby si manželé i do budoucna udrželi pevný a vyrovnaný vztah
stejně tak, jako pevně drží v náhrdelníku jedna
vedle druhé.
Na druhou stranu
, které žena nenosí, ztrácejí svůj lesk,
stejně tak jako manželství, ze kterého se vytrácí vzájemný vztah mezi manžely.
Co je náhrdelník, zejména pak perlový,
to každý ví.

Ale, co to je vlastně ta

?!?

je malý lesklý kulovitý předmět. Ideální
jsou dokonale kulaté a
hladké, většina přírodních
však vzniká v různých nepravidelných
tvarech a barvách (barokní perly).
jsou ceněné především
ve šperkovnictví.
Podle místa vzniku rozlišujeme:
sladkovodní, které vznikají v perlorodkách, což jsou sladkovodní mlži
(např. perlorodka říční) žijící v jezerech a řekách. Sladkovodní
jsou
levnější než mořské, mj. i proto, že v jedné perlorodce může růst až
20
současně.
mořské, které vznikají v perlotvorkách, což jsou mořští mlži (např.
ústřice) žijící v moři a mořských lagunách.

Podle původu rozlišujeme:
ryze přírodní (tzv. lovené), kdy je celá
vytvořena perlorodkou
bez zásahu člověka, člověk ji pouze vyloví. Vznikají uvnitř ústřice nebo
perlorodky a stejně jako perlorodky jsou i
tvořeny vrstvami uhličitanu
vápenatého. Přírodní
jsou velmi vzácné.
uměle pěstované(kultivované) - vznikají podobně jako
přírodní s
tím rozdílem, že cizí tělísko je např. do ústřic zavedeno úmyslně.
Pěstují se na specielních farmách. Doba růstu
se pohybuje od jednoho
roku do několika let.
továrně vyráběné (tzv. umělé) – jsou méně kvalitní a mají jádro
(NUCLEUS) i povrchovou vrstvu vytvořenou strojně nebo chemicky ze
stejného materiálu (např. skleněné
).

Umělé perly dále rozlišujeme podle místa chovu na:
Akoya - pocházejí z Číny, Vietnamu či Japonska. Mívají velikost
5 až 9 mm a jejich mohou mít rozličné zbarvení: krémové, růžové,
stříbřité nebo zelené.
Tahitské
(tzv. černé) jsou produkovány zvláštním druhem ústřic s
černými okraji, které se vyskytují v oblasti Francouzské Polynésie. Tyto
jsou velmi vzácné, protože ústřic v chovech přežívá jen malá část a jednotlivé
se od sebe navzájem značně odlišují, takže např. pro sestavení
náhrdelníku je jich potřeba roztřídit stovky.
z jižního Pacifiku se pěstují zejména v Austrálii, Barmě a Indonésii.
Obvykle měří 1 cm – 2 cm v průměru a proto se prodávají za vysoké ceny.
Jejich zbarvení bývá bílé, žluté, žlutooranžové nebo modravé; navíc mohou
mít růžový, zelený nebo modrý nádech.
Mabe mají tvar polokoule což je způsobeno tím, že vznikají usazené
uvnitř ústřic na stěnách jejich schránek. Pěstují se v Číně, Japonsku a USA a
kvůli svému tvaru se používají především pro výrobu prstenů a náušnic k nimž
jsou upevňovány plochou stranou.

Říká se
„Co slovo, to

,“

a tak jsme si zkusili na téma
trošku zaperlit,
abychom zjistili,
že není
jako
a přece to může být

:o)))

Když se řekne slovo
,
jako první asi každého napadne známé úsloví
„házet

sviním“.

Tím ale nechci vůbec nic naznačovat,
přidávám to sem jen pro úplnost výčtu :o)))

Původním majitelem nárožního domu čp. 365 byl Vojtěch Had z Proseče,
který v roce 1649 dostal přídomek z Perlštejna. V letech 1930-32 zde byl, na
místě původního novoklasicistního domu, vystavěn starší obchodní dům firmy
A. R. Amschelberg, který dal základ současné podobě stavby. Jedním z
požadavků na stavbu nového obchodního domu byl takový, aby prodej ve
starém domě nebyl vůbec ani na jednu hodinu přerušen. Dále si stavebník
přál velkou zaoblenou nárožní výkladní skříň bez jediného sloupu. Proto bylo
rozhodnuto provést konstrukci z ocele což nebylo v té době obvyklé. Dne 5. 2.
1931 vznikl v podlaze prodejních místností požár a brzo zachvátil celou stavbu.
I přesto, že ještě obnažená stavba byla vystavena 2,5 hodiny velkému žáru,
konstrukce odolala. Díky tomu se stavba nezhroutila a po drobných výměnách
mohla pokračovat. Obchodní dům sloužil až do 70. let 20. století, kdy byl pro
havarijní stav uzavřen. Generální rekonstrukce se rozběhla v září 1988. Po
dokončení rekonstrukce měl OD Perla disponovat 1.900 m2 prodejní plochy.
Slavnostní otevření se dům dočkal 30. 9. 1992 ale jen v suterénu. Další
obchodní plány se nenaplnily a v letech 1994-95 byl objekt adaptován pro
potřeby banky.

Luxusní spodní prádlo La Perla
www.laperla.com

La Perla Rodeo Drive
La Perla - Rodeo Collection
433 North Rodeo Drive
Beverly Hills
CA 90210, USA
Phone number: +1 310 860 0561

v mušli, pravda v srdci - to je jedno z jógových gest, které symbolizuje
Pravdu skrytou v našich srdcích. A sjednocení s Pravdou to je také smysl jógy.
Jóga je zklidnění = zastavení nepokoje mysli.
Pomocí víry, snahy a vciťování zastavíš zrcadlení mysli
----------- a tak rozpoznáš Pravdu v sobě ----------------- jež je odrazem nejvyššího vědomí -----a symbolicky ji vyjadřujeme slovem ÓM.
Zpěvem mantry ÓM,
cvičením ásan,
prací s energií dechu
a pozorováním zklidněné mysli …
… nacházím Pravdu ve svém srdci,
která je tam ukryta jako
v mušli.

iAudio O2 Pearl White (Bílá Perla) je celý název novinky od společnosti
Cowon. Jde o univerzální PMP přehrávač, který ale ve svých útrobách skrývá
32 GB flash paměti namísto pevného disku.
Velké rozměry znamenají velký displej. Naše bílá perlička má 4,3“ LCD TFT
plně dotykový displej se 16,7 mil. barvami a rozlišením 480x272px, což
zaručuje velkolepou podívanou při sledování videa a na vaši oblíbenou muziku
je připraven snad ve všech směrech.

Zelená

, to je anketa o nejhloupější výrok roku z oblasti
životního prostředí
www.ropak.detizeme.cz/perla
Zelenou
za rok 2008 získal
Jaroslav Mencl, dopravní poradce
za výrok v rozhovoru o vlivu alejí a stromořadí na nehodovost v ČR
a o jejich kácení
„My v současné době připravujeme vznik občanského sdružení pod názvem
Stromy zabíjejí, protože lidí, kteří skončili svůj život na stromech,
neustále přibývá.“
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 14. 1. 2008

Tatranská
je
chovatelská stanice
slovenských čuvačů.
www.tatranskaperla.com
„Musí nám záležeti na tom,
abychom plemeno psů,
které považujeme za své
národní,
vyšlechtili co nejvíce.“
Z Monografie o Československém národním
plemeni psů Slovenský čuvač,
vydáno roku1947

Fríský kůň - černá perla
Nakladatel: Foto Gregor
ISBN: 978-80-903974-4-6
Překlad: Hana OulehlaLibor Trejdl,
Formát: 152 stran, 31x25cm,
česky, anglicky a německy, vázaná vazba
Rok vydání: 2009 (1. vydání)
Anotace
Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která
zavede čtenáře prostřednictvím trojjazyčných textů - čeština, angličtina,
němčina - Hany Herčíkové a fotografií Dalibora Gregora do světa odhalujícího
veškerou znamenitost a ušlechtilost plemene fríských koní. Kniha zachycuje
vztah přátelství mezi člověkem a koněm, ukazuje lásku člověka ke koním,
odhaluje krásu a eleganci fríského koně. V knize se čtenář dočte rovněž o
historii tohoto plemene, které po celé generace přitahovalo významné
osobnosti, umělce i prostý lid.

BÍLÁ
, spol. s r.o.
Datum zápisu: 9.října 1995
Spisová značka: C 9683
Obchodní firma: BÍLÁ
, spol. s r.o.
Sídlo: Most, Čepirohy
Identifikační číslo: 640 49 337
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
(v režimu živností volných)
Ostatní skutečnosti: 22.listopadu 2003 se vymazává se z obchodního rejstříku
obchodní společnost BÍLÁ
.
Právní důvod výmazu: Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána na
základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byl návrh na
prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku (§ 68 odst. 3, písm. g)
obchodního zákoníku).

Dětské boty ANTYLOPA-612/1
Růžová -

Rodinný dům
TYP
PLUS

- plastový oválný pelíšek pro fretky.
Cena - více variant, různé velikosti.
Velikost 1: 38x25x21 cm, cena 228,- Kč
Velikost 2: 45x30x24 cm, cena 293,- Kč

Obraz Černá
Ručně malovaný obraz olejovými barvami, vypnutý v dřevěném rámu. Na
obraze je žena v červených šatech na oranžovém pozadí.

Velikost 1: 90 x 120 cm, cena 2.990,- Kč
Velikost 2: 60 x 90 cm, cena 1.690,- Kč
Velikost 3: 50 x 60 cm, cena 990,- Kč

Pavel Hubáček olej / oil, 46 x 65 cm

Minipivovar
Banská Bystrica
Horná 52
Slovensko
www.beerborec.cz

Pivo:

Zlatá

11°
11°

Italská krbová kamna

barevné provedení Pergamena
výkon 4 - 9 Kw
vytápěný prostor 110-190 m2
rozměry š 460 x h 480 x v 1270
průměr kouřovodu 130
Ekologické spalování – všechny výrobky jsou
zkoušeny podle normy DIN a DIN + a splňují
nejpřísnější parametry. Je to způsobeno dvojitým
a třístupňovým spalováním.

Odstředivka

Písmo
Designer: Gareth Hague
Year: 2002

Nápojový automat na teplé nápoje
TT
PERLA TT se dodává se ve dvou verzích:
- verze INSTANT: instantní káva a ostatní instantní nápoje
- verze ESPRESSO: zrnková káva a ostatní instantní nápoje
Flexibilita:
- kompaktní skříň široká pouze 520 mm
- kapacita 300 kelímků
- možnost volby modelu s 5-ti nebo 6-ti zásobníky
- možnost instalace bez podstolku
- možnost připojení na barel umístěný uvnitř podstolku
- možnost klonování nastavených parametrů
- možnost připojení jakéhokoliv platebního systému
(mincovník, čtecí karty, dobíjecí klíče)
- multi-protokol MDB, executive, BDV
- jednoduchá a intuitivní obsluha
- kompletní audity vydaných nápojů

Vypínačové programy
barva bílá, šampaň

Maska
,
Silikonová maska pro dospělé.
Hypo-alergení silikon použitý na lícnice potápěčských masek Cressi zaručuje
dokonalou přilnavost a naprostou hygieničnost.

Univerzální použití.
Nastavitelný silikonový pásek.
Temperované sklo.
Váha 0,3 kg.
Cena: 612,- Kč

Hotel

Plaza je součástí hotelového komplexu
.
Nachází se v severní části Primorska. Bulharsko.
Je vzdálen cca 100 m od centra letoviska a cca 150 m od severní pláže.

Sekačka na trávu
BDR 581 SP
Motor: Briggs&Stratton
Typ motoru: INTEK EDGE 60
Výkon: 6,0 HP (4,5 kW)
Záběr: 58 cm
Výška sečení: max. 3,5 cm
Hmotnost: 59 kg
Výškově nastavitelná rukojeť: ano
Pojezd: ano

Dlažba Calypso
,
Balení: 1.01 kg
15 kusů
17.46 kg
Tloušťka obkladů: 9-10 mm
Cena: 898,- Kč (včetně DPH)

Chata
, Říčky v Orlických horách
Kapacita 62 lůžek ve 2 - 5 lůžkových pokojích
Otevřeno celoročně
Tel.: +420 494 595 703
Mobil: +420 603 374 018
E-mail: perla@chataperla.cz
Www: www.chataperla.cz
Cena: 310 Kč s polopenzí

Parfémy

Křestní jméno

je sice velmi neobvyklé, ale přesto má mezi křestními jmény své místo.
Druh jména: ženské
Domácké podoby: Perlička, Perluška, Perluše
Původ: český
Používá se: ojediněle
Jmeniny: 13. července (Markéta)
Význam: překlad jména Markéta
Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, jež znamená "
".
Kořeny jsou však ještě starší a sahají až ke staroindickému označení tohoto
krásného daru moře, k mandžarí.

Venušiny kuličky Luna Bílá
,
Erotická pomůcka dvojí velikosti jako prevence proti inkontinenci.
Kromě příjemného a vzrušujícího dráždění posilují poševní svaly
a zpevňují pánevní dno.
Vibrace působí velmi příjemně a při
pravidelném nošení efektem tzv.
“Kegelových cviků” prokazatelně působí
proti inkontinenci. Jako "menší" bonus
jsou některé ženy, odměněny schopností
několikanásobného orgasmu.
Balení LUNA obsahuje vyměnitelné
páry 28-gramových a 37-gramových
kuliček perlově růžové a nebesky
modré barvě. Jsou vyrobeny ze silikonu.
LUNA je dodávána v elegantním dárkovém
balení a se saténovým pouzdrem pro
stylové uschování.

Černá

Pirátská loď Černá
Karibiku
to není loď, kýl, stěžeň ani paluba, ale je to svoboda.

Milí Burísci,

našich třicet
je dovázáno,
ale tím, nic nekončí – naopak, tím zase všechno začíná.
Takže teď už nám jen zbývá popřát Vám,
aby se ten Váš perlový náhrdelník nikdy nepřetrhnul
a nikdy neztratil svůj jedinečný lesk.

1. (a poslední) vydání
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