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        Je to tady. Váš pan “dokonalý” se vyjádřil. Blahopřejeme! Jelikož najít tu pravou drahou polovičku bývá 

 v životě opravdový oříšek. Ovšem pokud se vám cosi leskne na prstu, zvládla jste vlastně ten nejdůležitější

úkol z celého plánování. Přeci jen, bez ženicha prostě není svatba. Proto je také důležité podotknout:

nepovažujte svého snoubence pouze za hosta na svatbě, ale za svoji pravou ruku při celém plánování.

 

         Upřímně, existuje mnoho způsobů, jak dobře připravit samotnou svatbu, nebo vlastně jakýkoliv

společenský event. Pokud jste se rozhodla vzít plánování zcela do vlastních rukou a přeci jen by se vám

hodila nějaká ta rada, náš e-book by se mohl stát tou pravou knihou v následujícím období. Jak tedy

naplánovat svatbu a nezbláznit se z toho? Pokusíme se vás provést celou touto svatební džunglí krok za

krokem a dopodrobna vám vysvětlit, jak se do koordinace svatby pustit. Informace, rady, tipy a triky, to vše

najdete kapitolu po kapitole vždy k danému tématu, a to v co nejpodrobnějším podání.

 

        V první části knihy se vám pokusíme předat jen pár nejdůležitějších postřehů, které byste si měla

nechat projít hlavou, nežli se do celého plánování pustíte. Co by si tedy nevěsta měla ujasnit v první řadě,

aby se přípravy mohly dát do pohybu? To vše se dozvíte v tzv. SVATEBNÍM DESATERU. 

 

        Po této sekci se již v knize můžete orientovat podle rozdělených kapitol a podkapitol. Každá z nich se

detailně zaměří na danou problematiku. Od prvotního vytvoření časového harmonogramu příprav, přes

sestavení svatebního rozpočtu, až po jednotlivé úkoly, aby váš den “D” byl podle vašich představ. 

Samotné kapitoly mají ještě pár zajímavostí, které vám trochu prohloubí obzor v dané tématice. Jedna z

nich je tzv. HISTORICKÉ OKÉNKO. O co se jedná? Občas se u příprav můžeme setkat s tradicemi nebo

zvyklostmi doprovázejícími svatební den, ovšem ne každý z nás se s nimi musí za každou cenu ztotožňovat.

Takto se pokusíme nahlédnout do historie, a tak lépe pochopit, proč tyto zvyklosti vznikly. A vy už se sama

se snoubencem rozhodnete, zda budou součástí také vašeho svatebního dne. 

 

Dále je pro vás připraven tzv. SVATEBNÍ TAHÁK, díky kterému si v každé kapitole shrneme ty opravdu

nejdůležitější body daného úkolu v harmonogramu. Pokud si tedy nebudete jistá, zda jste splnila v

plánování vše, můžete sem zpětně nahlédnout. 

 

To by pro úvod mohlo stačit a teď tedy hurá na první část našeho e-booku.
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Úvod
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y



Svatební desatero
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y

     1. ZODPOVĚZTE SI 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY PRO PLÁNOVÁNÍ, NEBOLI CO JE  3K ?
 
KDY?
KDE?
KOLIK HOSTŮ?
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        Bez alespoň předběžného zodpovězení si těchto třech “K” se prostě z místa nedostanete. Alespoň

hrubá představa vám pomůže se odněkud odpíchnout. Samozřejmě, že v průběhu příprav může dojít ke

změnám, ale vytvoření představy v rámci vaší fantazie a možností je nejpodstatnějším bodem plánování. 

 

         Pokud vůbec nemáte tušení, bude možná tento krok pro vás nejnáročnějším úkolem, na který se už s

lehkostí nabalují další úkoly skoro samy. Měli byste se v prvé řadě držet toho, co vás a vašeho snoubence

charakterizuje. Po čem vaše a snoubencovo srdce touží a hlavně, co vás spojuje. Kde přesně hledat a také,

kde ověřovat vaše vyhledané informace, na to vše se samozřejmě budeme zaměřovat v jednotlivých

kapitolách do detailu. Proč vám doporučujeme jako první se zaměřit na LOKACI SVATBY, a to nejen

obřadu, ale také hostiny? 

 

        Je to důležité proto, že následné určení DATA SVATBY bývá často omezeno volnými termíny v dané

lokalitě. Proto je plánování takový malý souboj s časem a rozhodně radíme všem snoubencům začít s

přípravami s dostatečným předstihem. Nechceme tím říci, že není možné naplánovat krásný svatební den

za velice krátký čas, ale pokud jste si vybrala cestu samo-plánování, máte jistě také přání užít si i celý ten

proces svých svatebních příprav. Nezapomeňte, že exkluzivní lokality a kvalitní dodavatelé jsou, obzvláště v

období populárních svatebních termínů daného roku, zabrány dlouhé měsíce dopředu. Proto

doporučujeme využívat alespoň předběžné rezervace, pak budete mít ten správný klid rozvážit vše ostatní.

Jestliže vám lokaci a datum svatby odsouhlasí příslušná matrika nebo obecní úřad, máte skoro vyhráno.

Gratuluji!

 

 

1



     

        Ženich, místo a datum, a je to! Tedy skoro… To, co vaše plánování posune o několik kroků dál, je alespoň

předběžné sestavení listu hostů. Tedy odpověď na poslední z “3K”. O  kolik půjde asi hostů? Poté jste

schopni kalkulovat rozpočet a finanční náročnost celé svatby. Ke všem aspektům z finanční stránky se

dostaneme později, v kapitole 5.  Svatební budget.
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      2. NAVRHNĚTE SI ČASOVÝ HARMONOGRAM
 
     

        Plánování, to jsou především dvě věci: systém a dobrý time management. To omezí množství stresu,

kterému můžete být vystaveni. Je dobré si sestavit podrobný a hlavně přesný časový plán, neboli

harmonogram příprav. Pokud se tedy nechcete vzít pouze o samotě za přítomnosti svědků, zabere vám

svatba poměrně dost osobního volna. Zefektivnění vašeho drahocenného času je tedy více méně nutností.

 

        Koordinací nejen svateb, ale také jiných podobných eventů, se dnes zaobírá čím dál tím více lidí. Musíte

si ovšem uvědomit  že plánování znamená přibrat si k vašemu “full time jobu”  ještě jeden zkrácený úvazek.

Pokud si k tomu ještě přičtete starost o domácnost a případně o nějaké ratolesti, pak se již přesouváte na

tzv. planetu jménem 48 hodin. Proto vás, ve  4. kapitole Koordinace svatby, přesunu na hodinu

projektového řízení. Nyní ve zkratce. Abyste se vyhnula stresu, ukvapeným rozhodnutím, nekvalitním

produktům a servisu, a hlavně ušetřila finance, je dobré si vytvořit časovou osu celého plánování. Zde si

musíte rozepsat jednotlivé úkoly s udaným časovým deadlinem. Už nyní vám můžeme prozradit, že i pro

tyto účely fungují různé technologické vychytávky. O podrobnostech se dozvíte v kapitole 2.

 

        Občas to zní triviálně a samotné vytvoření plánu není nic složitého. Mnohem horší bývá ovšem

dodržování časové linky. Nezapomeňte, že není krásnějšího pocitu při plánování, nežli získání vysněného

dodavatele v termínu, kdy jej potřebujete.

 

      3. NENECHTE SI UKRÁST KONCEPT SVATBY. URČETE SI PRIORITY!
 
     

       Atak dokonalých nevěst, přemrštěný počet krásných svatebních konceptů a nikdy nekončící proud nově

vznikajících trendů vám může v průběhu příprav naprosto rozbít důležitý jednotný koncept svatby.

Pomáhá sepsat si řadu negativních a pozitivních faktorů, které vám usnadní rozhodování. Například: Hrají

pro vás rozhodující roli rodinné tradice? Místo svatby? Místo prvního setkání s vaším snoubencem? Nebo jde

jen o daný finanční rozpočet z důvodu určení dalších financí raději na cestování s vaším manželem? 

 

        Pokud spadáte do skupiny nevěst, které mají naprosto jasno, máte vyhráno. Pokud ne, ještě jednou

zvažte, zda se opravdu chcete pouštět do celé přípravy svatby zcela na vlastní pěst. Vzápětí vám vysvětlíme,

proč. Rozhodně vám ale bod sestavení si hlavních priorit nemůže uškodit. Stanovte si se svým snoubencem,

co od svatby očekáváte, co máte rádi a v jaké atmosféře chcete svatbu prožít. 

 

Příklad svatebních priorit:
 
Tématika svatby
Lokalita svatební hostiny
Dostupnost pro všechny zúčastněné
Kvalitní snubní prsteny nebo svatební šperky
Krásná svatební cesta
Finanční budget 



             Přesně podle těchto bodů si pak určíte, po jak exkluzivních dodavatelích sáhnete. Co zajistit v první

řadě a na čem nejvíce utratíte, zatímco na jakých věcech budete muset ušetřit nebo zmírnit své nároky. A

kde například můžete více popustit uzdu své fantazii. 
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    4. ZVAŽTE POMOCNÉHO KOORDINÁTORA
 
     

       Jak už jsme zmínili dříve, v dnešní uspěchané době bývá ušetření času výhrou pro každého z nás. Pro

jasnější představu si ke svému zaměstnání, domácnosti a dalším nezbytným povinnostem představte

zhruba 100-200 hodin práce navíc, čistě v rámci koordinace vaší svatby. I kdybychom přihlédli k možnosti,

že patříte mezi nevěsty, které plánují vše včas a s rozvahou, zodpovědně plní vše z harmonogramu a mají

plnou podporu a pomoc svého snoubence, účastníků, rodiny nebo kamarádky, musíte počítat s krizovými

okamžiky. Krizové body na 99 % přijdou a není jednoduché je v krátké časové ose vždy vyřešit bez újmy.

Určitě nechceme, abyste měla pocit, že se snažíme hatit plány a přemlouvat vás k oslovení svatební

agentury a basta! Pouze chceme poukázat na tzv. krizový bod, který je etapou, neboli fází krizového

managementu plánování. Tím může dojít posunutí nejednoho deadlinu nebo rozbití celého finančního

konceptu. To si ovšem v počátku uvědomuje málokdo. Pomoc koordinátora nebo svatební agentury

můžete využít jen při stěžejních bodech plánování. Například při vytvoření svatebního konceptu a dekorací

v daném budgetu do určitého času včetně samotného dekorování. Z vlastních zkušeností totiž víme, že

vždy nastanou situace, kdy snoubenec například náhle onemocní a nemá chuť se výběru dekorací účastnit.

Nebo někdo z podstatných členů rodiny, kteří vám po celou dobu příprav pomáhají, má náhle v daném

termínu plánování jiné priority. Nebo se prostě kamarádka jen staví den předem někde na párty a druhý

den vám za pět dvanáct schůzku odvolá. I takové případy se dějí. 

 

        U samotných příprav se můžete dostat opět do podobné situace. Představy o dekoraci a přípravě

obřadního místa a hostiny jsou vždy nejvíce podceňovaným bodem. 

 

        Pro přesnou představu o problematice si dáme příklad z praxe: 
 
        Dekorace a příprava svatební tabule zabere cca 2-3 minuty na jedno zasedací místo, pokud
máte v malíčku znalost zasedacího pořádku na svatbách a pravidla pro etiketu tvorby a prostření
svatební tabule. V případě, že počítáme s oslavou pro cca 100 hostů ve velkém sále, zabere vám jen
prostření tabule 5 hodin čistého času, pokud to budete dělat úplně sama. I kdybyste si přizvala na
pomoc několik pomocníků (například maminky a dvě další kamarádky), rázem je vás na jednu
přípravu 5 osob a zkracujete si tuto činnost na 1 hodinu práce jen na přípravě tabule. 
 
        Dále se započítává čas na kontrolu úklidu, přípravu toalet, přípravu dekorací a samotné
dekorování prostoru. Zákonem schválnosti vám ovšem třeba jen dvě osoby odřeknou účast nebo
dodají špatné produkty a dostáváte se do časové tísně. Příprava prostoru je totiž obvykle možná jen
s malým předstihem před svatbou. Často pak nevěsty finišují přípravy ve stresu, naprosto unavené
a třeba ani nenaplní celou svou představu o vzhledu svatební výzdoby. Proto stojí alespoň za
zvážení najmout zkušeného profesionála v oboru, který ušetří čas a umí krizovou situaci vyřešit už
jen proto, že má k dispozici tým lidí.
 
         Do podrobností toho, co obnáší koordinace příprav, co vše nabízí koordinátorské služby a
různé agentury se dostaneme v kapitole 4.
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    5. ZAPOJTE NOVÉ TECHNOLOGIE A JINÉ POMOCNÍKY PLÁNOVÁNÍ SVATBY
     

        Naštěstí žijeme v pokročilé době a i při svatebním plánování nám pomáhají ulehčit naši práci

 technologie v našich smartphonech, počítačích a tabletech. V prvé řadě je to možná už postarší záležitost,

tzv. SVATEBNÍ WEB. Ten vám usnadní komunikaci se svatebčany. Můžete pak zúčastněné informovat a

připravovat na to, co se bude dít, a hlavně získat rychlejší zpětné vazby. Získáním rychlejšího feedbacku

můžete ušetřit finance, zajistit nejlepší catering a připravit hosty třeba i na téma svatební hostiny. O

výhodách a tvorbě svatebního webu se rozpovídáme v kapitole 2.  

 

        K dalším technickým vymoženostem rozhodně patří různé svatební aplikace do telefonu. I my jsme

jednu takovou připravili pod názvem BRIDE ADVISOR. Je již nyní ke stažení ZADARMO na APP Storu a

nebo Google Play. Samozřejmě podrobnosti, jak s aplikací jednoduše pracovat a v čem vám pomůže, se

dozvíte opět přímo v kapitole 2.

 

 

 
 
 
          SvatebníBlog.cz je český online magazín, který vznikl již v roce 2015. Přináší vám trendy,
novinky, inspiraci a zajímavosti ze světa svateb, fashion a jiných eventů. Portál se stane pravou
rukou pro snoubence & svatebčany při přípravě svatby. Mapujeme svět svateb tak, abyste získali
přehled a kontrolu nad plánováním. Informujeme vás o všem, abyste si mohli svůj  den "D" naplno
užít. Tento portál vám chce také přiblížit ověřené aplikace, firmy a dodavatele služeb, které vám
můžou být nápomocny ve splnění všech představ. Samozřejmostí jsou ověřené informace, fakta,
snadné kontakty a odkazy, abychom vám ulehčili hledání.
 

www.svatebniblog.cz

    6. SESTAVTE SI KOMPOZICI SVATBY
 

        Téma, barvy, atmosféra. Sestavení celkového konceptu svatby je dalším oříškem, který vás bude čekat.

Zahrnuje styl, tématiku a barevnou kompozici. Tři velice podstatná kritéria, která spolu musí ladit. Podle

těchto faktorů se pak vyhledává floristická dekorace, lokace, zapůjčení inventářů, nábytku a nákup

drobných detailů, které v závěru tvoří celkový dojem ze svatby. Ač to zní jednoduše, častokrát se pak v praxi

setkáváme se zklamanými nevěstami, které nedodrží určený koncept a pak se nedostaví očekávaný

výsledný efekt výzdoby. Většinou také utratí mnohem více finančních prostředků z kasy nákupem, který

třeba jen překombinuje barevné spektrum svatby. Může to pak působit přeplácaně nebo až lacině.

 

 

http://svatebniblog.cz/
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        Proto vám určitě doporučujeme v první řadě nabrat trochu inspirace čtením článků v online

 svatebních magazínech např. ve SvatebnímBlogu.cz, Beremese.cz, Svatba.cz, SvatebniAsistentka.cz

apod… Sledujte Instagram a Facebook, Pinterest a mnohé jiné sociální platformy, které vám pomohou ucelit

vaši představu. Tu si ale musíte v bodech sepsat do pomocného listu a každou změnu kontrolujte podle již

sepsaných bodů. Jedině tak se co nejméně odchýlíte od původní představy. Veškeré informace, které

naleznete někde online, si ovšem ověřujte také u jiných zdrojů a sledujte reference minulých klientů. Po

dobu svatebních příprav je pak dalším dobrým rozhodnutím stát se členem svatebních skupin a pročítat

diskusní fóra. Existuje také nespočet svatebních online “second handů”, kde můžete sehnat drobnosti za

minimální ceny. Pokud hledáte nějakou určitou specifickou věc nebo inspiraci, velice jednoduše se prostě

řiďte pomocí hashtagů ([hešteg]), což je slovo nebo fráze označená znakem „#“.

 

 

7. SESTAVTE SI FINANČNÍ BUDGET SVATBY

     

        Jak hluboko sáhnout do kapsy je otázka jen a pouze na vás a vašeho snoubence. Přehled financí a

určení hranic vám ovšem může také dosti pomoci v rozhodování. List s předběžnými cenami, s nimiž

počítáte, že utratíte u dodavatelů a za servis, je důležitou pomůckou, kterou byste po celou dobu plánování

měla mít stále někde u sebe. I v tomto vám mohou pomoci různé aplikace. Jak na to, jak si vytvořit tzv.

finanční rezervu a další podrobnosti, se detailně dozvíte v kapitole 5. Svatební budget. 

 

8. MYSLETE NA HOSTY, ANEB BEZPEČÍ AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

     

         Možná zní tento bod děsivě. Není ovšem pochyb, že z praxe a vlastních zkušeností víme, že pokazit

nebo přerušit svatební den může i nějaká nemilá zdravotní a bezpečnostní komplikace. Nějaká zlomenina,

dětský úraz, nepříjemnosti spojené s bezpečností daného prostoru mohou nebourat celý průběh a

harmonogram dne. Myslete tedy na to, zda je ve vašem okolí někdo dosti autoritativní, kdo se postará i o

tento úkol, ať už je to koordinátor nebo někdo přítomný na hostině. Za fatální chybu považujeme oslovení

kamaráda nebo dokonce svědka na svatbě. Proč? Těch důvodů je několik a je-li úkolů nad míru, host si pak

naprosto nemůže užít atmosféru svatby s vámi. 

 

        Neměli byste zapomenout zjistit možnosti parkování, projít si lokalitu svatební hostiny, zda v budově s

poschodím fungují výtahy, nebo je zde bezbariérový přístup. Měli byste připravit dva nebo i více scénářů při

náhle změně počasí. Pokud počítáte s “garden party” a celý den proprší, nemusíte se s hosty cítit komfortně. 

 

        Nečekaný chaos a mírnou paniku umí navodit už jen absence připravených snubních prstýnků či někde

uschovaných dokumentů, neexistující list se zasedacím pořádkem nebo alespoň načrtnutým

harmonogramem svatebního dne. Hosté mohou být zmatení a ztratíte pak spoustu času různými starostmi.

Už víte, kdo zkontroluje bezpečnost vchodů, balkónů, teras, venkovního prostoru, toalet, pódií a

zapůjčeného nábytku nebo inventáře?

 

        A co takhle ti nejmenší? Hosté jistě budou mít s sebou své ratolesti, možná i vy sami již nějaké máte. I

zde je dobré zvážit, zda zajistíte na svatbu nějakou au-pair nebo hlídací dětskou službu, která na děti

dohlédne a zabaví je po celý den. Možná tento úkol nepovažujete za prioritu, ale věřte, že nejeden host

ocení, že si svatební obřad a oslavu může naplno užít s vámi. Detailní informace o tom, jak působí podobné

firmy v Česku, se dozvíte v kapitole 18.
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9. SVATBA JE PROSTĚ BUSINESS

         Ano, je to tak. Po celou dobu plánování se stanete takovou malou “businessmankou” a vaší nej

kamarádkou se stanou ceníky různých dodavatelských služeb. S dodavateli budete denně řešit vše, co je

potřeba na svatbu. Jak vyhledat ty nejlepší, jak s nimi komunikovat, na co si dát pozor a jak sestavit správně

smluvní podmínky, na to vše se zblízka podíváme v podkapitole Komunikace s dodavateli.

 

10. DOKUMENTACE VAŠEHO ŽIVOTA

        Oporou v manželství, jež svatbou začíná, bývají často ty nádherné společné vzpomínky. Jsou velkou

pomocí, pokud byste v budoucnu například procházeli těžkou životní situací. To znamená, abyste si dobře

promysleli, kdo bude za tvorbou vašich vzpomínek stát. Svatební fotografie a video je jedním z

nejdiskutovanějších témat svatebních příprav. Pokud chcete šetřit, tento bod z našeho pohledu opravdu

není ten nejvhodnější. Přeci jen se jedná o  jeden z nejkrásnějších a nejemotivnějších prožitků ve vašem

životě. 

 

        Z našich zkušeností ale vyplývá (a nevěsty to jen potvrzují, jak zjistíte při sledování nejrůznějších

svatebních fór), že nejen samotný den svatby vyvolává vzpomínky. Takže dokumenty mapující celé svatební

přípravy hrají obrovskou roli v zachycení krásných momentů spojených se svatbou. Nezapomeňte, že

pravděpodobně 365 dnů v roce budete víceméně trávit nad plánováním oslavy lásky s vaší nejbližší

osobou. Každá nevěsta upozorňuje ty budoucí na to, že samotný den jim uběhl pod rukou jako voda. Vše

proběhne možná podle plánu, ale tak rychle, že ani nemrknete a budete v nové životní etapě jménem

manželství. Titul pan & paní vám již nikdo neodpáře, ale snažte se, abyste si celý rok plánování co nejvíce

užili. Třeba se nejeden večer za X let spolu s manželem nebo přáteli zasmějete tomu, co vše jste museli

“přežít” při plánování vašeho dne “D”. 

 

        Samozřejmě je už jen na vás, jaký způsob máte raději, zda si budete psát deník, schovávat poznámky

nebo vytvoříte extra vzpomínkovou knihu o svatebních přípravách. Vše je dnes díky Instagramu a jiným

vymoženostem možné.

 

        Svým příběhem můžete také zpětně inspirovat a pomoci mnohým jiným budoucím nevěstám. Podělit

se o své zkušenosti můžete také přímo ve svatebním online magazínu SvatebníBlog.cz v rubrice VAŠE

SVATBA. I vy sama se zde můžete dočíst mnoho postřehů, rad a tipů od samotných nevěst, které to již mají

“za sebou”.

 

© Polagraph & Kristina Odermatt.
 



Nové technologie
pro plánování

P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Možná byste čekali, že hned ze startu začneme návodem, jak načrtnout harmonogram a podobně.

Samozřejmě i na to za okamžik přijde řada. Ovšem doba a možnosti se čím dál tím rychleji posouvají a tím

pádem nám umožňují usnadnit si mnohé úkoly, které nám ve výsledku mohou zefektivnit práci. Jak už

jsme si ve svatebním desateru vysvětlili, podstatné je mít správný time management a uhlídat finanční tok

peněz. Obě tyto záležitosti je tedy nutné mít neustále na očích. Jak toho docílit? 

 

        Máte dvě možnosti: buď zůstat věrná svému diáři nebo nějakému obrovskému zápisníku, který vám

ovšem nikdy sám o sobě nic nepřipomene, ani vás na nic neupozorní. A hlavně, pokud jej budete mít

opravdu neustále u sebe, dosti se pronese. Možná je pěkné si nějaký diář nebo pracovní list nechat doma a

podrobnější představy a fantazie si načrtnout do něj. Ale určitě bychom vám doporučili sáhnout také po

možnosti druhé, a to propojit své dosavadní myšlenky a úkoly s nějakou novodobou technologií, která

může být s vámi v podstatě non-stop. Kdykoliv se tak můžete zpětně podívat na váš harmonogram, časový

plán a různé poznámky u daných úkolů. Samy se vám připomenou, když je toho přece jen ve vašem týdnu

moc. A možná to hlavní při každém úkolu - můžete si jej označit za splněný a přidat si jeho náklad do

svatební peněženky, která bude neustále hlídat váš svatební rozpočet. Tyto prostředky vám rozhodně

ulehčí práci a zklidní vaše vnitřní já, od pocitu, co jste dnes zase mohla zapomenout.

 

        Druhou pozitivní stránkou využívání novodobých technologií je naprosto rychlá komunikace s

kýmkoliv. Podstatou při organizaci, a to platí u plánování jakéhokoliv eventu, je zpětný feedback (neboli

zpětná vazba). Proč? Potřebujete ho hlavně pro svou kontrolu, zda můžete například počítat s daným

počtem hostů, připravit je na různé vaše fantazijní nástrahy a přání, můžete jim mnoho napovědět a zbavit

se tak různých faux pas.

 

2
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Takže si to trošku seřadíme. Co vše můžete využívat v rámci komunikace s hosty?
 
 - Offline cestu, a to formou pozvánek a kartiček Save the Date. 
 - Online komunikaci v rámci e-mailů a různých messengerů. 
 - Online komunikaci ve vámi vytvořené sociální skupině: například v uzavřené skupině
na Facebooku.
 - Online komunikaci prostřednictvím vašeho připraveného svatebního webu.

       V neposlední řadě se takto sblížíte i s komunitou lidí zabývajících se tímto oborem, nebo třeba i s

nevěstami řešícími stejné problémy jako vy. Ano, máme na mysli různé sociální platformy jako je Facebook,

Instagram, Pinterest, Google, Twitter, Youtube a další. Na všech podobných sociálních sítích se můžete

přidat do různých skupin nebo fór, kde se tyto problematiky řeší. Můžete tak získat odezvu na váš dotaz,

ulehčit si hledání určitého specifického produktu nebo služby, podělit se o své vlastní zkušenosti a

reference. 

 

  Existuje také spousta tzv. svatebních bazarů a online second handů, kde získáte, co hledáte, mnohem

levněji. Jedny z nejznámějších u nás v České republice jsou Lala Market, ChciSvatbu.cz, velice známý portál

Beremese.cz, SvatebníKrámek.cz, a podobné další svatební online portály působící po celé ČR. O mnohých

z nich se dočtete i v našem svatebním online magazínu SvatebníBlog.cz pod štítky (neboli tagy) jako je

svatební bazar nebo e-shop.

 

1. JAKÉ EXISTUJÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY MEZI SNOUBENCI & HOSTY? 

        Teď se ale zaměříme přímo na vás, vašeho snoubence a hlavně hosty. Když sepisujete seznam hostů, již

vám určitě probleskne hlavou, zda všichni mohou v daný termín a zda bude místo přijatelné pro všechny

zúčastněné. Samozřejmě, že pro svatbu se stále držíme zvaní oficiální cestou, a to formou svatebních

pozvánek a karet. 

  Ovšem můžeme je nejprve překvapit například na svatebním webu tím, že jim zde lokaci ukážeme,

vytvoříme list s pozvanými a třeba i malou anketou, zda jim termín a místo vyhovuje. Je zde jednoduchá

forma e-mailů, ale ta pro vás nemusí být nejpřehlednější, totéž platí i pro různé messengery a podobné

komunikační aplikace nebo vámi vytvořené uzavřené skupiny. Možná si budete dělat starosti s babičkami

a dědečky, ale třeba vás sami překvapí svou počítačovou znalostí :-) .

 

A pak jsou tu mobilní aplikace, které

vám připomenou důležitá data,

fungují také jako úložiště, kam vaši

hosté nahrají všechny fotky, nebo

poslouží třeba k automatickému

rozesílání pozvánek. Ano na tohle

vše již aplikace dnes myslí. Ano, i my

jsme sáhli po moderním kanálu

komunikace a plánování a tak jsme

vytvořili  aplikaci pro plánování

svatebního dne, kterou tak můžete

mít neustále po ruce. 
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Trochu jsme v průběhu času prozkoumávali terén možných svatebních aplikací, které vám mohou

pomoci při plánování a možná i trošku s komunikací. Žádná ovšem není čistě v českém jazyce napojená

na nějaký český magazín. Obrázky jsou možná krásná věc, ale pokud nevíte, kde dané produkty a

služby dohledat a najít si je ve svém okruhu, asi i takto chytrá aplikace vám může být k ničemu. Tak

jsme přemýšleli, jak pro vás ulehčit plánování přímo u nás v České republice. Navrhli jsme tedy mobilní

aplikaci propojenou s již dlouho působícím svatebním médiem, která vám pomůže v plánování a dodá

co nejvíce informací a inspirace najednou. Vytvořili jsme mobilní aplikaci pro každou nevěstu pod

názvem BRIDE ADVISOR, kterou si každá nevěsta může stáhnout v první verzi do telefonu ZDARMA, a

to jak na Apple Storu, tak na Google PLAY. 

TIP: 

 

Usnadní vám kontakty s

dodavateli. Právě vyhledávání

konkrétních dodavatelů a přímé

spojení s nimi rovnou z aplikace

veškerou komunikaci významně

urychluje a zjednodušuje !   
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         Bride Advisor je svatební aplikace, která se stane pravou
rukou pro nevěsty, jež si chtějí naplánovat svůj svatební den
samy. 
         Vytvořili jsme algoritmus, který uzpůsobí
harmonogram svatebních příprav podle termínu samotné
svatby. Svatební úkoly se pak pomocí úkolníčku připomínají
– tak, aby celé přípravy běžely hladce a v den svatby se vše
obešlo bez komplikací a stresu. U každého úkolu nevěstu
informujeme a inspirujeme pomocí odkazů na aktuální
články o daných tématech přímo ze svatebního magazínu
SvatebníBlog.cz. 
 
         Každá příprava s sebou nese vyhledání správného
dodavatele, ať už má zajišťovat nějaký servis nebo produkt.
Abychom i v tomto směru byli nevěstám nápomocni,
propojili jsme jejich harmonogram příprav s databází
svatebních dodavatelů. Zadáním lokace a typu požadované
služby/produktu si nevěsta může vybrat jakéhokoliv
dodavatele, který jí bude vyhovovat, a napřímo jej
kontaktovat. Tímto se aplikace stává průkopníkem mezi
svatebními dodavateli napříč celou Českou republikou. 
  V neposlední řadě drží na uzdě svatební rozpočet, který si
nevěsta vypočítá díky svatební kalkulačce přímo v aplikaci.
Takto má neustálý přehled o limitu svých financí. 
  

2. MOBILNÍ APLIKACE BRIDE ADVISOR, KOORDINÁTOR VAŠICH SVATEBNÍCH PŘÍPRAV, KTERÝ SE STANE VAŠÍ
PRAVOU RUKOU PŘI PLÁNOVÁNÍ SVATEBNÍHO DNE



3.  PROČ TVOŘIT SVATEBNÍ WEB? A JAK JEJ SPRÁVNĚ VYUŽÍT PŘI KOORDINACI? 
  

          V prvé řadě je nutno podotknout, že celou komunikaci, plánování a celý proces organizace svatby to

100% usnadní. Abyste neměla pocit, že je to moc subjektivní pohled, prošli jsme tuto tématiku s

dodavatelem, který přímo svatební weby tvoří snoubencům na míru. Jmenují se NašeAno.cz a rozhovor i s

kontakty na firmu najdete na SvatebnímBlogu.cz. 

 

        Tento dodavatel umožňuje snoubencům vytvořit si vlastní svatební stránky, na kterých mohou v

jednoduché a atraktivní formě prezentovat informace o své svatbě – vlastní příběhy, důležité hosty,

kompletní program a aktivity v místě svatby. Můžete zde uveřejnit fotky ze svatby a mnoho dalšího. Již nyní

je dostupných 16 různě barevných a tematických šablon, takže si každý může vybrat vzhled svatebního

webu přesně podle svých představ. 

 

        Snoubenci mohou dále rozeslat pozvánku s odkazem na vlastní stránku prostřednictvím e-mailu všem

svým hostům, kteří odpoví na krátký dotazník, a snoubenci tak mají přehled o tom, kdo přijde, co by si dal

ze svatebního menu a mnoho dalšího. 

 

        Pokud třeba zápasíte se seznamem svatebních darů, nebo byste si raději řekli o finanční příspěvek, i

takto si můžete usnadnit cestu. Hosté mají totiž možnost rezervovat si svatební dar, kterým by rádi budoucí

manžele obdarovali. Nebo si pomocí nějakého milého citátu o finance prostě řekněte. Velkou výhodou u

této firmy je, že vám umožňují vyzkoušet si zkušební verzi aplikace, díky níž můžete po časově omezenou

dobu používat veškeré funkcionality zcela zdarma.

 

  - nesporná úspora času, který musí snoubenci vynaložit na celý proces plánování a
organizace svatebního dne
 - prezentace všech potřebných informací na jednom místě a navíc v přehledné a graficky
pěkné formě 
 - veškeré odpovědi hostů si mohou snoubenci jednoduše vyexportovat do Excelu, takže
mají přesný přehled o svých hostech a jejich preferencích
 - usnadnění komunikace s hosty a hostům naopak poskytuje přehledné informace o
celém průběhu svatby
 - můžete zde přidat svou LoveStory a navodit tak tématiku celé svatby 
 - lze přidat GPS navigaci s podrobnou mapou
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Pojďme si tedy shrnout, proč si svatební web, ať už jakéhokoliv rázu, vytvořit:



 - pokud máte hosty zdaleka, můžete koordinovat jejich ubytování v okolí svatby 
 - jednodušeji zjistíte, kolik dětí bude přítomných na svatbě, a tak se i na tuto možnost
můžete připravit
 - budete mít přehled o dopravě hostů, a tak vyřešíte otázku parkování nebo odvozu ze
svatby
 - skrze web se dá prostě zjistit a koordinovat skoro vše, včetně zábavy, až po dress code
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        Pokud se spíše obáváte technické stránky, jak web tvořit a jak s ním poté pracovat, i na to jsou všichni

dodavatelé připraveni a tvoří pracovní administraci tak, aby ji mohl ovládat skoro každý. V jednoduchosti je

krása, takže snoubenci nepotřebují žádné znalosti programování, protože veškeré úpravy provádějí

intuitivně ve webovém rozhraní. A pokud by přeci jen nevěděli, jak dál, tak mají k dispozici širokou

nápovědu nebo se mohou s dotazem obrátit přímo na svého dodavatele.

 

         Určitě vás zajímá cena, například u zmíněného dodavatele našeANO.cz je cena plné verze webu

včetně podpory kalkulována na 690 Kč. Což opravdu není tak moc, pokud zvážíte, kolik námahy vám to

může ušetřit. U dodavatele Bude-svatba.cz se web na jejich doméně pohybuje kolem 1.300 Kč a na vaší

vlastní doméně kolem 1.700 Kč. SvatbaNaInternetu.cz se zaměřuje na bezšablonové weby s originálním

designem na míru snoubencům, cena je proto individuální.

 

         Rozdíl, zda řešíte s dodavatelem doménu, je pouze v tom, zda si i po svatbě chcete web nadále

ponechat a třeba s ním dále pracovat a být jeho 100% vlastníkem. Určitě o této informaci jednejte s firmou

hned při objednávce a ptejte se, zda cena domény je zakomponována v celkové ceně služby. Pokud ne,

nemusíte lpět na vlastní doméně.

 

Rozdíl v odkazu domény je pak následovný:
 
Adresa domény vlastníka firmy:
www.novakovi.bude-svatba.cz
www.novakovi.gettingmaried.cz
www.novakovi.svatba2019.cz 
           
Web na vlastní doméně:
www.novakovi.cz
www.zuzkaapavel.cz
www.budemesebrat2019.cz

        Pokud ovšem máte ve svém okolí někoho v IT nebo technicky zdatnějšího, existuje nepřeberné

množství svatebních šablon ke koupi, které pouze dáte na zakoupenou doménu a vytvoříte si web

přesně na míru. Často si pak páry ponechávají web například na tvorbu a mapování svatební cesty ve

formě cestovatelského blogu. 

 

         Jestliže si třeba jen chcete ověřit, zda je právě ta vaše vysněná doména volná, stačí se podívat na

různé websupporty, jako je: Domeny.cz, Subreg.cz, WebSupport.sk, a podobně. To řešte ovšem jen v

případě vlastní cesty tvorby celého webu.



Svatební etiketa I.
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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         Jelikož etiketa nás provází všemi životními situacemi, abychom předešli společenským úrazům,

samozřejmě se dotýká také společenského aktu zvaného zasnoubení a svatba. V této kapitole se tedy

zaměříme na celek svatební etikety a jakým hlavním pravidlům podléhá. Je jasné, že v průběhu doby se

povinnosti a pravidla této společenské události trochu proměnily, takže to, co bylo důležité dřív, se dnes již

ze svatební etikety pomalu vytrácí. V následujících podkapitolách se zblízka podíváme na význam uzavření

manželství v historii, zaměříme se na obřad jako takový a hlavně na povinnosti, které musíte splnit, aby váš

sňatek byl právoplatně uzavřen. 

 

         Jako první přichází, ať už oficiální či neoficiální formou, úkon zvaný zasnoubení. 

  Tou oficiálnější formou se míní to, kdy snoubenci, kteří se rozhodli se vzít, oznámí svým rodičům nebo

blízké rodině, že se budou brát. Když to obojí rodiče vědí, tak zpravidla rodiče dívky iniciují společné

setkání. Pokud se sejdou, dávají se květiny matkám. Každý ze snoubenců věnuje květiny své budoucí tchyni.

Otec snoubenky by měl pronést pár slov a přípitek a poté by měl promluvit snoubenec. Po jeho vyjádření se

předává zásnubní prsten. Snoubenka pak na oplátku předá snoubenci nějaký symbolický dárek, jako

stvrzení souhlasu (dříve to byl například vyšívaný kapesník, dnes to můžou být například hodinky). 

 

  Tou méně oficiální formou myslíme romantické intimní zasnoubení čistě mezi snoubenci. A ačkoliv to

nemusí být nutností, většinou jej iniciuje a organizuje muž v rámci nějakého krásného životního momentu.

Poté už se jen říká, že svatba se uskuteční do roka. 

 

Svatba jako celek je považovaná za velice silný slavnostní životní okamžik, kdy se spojí životy dvou lidí na

základě oboustranných láskyplných citů. Samozřejmě je s ní spjata spousta dávných tradic a symbolik.

 

3

1. Tradice jménem zasnoubení & svatba



        Proč právě bílá? Mluvíme tu o ženách v Evropě a Americe…ano, ty často sahají dle tradice po bílé barvě. Bílá je

symbolem čistoty a nevinnosti a dalo by se najít i mnoho dalších atributů a kladných vlastností spojovaných s touto

barvou.
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Jednou z nich může být tradice bílých svatebních šatů. 

        První nevěsta, která si oblékla na svou svatbu dne 10. února roku 1840 bílé šaty, byla britská  královna Viktorie.

Vdávala se za svého bratrance Alberta a trvala na bílé barvě svých šatů, které tak měly demonstrovat nejen její urozený

původ, ale také čistotu její duše.

        V té době to bylo skutečně revoluční rozhodnutí, a to hned z několika důvodů. Společnost 19. století neviděla na

svatebním dnu nic natolik výjimečného, aby se všichni oblékali naprosto rozdílně od jiného slavnostního dne. Ženy

většinou volily šaty nové, ale barevnější, aby je mohly použít i při jiných příležitostech. Celé bílé šaty byly považovány za

nepraktické oblečení, a to napříč všemi společenskými třídami. Ovšem jednou předvedeno celebritou, kterou královna

Viktorie byla, začalo být opakováno.

 

Fotografie britských královských nevěst, které se zapsaly svou svatební róbou do dějin.

Fotografie z filmu Královna Viktorie



 

        Nejprve v bohatších rodinách a později i v dalších společenských vrstvách se bílá barva začala stále více

prosazovat jako ta nejlepší volba pro svatební den. Nevěsty si stále více začaly uvědomovat, že je to jejich výjimečný

den a mají jedinečnou příležitost mít šaty, které jsou unikátní a budou jim připomínat svatbu i za mnoho let.

        Díky královně Viktorii dnes bílá stále převládá ve volbách většiny nevěst. Za necelá dvě století se vžilo do

povědomí, že bílá je skutečně známkou čistoty, ušlechtilosti a nevinnosti a hodí se na slavnostní příležitosti jako

žádná jiná barva.

        V roce 1840 byla v jednom jediném dni založena tradice, která přetrvává dodnes. Pokud se podíváte na barvy

šatů královských nevěst po celé Evropě, asi jen stěží najdete jinou než bílou nebo světlou variantu béžové. 

 

        S bílou barvou se dá skutečně kouzlit. Vzpomeňme na rok 2014, na svatbu Angeliny Jolie, která měla nádherné

bílé šaty, jejichž hlavní ozdobou byly dětské kresby na vlečce. Geniální nápad, který učinil šaty zcela originální a

nezaměnitelné.
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        Svatba jako taková má ovšem své hlubší opodstatnění již v dávné historii. Monogamii u nás ustanovil

kníže Břetislav (a Jitka) v období prvního tisíciletí, do roku 1811 se ovšem hovoří o svátosti církevní, jiný

význam v té době svatba neměla. 

 

         Institut jménem manželství se lidstvem proplétá se zvláštní zákonnou ochranou. Pro muže a ženu,

kteří do manželství vstupují, znamená řadu povinností a závazků vůči společnosti i vůči sobě navzájem.

Cílem bylo a je utvořit společensky vhodné prostředí pro reprodukci lidského rodu i pro vzájemné soužití

muže a ženy. V průběhu let nabylo také významu majetkového. Manželství je z pohledu evropocentrismu

považováno za stav monogamní a trvalý, je projevem svobodné vůle a dobrovolnosti. 

 

        Od roku 1811 vnímáme sňatek jako smlouvu mezi snoubenci. Po vzniku naší republiky, roku 1918, vznikl

sňatek zvaný civilní. V roce 1950 došlo k  další změně a církevní sňatky nebyly uznávané a privilegovaly se

pouze ty civilní, neboli občanské. Církevní sňatek je v České republice rovnocenným sňatkem od

novelizace zákona o rodině v roce 1992.

Zajímavostí pro snoubence může být samozřejmě různorodost obou obřadů. Například podle svatební

etikety v civilním sňatku platí pravidlo “pravé ruky”, takže nevěsta stojí po  pravém boku ženicha. U toho

církevního se nevěsta staví po levici svého partnera.

 

        Ať jste se rozhodli pro jakoukoliv formu, dalším krokem bude návštěva a rezervace termínu na

matričním úřadu, kde musíte předložit potřebné předepsané doklady, jimiž prokážete právní

způsobilost k uzavření manželství.

 

        Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě

prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a

občanským zákoníkem.

 

        Nezapomeňte, že doklady je potřeba předložit matrice nejpozději do 14 dnů před sňatkem.

Nutností celé ceremonie je odpověď na otázku oddávajícího, zda se sňatkem oba snoubenci souhlasí,

poté je manželství právoplatně uzavřeno.

2. exkurze do historie 

3. formy uzavření manželství

 občanský (civilní) sňatek 
církevní sňatek
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        Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo

náboženskou společností.

 

        Rozhodli jste se svůj vztah zpečetit před Bohem a vybrali si církevní svatbu. Nevíte, co všechno je

potřeba zařídit a jestli je vůbec možné, aby vás oddával kněz vybrané církve? Na všechny tyto otázky vám

přinášíme odpovědi v této kapitole.

 

        Podle platných zákonů České republiky je možné uzavřít sňatek úředně pověřenou osobou (církevní

sňatek) nebo knězem státem uznané církve či náboženské společnosti. Jejich seznam uvádíme níže:

 

církevní obřad

Apoštolská církev v ČR,
 Bratrská jednota baptistů, 

Církev adventistů sedmého dne,
 Církev bratrská, 

Církev československá husitská, 
Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, 

Českobratrská církev evangelická, 
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, 

Evangelická církev metodistická, 
Jednota bratrská, 

Federace židovských obcí v ČR, 
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, 

Pravoslavná církev v českých zemích, 
Římskokatolická církev, 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání, 
Starokatolická církev v ČR, 

Luterská evangelická církev a. v., 
Církev řeckokatolická, 

Křesťanské sbory,
 Novoapoštolská církev v ČR,

Náboženská společnost českých unitářů, 
Církev Křesťanská společenství, 

Obec křesťanů v České republice, 
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (Hnutí Hare

Krišna Česká republika), 
Česká hinduistická náboženská společnost, 

Ůstředí muslimských obcí v České republice, 
Budhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, 

Višva Nirmala Dharma, 
Ruská pravoslavná církev, 

Církev živého Boha, 
Církev Nová naděje, 
Církev Slovo života, 

Církev víry, 
Církev Svatého Řehoře Osvětitele, 

Armáda Spásy, 
Církev Nový život, 

Církev Oáza, 
Společenství Josefa Zezulky, 

Kněžské bratrstvo svatého Pia X., 
Théravádový budhismus

        Pokud se vámi vybraná církev nachází na

seznamu registrovaných církví v České republice,

znamená to, že jí bylo přiznáno právo církevních

sňatků. Na vás už teď je domluvit si oddávajícího a

zajistit povolení k uzavření sňatku na matrice. S

konkrétním oddávajícím se domluvíte na termínu a

místě svatby, případně absolvujete pár setkání

předem, aby vás lépe poznal.

 

        Církevní svatba má mnoho výhod i pro nevěřící

páry. Pokud chcete netradiční místo, kam není

úředník z jakéhokoliv důvodu ochoten nebo schopen

dojet, může být toto řešením, zároveň mají mnohé

církve uvolněnější pravidla ohledně svatebních slibů,

byť předepsané formule zaznít musí.
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        Podle místa sňatku je vhodné zavolat na matriku nejbližšího většího města a tam zjistit, pod kterou

obecní matriku spadá vámi vybrané místo (matriku má skoro každá obec a je tedy docela dobře možné, že

pokud se neberete přímo v daném městě, ale ve vesnici poblíž, bude to už patřit pod jinou matriku).

Jakmile to víte, stačí tam zavolat a domluvit si osobní schůzku, kdy přijdete vyplnit dotazník o způsobilosti

ke sňatku.

 

        Na tuto schůzku se většinou musí dostavit oba snoubenci osobně. S sebou si nezapomeňte vzít

občanské průkazy, rodné listy, osvědčení o rozvodu nebo úmrtí předešlého partnera (týká-li se vás tato

situace) a případně rodné listy společných dětí. Matrikářka si ofotí potřebné údaje, zkontroluje s vámi

vyplněný dotazník a za pár dnů vám pošle osvědčení pro uzavření sňatku. To doručíte předem nebo v den

svatby oddávajícímu (onen dokument, kam se budete podepisovat vy, svědci i oddávající).

 

Po uzavření sňatku (podpisech) je potřeba tuto listinu doručit zpět na matriku, která jej vydala a na které

vám následně vystaví oddací list, který si můžete opět vyzvednout osobně nebo vám jej doručí poštou.

 

        

Nakonec přinášíme shrnutí podmínek pro uzavření církevního sňatku v bodech:

Vybrat si církev nebo náboženskou společnost registrovanou v rejštříku církví a náboženských společností
v České republice.
Domluvit si osobní schůzku na matrice, pod kterou spadá místo sňatku.
Osvědčení o způsobilosti doručit oddávajícímu.
Toto osvědčení o sňatku s podpisy snoubenců, svědků, oddávajícího a ceremoniářky doručit na danou
matriku zpět.
Obdržet oddací list z dané matriky.
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        Každá církev má jiná pravidla pro průběh obřadu, zde uvádíme pro ilustraci krátký přehled, jak probíhá

svatba v římskokatolické církvi:

 

Přivítání před kostelem a vstupní průvod

 

        Kněz si oblékne albu, štolu a mešní roucho v barvě mše; ve stanoveném čase se pak odebere spolu s

přisluhujícími ke kostelnímu vchodu, přivítá ženicha a nevěstu podle situace a svého osobního vztahu k

nim, a ujistí je, že jejich radost je i radostí církve.

 

Koná se průvod k oltáři, napřed jdou ministranti, za nimi kněz, potom ženich a nevěsta, které podle

místních zvyklostí doprovázejí aspoň rodiče a dva svědkové. Přitom se zpívá vstupní zpěv.

 

Vstupní obřady a bohoslužba slova

 

        Kněz přistoupí k oltáři, pozdraví jej hlubokou úklonou a políbí jej. Potom jde k sedadlu. Všichni udělají

znamení kříže a kněz pozdraví přítomné některou z formulí z Římského misálu. Potom kněz osloví ženicha

a nevěstu a všechny přítomné, aby je připravil ke slavení svatebního obřadu. Vynechává se úkon kajícnosti.

 

        Bohoslužba se koná obvyklým způsobem. Mohou se vzít tři čtení, z nichž první je ze Starého zákona, s

výjimkou doby velikonoční, kdy je první čtení z knihy Zjevení svatého Jana. Vždy se vybere aspoň jedno

čtení, které výslovně hovoří o manželství.

 

        Po evangeliu kněz poukáže v homilii na tajemství a milost křesťanského manželství, na důstojnost

manželské lásky, svátostnou milost a povinnosti manželů. Vychází z posvátných textů a bere přitom ohled

na osobní situaci přítomných. Ve vstupních obřadech se vynechává úkon kajícnosti, což se dělá ve všech

bohoslužbách, které začínají zvláštním průvodem.

 

        Svatba není obyčejnou párty, ale slavením liturgie, které nás posouvá na cestě naší víry. A protože víra –

jak říká apoštol Pavel – pochází ze slyšení, je důležitou součástí svatebního obřadu čtení z Bible. Při prvních

čteních a žalmu všichni sedí, při evangeliu se naopak stojí.

             Otázky před vzájemným slibem

 

        Všichni včetně ženicha a nevěsty i svědků

stojí. Kněz je osloví a poté se snoubenců ptá na

svobodu jejich rozhodnutí, na jejich vůli k

věrnosti a na odhodlání přijmout a vychovat děti.

 

N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám

se vás před církví a před Bohem: 

Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě: Ano.

 

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se

vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k

tomu opravdu na celý život?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě: Ano.

 

Následující otázku je možno podle okolností

vynechat, např. jsou-li snoubenci pokročilejšího

věku.

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a

před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a

budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě: Ano.

Jak to mají katolíci ? 

http://www.manzelstvi.cz/Cteni-pri-svatbe/


25 |  www.svatebniblog.cz

 

        Otázky před manželským slibem vypovídají o podmínkách pro uzavření manželství a o rozhodnutí

snoubenců: o nezbytné svobodě bez jakéhokoli strachu a nátlaku, o ochotě k celoživotnímu závazku i o

otevřenosti vůči dětem.

 

        Tyto otázky také svědčí o povaze Boží milosti, která je manželům dána. Vzájemná úcta, láska a věrnost

nejsou vlastním výkonem, ale Božím darem, který manželé budou každým dnem rozvíjet. Bezvýhradné

odevzdání se jeden druhému až do smrti, přestože netušíme, jaké zvraty může život přinést, je možné

pouze v Boží síle. Plození a výchova dětí je největší dar, který Bůh lidem svěřil, protože muž a žena se tímto

způsobem podobají Stvořiteli.

Na otázky snoubenci odpovídají “před církví a před Bohem”. Jejich sňatek není soukromou záležitostí, ale

krokem víry a odpovědí na Boží volání, ze kterého má užitek celá církev.

       Kněz vyzve ženicha a nevěstu: Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem.

 

Ženich říká: Já, N., odevzdávám se tobě, N., a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku,

úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať

mi pomáhá Bůh. Amen.

 

Nevěsta říká: Já, N., odevzdávám se tobě, N., a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku,

úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať

mi pomáhá Bůh. Amen.

 

Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká: 

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste vyjádřili před církví, a naplní vás svým požehnáním.

Kněz může položit ruku nebo štolu na spojené ruce manželů a pokračuje: Co spojil Bůh, ať člověk

nerozlučuje.

 

nebo:

 

Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím, ať skrze

Krista posiluje, co jste si právě před církví slíbili, a ať vám žehná. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Kněz potom vyzve přítomné k chvále Boží: Dobrořečme Pánu.

 

Všichni odpovídají: Bohu díky.

Vzájemný manželský slib a jeho přijetí jménem církve

        Vzájemný slib a jeho přijetí ze strany církve je jádrem svatby. Řečeno klasickými teologickými

pojmy, je formou a materií svátosti manželství. V případě, že by tento slib nebyl vykonán podle pravidel

církve, nebo by jej snoubenci ve skutečnosti nemysleli vážně, svatba by nebyla platná.

 

         Podání rukou pochází z starověkého římského obřadu zásnub, při němž fungovalo jako záruka a

potvrzení budoucího příslibu. Brzy se však dostalo do křesťanské svatby a dnes fyzicky vyjadřuje to, co

snoubenci pronášejí ústy: vzájemné odevzdání a přijetí.

 

Každý ze snoubenců nejprve říká: “Odevzdávám se ti”. Když tomu druhému dal vše, čím je, má jakoby

chvíli prázdné ruce, které může naplnit pouze jeho manžel, manželka. Kdykoli později si manželé –

třeba nepatrným a obyčejným způsobem – projeví lásku, úctu a věrnost, kterou při svatbě slibují, budou

jakoby znovu slavit svátost manželství.
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        Manželé se odevzdávají jeden druhému, kněz je pouze tím, kdo jejich slib jménem církve přijímá. Přijetí

slibu má podobu požehnání, protože to, o co manželé usilují, přesahuje jejich síly. Když kněz štolou váže

manželům ruce a opakuje Ježíšova slova o tom, že co Bůh spojil, člověk nemá rozlučovat, vnějším

způsobem vyjadřuje, co se odehrálo v neviditelné rovině během slibu: mezi dvěma lidmi vzniklo pouto,

zrušitelné pouze smrtí.

 

        Vzájemný slib a jeho přijetí ze strany církve končí zvoláním “Bohu díky”. Všichni přítomní vyznávají, že

je to Pán, který v muži a ženě vzbudil lásku, který tyto dva lidi přivedl k oltáři, a který jejich lásku dovede k

dokonalosti.

        Kněz žehná prsteny některou touto nebo jinou formulí:

 

V tvém jménu, Pane, žehná církev tyto prsteny; sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé

věrnosti: ať tvoji služebníci N. a N. ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do

smrti. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Odpověď: Amen.

 

Kněz může prsteny pokropit svěcenou vodou a předá je novomanželům. Manžel navlékne prsten

manželce. Může přitom říci: N., přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna i

Ducha Svatého.

požehnání prstenů
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        Pokud jeden z novomanželů není pokřtěn v katolické církvi, je vhodné, aby se svatba nekonala v rámci

mše – chyběl by totiž důležitý prvek, kterým je společné svaté přijímání z jednoho chleba a jednoho kalicha.

V tomto případě je tedy lepší, aby svatba byla beze mše a po přímluvách hned následoval Otčenáš,

modlitba za manžele a závěrečné požehání. Pokud snoubenci přesto trvají na svatbě ve mši, je nutné

povolení biskupa (ordináře).

 

          Pokud se svatba koná v rámci mše svaté, po přímluvách pokračuje bohoslužba oběti jako obvykle

přinášením darů. Je možné, aby dary přinášeli novomanželé, kteří tak naznačí, že to, co dostali, přinášejí

Bohu, aby jim to opět vrátil zázračně proměněné.

 

            Skutečnost, že prvním událostí, kterou manželé společně prožívají, je účast na eucharistii, má velký

význam. Při mši svaté se zpřítomňuje oběť, kterou Boží Syn Ježíš přinesl na kříži, když z lásky k nám daroval

svůj život a tak si zasnoubil svou církev. Novomanželé jsou společně přítomni lámání chleba a žehnání

kalicha, protože také oni jsou svým manželstvím povoláni lámat svůj život jako chléb pro svého manžela či

manželku a pro svoje děti. Také oni jsou povoláni dávat svůj život jeden za druhého, aby společně dosáhli

spásy.

 

        Podobně manželka navlékne prsten manželovi. Může přitom říci: N., přijmi tento prsten na znamení mé

věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Nyní si novomanželé mohou dát první manželské políbení. Potom je možné zazpívat vhodný zpěv.

Předání prstýnku ženě bylo původně součástí obřadu zásnub jako dárek, který byl zárukou budoucí svatby.

V současném obřadu křesťanské svatby je prsten chápán jako znamením věrnosti, které má každodenně,

hmatatelně připomínat skutečnost, že muž patří své manželce a žena manželovi.

 

Přímluvy

 

        Svatební obřad končí přímluvami, v nichž se všichni přítomní za modlí za novomanžele, ale také za

všechny rodiny na světě, za církev a za trpící.

 

                                                                                   Modlitba za manžele 

 

        Po modlitbě Otče náš kněz vynechá modlitbu Vysvoboď nás ode všeho zlého, obrátí se k ženichovi a

nevěstě a vyprošuje pro ně Boží požehnání. Tato modlitba se nikdy nevynechává. V závěrečné části

modlitby lze slova uvedená v závorkách vynechat, vyžadují-li to okolnosti, například u starších

novomanželů. Manželé přistoupí k oltáři, anebo zůstanou na místě a kleknou si. 

 

Kněz stojí se sepjatýma rukama a říká:

 

        Pokorně prosme nebeského Otce, ať žehná těmto svým služebníkům, aby je v Kristu ustavičně

spojovala nejen posvátná smlouva, ale i opravdová láska. Všichni se chvíli potichu modlí.  

 

Potom kněz s rukama vztaženýma nad manžele říká:

Eucharistická bohoslužba

Bože všemohoucí,
ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád
a k svému obrazu jsi učinil člověka jako muže a ženu;
v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici,
takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše,
a učíš nás, že co jsi spojil,
člověk nemá právo rozloučit.
Bože svatý,
ty jsi spojení muže a ženy posvětil
a učinil z něho veliké tajemství,
neboť manželství je obrazem
jednoty tvého Krista a církve.
….
Odpověď: Amen.



        Kromě manželského slibu je druhým vrcholem svatby modlitba za manžele. Její text je velmi starobylý,

máme jej doložen již v raně středověkých sakramentářích. Kněz nejprve vzdává díky za tajemství

manželství, které Bůh vložil již do základů stvoření a které přivedl k dokonalosti Kristus, když na kříži

daroval svůj život pro svou snoubenku církev. Kněz také prosí, aby na novomanžele sestoupil Duch svatý:

vždyť to je On, kdo svou mocí ze dvou lidí vytváří jedno tělo. Kněz se dále za novomanžele přimlouvá, aby to,

co dnes slíbili, prostoupilo celý jejich život.

 

Svaté přijímání a závěrečné požehnání

 

        Manželé a jejich rodiče, svědkové a příbuzní mohou přijímat pod obojí způsobou. Na základě pravidel

stanovených diecézním biskupem, případně biskupskou konferencí, mohou přijímat pod obojí způsobou i

další přítomní.

 

Na konci mše žehná kněz manželům i všem přítomným:

 

        Ať vás provází láska věčného Otce, ať pokoj Kristův naplní vaše srdce a Kristus ať s vámi přebývá. –

Amen.

        (Ať jsou vaše děti vaší radostí i chválou,) ať vždycky najdete pomoc u svých přátel, ať žijete v míru se

všemi lidmi. – Amen.

         Ať jste svědky Boží lásky ve světě a po životě, plném dobrých skutků, vejdete do radosti věčné. – Amen.

          Požehnej vás i všechny přítomné všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. – Amen.

 

        Po mši novomanželé, svědkové a kněz podepíší dokumenty o uzavření manželství, což se může konat

jak v sakristii, tak veřejně před lidmi, ne však na oltáři.

Eucharistie je svátostí jednoty a proto svaté přijímání pod obojí způsobou velmi vhodně završuje slavení

svatby: ti, kdo se sňatkem stali jedním tělem, přijímají spolu jedno Kristovo Tělo eucharistické, které je

včleňuje do církve, jednoho Kristova těla mystického.

 

        Můžeme si uvědomit, že jednota, kterou mezi mužem a ženou vytvořila svátost manželství, má

eucharistický charakter: je založena na dávání a přijímání, na proměně, kterou s lidskou láskou koná Duch

svatý a na daru, který pochází od Boha Otce. Požehnání, které uzavírá každou křesťanskou bohoslužbu je

nyní určeno především novomanželům. Naposledy se ještě ozývají hlavní témata křesťanského manželství:

Ježíšova přítomnost v životě muže a ženy – vzájemná láska – otevřenost pro děti – svědectví o Kristu.

 

Zákon č. 161/1992 Sb.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem

zastupitelstva města.

 

         V diskuzích o praktické stránce svatby je velkým terčem zájmu, co je vlastně potřeba pro samotnou

matriku. Budeme se tedy věnovat praktické stránce svatby a dokumentům potřebných k uzavření

manželství. Hledáte kontakt na matriku ve vašem kraji? Bojíte se, že vám unikne nějaký důležitý formulář? 

V této podkapitole zůstaneme u manželství uzavíraných na území České republiky a u českých občanů. Na

snoubencích zůstává důležité rozhodnutí, a to, jakou formu obřadu si přejí.

civilní obřad
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        Snoubenci, kteří jsou občany České republiky a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice,

předkládají:

 

-  platný doklad totožnosti (u občanského průkazu nelze předložit potvrzení o ztrátě nebo odevzdání OP!)

rodný list (originál nebo notářsky ověřený opis)

 

-  dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových

stránkách)

 

-  doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem, cestovním pasem, osvědčením o státním

občanství ČR nebo listinou o nabytí či udělení státního občanství ČR, přičemž osvědčení ani listina nesmí

být starší 1 roku)

 

-  výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze

prokázat i občanským průkazem, pokud tam uvedené údaje jsou)

 

-  doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství 

-  úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera 

-  pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popřípadě ukončení partnerství

-  pravomocný rozsudek o tom, zda tu manželství, či partnerství je nebo není  

 

-  jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou

o právní moci

 

-  osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená

duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – předloží

rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu (viz výše) připojí:

 

-  platný doklad totožnosti

-  rodný list

-  dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových

stránkách)

-  doklad o státním občanství

-  doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

-  potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno

-  úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)

-  pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)

-  potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno

zástupcem

-  potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší

sedmi pracovních dnů

 Úřední formality potřebné pro právoplatné uzavření sňatku

 Úřední formality potřebné pro právoplatné uzavření sňatku s cizincem

        Rodné listy a ostatní doklady, které k dotazníku k uzavření manželství předkládáte, vám budou vráceny

spolu s oddacím listem.

 

        V případě, že si ohledně dokladů nevíte s čímkoliv rady, neváhejte se obrátit telefonicky, případně e-

mailem na příslušnou matriku.
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         Pro některé šťastlivce bude matrika vstřícná a stačí rezervace skrze telefon, pravděpodobnější ovšem

bude, že vás odkáží na jejich webové stránky, kde najdete seznam termínů pro jednotlivé měsíce. Pokud

chcete svatbu na úřadě, hledejte termíny označené jako „Obřad na úřadě“. Pokud chcete, aby za vámi

zástupce matriky dorazil do hotelu, do parku, nebo na zámek, bude vás zajímat označení „Mimo obřadní

síň“. Pak už stačí si vybrat termín a buď po telefonu nebo osobně ho zamluvit. Pokud by nastala situace, že

ještě nemůžete termín rezervovat, například z důvodu dlouhodobého plánování, můžete zvolit i jinou

možnost, tzv. “plán B”:

4.  NAČASOVÁNÍ A LOKACE SVATBY

     Možná, že jste si se svou drahou polovičkou vysnili nějaké datum nebo speciální místo obřadu svatby.

Pohlídat si ovšem v tomto případě musíte SŇATKOVÝ KALENDÁŘ MATRIKY, ať už se jedná o svatbu na

úřadě nebo mimo obřadní síň. Musíte brát v potaz, že každá matrika, a tím pádem každá obec nebo část

města, si svá pravidla vytváří sama, takže rady budou velmi obecné. Takže i když se snažíme vytvořit nějaký

pomocný manuál k zjednodušení plánovaní svatby, na specifické detaily se vždy nebojte zeptat přímo v

místě vaší svatby.

                                       3 nejdůležitější kroky!
 
-  Najděte si místo svatby, které by se vám líbilo.
-  Zjistěte, ke které městské části nebo obci patří, a
dohledejte kontakt na obecní úřad či matriku.
-  Zavolejte na výše zmíněnou matriku a zeptejte se, jak
probíhá rezervace termínu svatby.

-  Změňte termín svatby na bližší měsíc, který už má
vypsané termíny.
-  Změňte místo obřadu někam, kde je matrika
přívětivější.
-  Nechte se oddat v kostele.
-  Nechte se oddat církevním hodnostářem, který oddává i
mimo vysvěcená místa.
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termín svatby

Při výběru si dejte pozor na to, že většina matrik oddává pouze v sobotu a čas od času v pátek dopoledne.

Každý obřadní den tak matrika stihne oddat pouze 3-4 páry, což je pouze 15 párů měsíčně, takže nečekejte

na poslední chvíli a rezervujte si svůj termín obřadu co nejdříve.

 

                                                SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY
 
- povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně
určenou místnost – 1 000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České
republiky – 3 000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt
na území České republiky – 2 000 Kč
- vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo
s cizincem – 500 Kč
- místní poplatek za služby související s uzavřením manželství – často je
upraveno přímo dle dané matriky (cca 1000 Kč)

                                                           LEGISLATIVNÍ OPORA
 
-  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů 
-  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
-  zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
-  zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých zákonů
-  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 
                                                         SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
 
-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
-  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

místo svatby

Pokud se jedná o místo mimo obřadní síň, musíte se informovat přímo na matrice ohledně výpisu míst, kde

je možné obřad provést. Místa totiž musí být dostatečně „reprezentativní“. Před rezervací termínu proto

zkontrolujte, jestli vybraná matrika na vámi vybraném místě vůbec oddává.
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SEZNAM MATRIK PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ V ČR 

        V každém ze 14 krajů České republiky je vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve

kterém obřad registrace partnerství probíhá. Nebo lze požádat o jiné místo v rámci kraje či výjimečně i

mimo něj.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 

Úřad městské části Praha 1 – Matrika

Odbor matrik, Oddělení státního občanství a matrik

 

Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Telefon: 221 097 248

Internetová stránka: www.praha1.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-19.00 hod.

Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit

na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu,

že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici

zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro

registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a

pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po

rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k

dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je

dostatečně velká na přijetí min. 60 hostů. Samotný akt

k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej

matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich

předchozím prohlášení o neexistenci překážek a

posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny

podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik

registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy

registrovaného partnerství bude partnerům vydán

doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich

pracovních možností. Doklady potřebné k registraci

jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č.
115/2006 Sbr.

JIHOČESKÝ KRAJ
 

Magistrát města České Budějovice – Matriční úřad

 

Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České

Budějovice

Telefon: 386 801 111 (ústředna)

Internetová stránka: www.c-budejovice.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod.

KARLOVARSKÝ KRAJ
 

Magistrát města Karlovy Vary – Matrika

 

Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č.
dveří 308, 309, 310, 311

Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283,

353 118 145

E-mail: ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: www.mmkv.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod.

Poznámka: Prohlášení lze učinit v budově
Magistrátu města Karlovy Vary – Moskevská 21
nebo v obřadní síni města Karlovy Vary – Krále
Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k
registrovanému partnerství, najdete na
internetových stránkách www.mmkv.cz – rubrika “Co
dělat když ….” – odbor vnitřních věcí – MATRIKA.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 

Úřad městské části Brno-střed – Matrika

 

Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní

budova, přízemí, č. kanceláře 4 a 8

Telefon: 542 526 230, 542 526 237, 542 526 238

Internetová stránka: www.stred.brno.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod.

Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na

území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad

pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské

části Brno – střed, tel. 542 175 186.

Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do
registrovaného partnerství bude probíhat v budově
úřadu.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
 

Magistrát města Hradec Králové – Matrika

 

Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec

Králové

Telefon: 495 707 500

Internetová stránka:
www.hradeckralove.org/cz/Magistrat.html
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod., úterý,

čtvrtek 8.00-12.00 hod.

Poznámky: Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky
v budově Magistrátu města Hradec Králové a v
detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků
na Velkém náměstí, Hradec Králové.
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LIBERECKÝ KRAJ
 

Magistrát města Liberec – Matrika

 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Telefon: 485 243 72

Internetová stránka: www.liberec.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.30-18.00 hod.

úterý, čtvrtek 8.30-16.00 hod.

pátek 8.30-14.00 hod.

poslední pátek v měsíci zavřeno, sanitární den
Poznámka: Podle přání partnerů lze prohlášení

provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti

dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti,

případně v obřadní síni.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz –

Matrika odbor správních činností, oddělení matriky a

ohlašovny

 

Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava,

kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové

radnice v 1. poschodí

Telefon: 599 442 212

Internetová stránka: www.ostrava.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

čtvrtek 8.00-11.30, 12.30-16.00 hod.

Poznámka: Prohlášení partnerů budou přijímána v
obřadní síni.

OLOMOUCKÝ KRAJ
 

Magistrát města Olomouce – Odbor správy

 

Adresa: Horní nám. – radnice, 771 27 Olomouc

Telefon: 585 513 314, 585 513 345

E-mail: odb.spravy@mmol.cz
Internetová stránka: www.olomoucko.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-12.00, 13.00-

17.00 hod.

Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro
slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude
možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města
Olomouce, kde probíhají všechny slavnostní události
(uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde
o komorní formu uzavření registrovaného
partnerství, prohlášení se budou činit v malém
salonku před obřadní síní. V každém případě bude
partnerům poskytnuto příjemné prostředí s
profesionálními službami. Žádost o registrované
partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení
matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a
hodina a předán k vyplnění dotazník.

PARDUBICKÝ KRAJ
 

Magistrát města Pardubic – odbor správních agend –

Matrika

 

Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Telefon: 466 859 692

Internetová stránka: www.mesto-pardubice.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.0-17.00 hod.

úterý, čtvrtek 8.00-13.30 hod.

Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro
slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude
možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města
Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události
(uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o
komorní formu uzavření registrovaného partnerství,
prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V
každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné
prostředí s profesionálními službami. Žádost o
registrované partnerství se podává osobně u našeho
úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut
konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.
Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.

PLZEŇSKÝ KRAJ
 

Úřad městského obvodu Plzeň 3 – Bory – Matrika

Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1.

poschodí, č. kanceláře 34

Telefon: 378 036 535, 378 036 517

Internetová stránka: umo3.plzen-city.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-18.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: K přijímání prohlášení je Radou

městského obvodu Plzeň 3 stanovena zasedací

místnost ÚMO Plzeň 3. Pokyny pro partnery jsou k

dispozici na všech matričních úřadech Plzeňského

kraje.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
 

Statutární město Kladno – Matrika

 

Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312

604 210

E-mail: matrika@mestokladno.cz

Internetová stránka: www.mestokladno.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00-18.00 hod.

čtvrtek 8.00-15.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v

salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty

Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a

dohodě na jiném vhodném místě na území

Středočeského kraje.

ÚSTECKÝ KRAJ
 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město,

matrika

 

Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem,

oddělení matriky, kancelář č. 158

Telefon: 475 241 265

Internetová stránka: www.usti-nad-labem.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod.

ostatní dny dle domluvy

Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady
předloží partneři u správního odboru Úřadu
městského obvodu Ústí nad Labem – město, oddělení
matriky, kancelář č. 158, kde si domluví konkrétní
termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do
registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou,
zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři pouze před
matrikářkou, nebo zda chtějí k prohlášení pozvat
příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v
ulici Winstona Churchilla č.p. 1368.

ZLÍNSKÝ KRAJ
 

Magistrát města Zlína – Matrika

odbor občansko-správní, oddělení matrik a

obřadnictví – matrika

 

Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Telefon: 577 630 117, 577 630 209, 577 630 208

Internetová stránka: www.mestozlin.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00-17.00 hod.

ostatní dny dle domluvy

Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v
kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v
zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v
obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech
případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.

KRAJ VYSOČINA
 

Magistrát města Jihlavy – Matrika

 

Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2.

poschodí, č. kanceláře 10 a 11

Telefon: 567 167 241, 567 167 242, 567 167 243,

567 167 244

E-mail: spravni.odbor@jihlava-city.cz
Internetová stránka: www.jihlava.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00-16.30 hod.

pátek 8.00-11.00 hod.

Poznámka: K přijetí prohlášení osob vstupujících
do registrovaného partnerství byly stanoveny
kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a
gotická obřadní síň.
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5. REGISTROVANÁ PARTNERSTVÍ

        Láska nezná hranic. A díky tomu, že žijeme v moderní době 21. století, je možné svou formu

lásky konečně projevit také ve společnosti “nahlas”. Ať už jste partneři, kteří toho mají spoustu

společného, nebo dva, kteří jsou jeden druhému opakem. Láska, oboustranná potřeba pocitu

blízkosti a vzájemné podpory, velká spousta trpělivosti a porozumění je zapotřebí k dokonalému

vztahu, i když jde třeba o milostný vztah lidí stejného pohlaví. Některé páry po určité době

ovšem také zatouží sdělit okolnímu světu své pocity a životní rozhodnutí, že k sobě prostě patří.

Právě pro vás je připravena tato speciální podkapitola, zabývající se nutnostmi pro uzavření

registrovaného partnerství.

 

Uzavření registrovaného partnerství

 

        V ČR je registrované partnerství povoleno od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č.

115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem

stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob

stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o

tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky,

položené snoubencům, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení

výslovně uvedete, že vám nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který

se o prohlášení sepisuje, podepisujete vy - osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník,

je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se pak zapíše do knihy registrovaného partnerství.

 

Kdo a za jakých podmínek 

 

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Partnerem se

rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna

z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

 

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

 

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

-  nedosáhla věku 18 let,

-  nemá způsobilost k právním úkonům,

-  již dříve uzavřela manželství,

-  již dříve vstoupila do partnerství, anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v

zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá

 

Jak a kam se obrátit

 

Registrující matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení, jsou stanoveny v příloze č. 4

vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Najdete je v předchozí

části tohoto e-booku věnované matrikám.

 

Osoby vstupující do partnerství na území České republiky činí prohlášení osobně před

kterýmkoli registrujícím matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt budoucích partnerů.

Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním

obvodu.
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        V červnu roku 2018 se odehrála asi největší havajská svatební událost roku: své ano si řekli

Ross Matsubara a Noa Santos. Naštěstí u této obrovské událostí byla fotografka z Vogue.com

Melia Lucida a zachytila tuto krásnou společenskou událost. Ačkoliv se jednalo o svatbu dvou

ženichů a pro nás opravdu exotickou lokaci, přesto zde najdeme spoustu a spoustu inspirace.

Podrobný článek i s větší fotoinspirací najdete na webu SvatebníBlog.cz. Posuďte sami.
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                                          Poplatky a termíny
 

-  vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý

pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 3000 Kč
-  vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna

má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 2000 Kč
-  vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného

partnerství v cizině nebo s cizincem je zpoplatněno 500 Kč

Co musíte předložit

 

        Dle § 33 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, státním

občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášena k trvalému pobytu v České republice,

je povinna matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

 

-  rodný list

-  doklad o státním občanství

-  výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

-  výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

-  pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

 

        Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad

může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému

obyvatel, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence

cestovních dokladů. 

 

         Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství, jež je občanem a

má trvalý pobyt v cizině, povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit

výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem

vydávány. Doklady týkající se evidence obyvatel nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud

jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

 

        Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před

vznikem partnerství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území

České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení

nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

 

Doklad o právní způsobilosti vstupu do partnerství nesmí být k datu uzavření manželství nebo

vzniku partnerství starší 6 měsíců.

 

Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá

o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou

požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření

spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 

Formuláře

 

        Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis  -

Dotazník k registrovanému partnerství, který je k dispozici na příslušných matričních úřadech.
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                                                     Právní úprava
-  zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb.

-  vyhláška č. 300/2006, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., a kterou se mění

vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

                                        Doplňující zákony a předpisy
 

-  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
-  zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění

pozdějších předpisů
-  zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých

zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

-  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

 

-  Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jedné osoby vstupující do

registrovaného partnerství.

-  Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se učinění prohlášení

o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.

 

Osvobození od poplatku

-  Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Další účastníci a činnosti

 

        Protokol o prohlášení, který se sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář,

tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. 

 

Další činnosti

 

         Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy

partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo

jejímu zmocněnci. Požádá-li fyzická osoba uvedená o vydání matričního dokladu z matriční

knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.



Koordinace svatby
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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Čím začít hned po zásnubách:

 

        Měli byste si spolu se snoubencem jasně definovat, jaké máte představy o společné svatbě – to

znamená:

 

-  jaký typ svatby byste si přáli (zda chcete sňatek církevní či občanský – budete-li mít církevní sňatek, je

potřeba oslovit faráře, kterého si přejete jako oddávajícího, v případě církevního sňatku je nezbytná

snoubenecká příprava před vstupem do manželství a její délka může trvat i rok)

-  stanovte si, v jakém ročním období/měsíci byste se chtěli brát –  tedy předběžné datum svatby

proberte si, jakou lokalitu zvolit – je to podstatné z důvodu úřadů, pod které dané místo spadá, a poté

teprve zjistíte, zda je možné realizovat svatbu v dané lokalitě v daném termínu

 

        To už ovšem všechno víme. Nyní vám už jen přiblížíme, v jakém pravděpodobném harmonogramu je

dobré plánovat svatební přípravy, aby vše proběhlo hladce a bez nervozity. Tento ilustrační harmonogram

je uveden pouze v bodech a v pravděpodobné časové lince čistě pro vaši představu. U tohoto příkladu

vycházíme z předpokladu, že budete plánovat organizaci přibližně rok dopředu. Pokud ne, pouze body,

které jdou za sebou, musíte zvládat rychleji v jednom měsíci, nebo je více rozložit například do půlročního

období.

        Pokud patříte mezi ty, kteří při přípravě využijí naši bezplatnou aplikaci Bride Advisor, po  přesném

zadání termínu při vstupu do aplikace se algoritmus příprav přizpůsobí přesně vám na míru. V úkolníčku se

pak detailně dozvíte veškeré informace krok po kroku.

4

1. JAK SESTAVIT HARMONOGRAM KOORDINACE CELÉ SVATBY?
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12-9 MĚSÍCŮ PŘED SVATBOU
 

-  oznamte zásnuby

-  sestavte seznam hostů a informujte předběžně hosty o datu a místu konání svatebního obřadu a hostiny – je

dobre už mít představu a být si jistí svědky a družičkami 

-  objednejte a rozešlete kartičky SAVE THE DATE 

-  vyberte místo pro konání svatebního obřadu a navštivte matriční úřad – rezervujte si termín svatebního

obřadu; pokud je svatba na některém obzvlášť oblíbeném místě, bude termínů k volbě velmi málo

-  vyberte a rezervujte hotel nebo restauraci, kde se bude konat svatební hostina

-  seznamte rodiče nevěsty a ženicha – pokud se ještě neznají, doporučujeme seznámit je na neutrální půdě
-  přibližně sestavte seznam hostů, aby bylo možné stanovit rozpočet na svatbu 

-  oslovte potenciální svědky

-  oslovte fotografa

-  oslovte kameramana

-  zvolte/rezervujte si svatebního DJ, kapelu nebo zpěváka

-  snažte se ujasnit si styl svatby – z důvodu poohlédnutí se po svatebním oděvu 

 

9-6 MĚSÍCŮ PŘED SVATBOU
 

-  rezervujte ubytování pro hosty zdaleka (pokud jste zvolili složitější lokaci)

-  výběr designérské služby 

 

6-4 MĚSÍCE PŘED SVATBOU
 

-  vytvořte a objednejte pozvánky či ostatní svatební tiskoviny (okamžitě po zhotovení je rozešlete hostům) 

-  vyberte oblek pro ženicha, včetně bot, košile a doplňků
-  poohlédněte se již po svatebních šatech 

 

3 MĚSÍCE PŘED SVATBOU
 

-  pokud jste již obdrželi objednané svatební tiskoviny, rozešlete svatební oznámení, pozvánky a potvrzení

účasti na svatbě
-  zajistěte šaty pro družičky

-  pojedete-li na líbánky, domluvte si dovolenou u zaměstnavatele

-  nevěsta by se měla objednat u kadeřnice na zkoušku svatebního účesu

-  kontaktujte muzikanta, popř. kapelu

-  můžete si sepsat seznam svatebních darů
 

2-1 MĚSÍC PŘED SVATBOU
 

-  zaktualizujte počet osob, sestavte zasedací pořádek u tabule a ve vozidlech

-  objednejte svatební koláče, dorty a cukroví

-  nevěsta si dokoupí doplňky – punčochy, spodní prádlo, závoj nebo ozdobu do vlasů, boty, rukavičky, bižuterii,

podvazek

-  objednejte svatební kytici

-  objednejte i kytice pro obě maminky, korsáž pro ženicha, svědka, květiny na výzdobu stolů, sálu, popřípadě
kostela či obřadní síně, zajistěte myrtu

 

3 TÝDNY PŘED SVATBOU
 

-  v restauraci se domluvte na svatebním menu

-  nevěsta by si měla zajít na zkoušku líčení

-  vyzvedněte snubní prsteny

-  nevěsta by se měla objednat na manikúru, kosmetiku

-  dokoupit drobnosti (vývazky, stuhy, ubrousky, ozdoby do koláčů…)

-  připravte si harmonogram svatebního dne

 



1-2 TÝDNY PŘED SVATBOU 
 

-  poslední zkouška šatů a obleku ve svatebním salonu

-  zabalte si zavazadla na svatební cestu

-  vyzvedněte a rozvezte koláče (někdo spolu s rozvozem koláčů přiloží svatební oznámení, v tom případě
nerozesílat)

-  rozlučka „se svobodou“

-  kontaktujte všechny dodavatele na zajištění služeb a ujistěte se, že je vše v pořádku

 

TĚSNĚ PŘED SVATBOU
 

-  vyzvedněte si svatební šaty, oblek, šaty pro družičky ze svatebního salonu

-  přivezte z cukrářství dorty a cukroví

-  připravte si snubní prsteny, doklady

  
SVATEBNÍ DEN
 

-  vyzvedněte svatební kytici

-  zajeďte ke kadeřnici a kosmetičce a nechte se nalíčit a učesat

-  zkontrolujte svatební dort a cukroví a dovezte je na místo hostiny (dělá se obvykle den předem)

-  nazdobte vozidla

-  nezapomeňte si vzít s sebou: snubní prstýnky, občanské průkazy či cestovní pasy, stvrzenky o zaplacení

poplatků za obřad, případně CD s hudbou

-  nevěsta si s sebou vezme: náhradní punčochy, šaty na převlečení, kosmetiku…
...užijte si svůj Velký den a hezky se bavte
 

1-3 TÝDNY PO SVATBĚ
 

-  zkontrolujte veškeré platby

-  vraťte šaty, oblek (většinou se vrací do tří dnů od svatby)

-  vyzvedněte si oddací list na matrice (je možné si ho nechat  zaslat poštou)

-  pořiďte si nový občanský a řidičský průkaz (nové jméno, nový stav - nepovinné)

-  nový cestovní pas (pro ty, kteří změnili jméno)

-  nahlaste změnu jména zaměstnavateli, úřadům, atd.

-  vyzvedněte si fotografie a video

-  rozešlete děkovné dopisy nebo vytištěné děkovné kartičky nebo poděkujte pomocí svatebního webu za dary i

za účast na svatbě (můžete přiložit jako dárek vaši svatební fotografii)
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        Toto je jedna z nejzásadnějších otázek a měli byste si ji promyslet možná trošku podrobněji.

Udámepár okolností, které by měly ovlivnit váš výběr. Protože správné datum vám může ulehčit

mnoho příprav a soubojů s dodavateli.  Kritérií pro rozklíčování svatebního data může být několik,

zkusíme si je tedy přiblížit jedno po druhém.

 

       1. Určitě máte nějaké své oblíbené roční období, které máte emocionálně spjato s vámi, nebo

spojené s nějakou významnou událostí nebo symbolikou (seznámení se snoubencem, nějaké rodinné

výročí, narozeniny dětí, tradice v rodině, výročí svatby rodičů nebo i prarodičů, těhotenství, magická

data a podobně).

2. JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT TO PRAVÉ SVATEBNÍ DATUM? 

JARO

 -  Jarní období přináší spoustu pozitiv, ale i negativ. Z meteorologického hlediska je to skvělá volba

pro ty, co nemají v oblibě zimu, ale těžce snáší horka a dusna. Musíte ale zvážit, že na jaře je počasí

opravdu hodně proměnlivé a v případě zahradní párty musíte myslet na nějaký náhradní plán B.

Častěji vás překvapí déšť, bouřky nebo jiné výkyvy počasí. Pokud máte možnost i nějakého vnitřního

interiéru pro hostinu a vy jako nevěsta byste si přála opravdu honosnou róbu, je toto období velice

praktické, jelikož nemusíte snášet úmorná horka v korzetu. Pro toho, kdo má raději chladnější rána a

večery, je toto období ideální. 

 

-  Dalším hlediskem je také ta pravda, že březen, duben a květen se ještě nezapočítávají do aktivní

svatební sezóny, a tak máte možnost většího výběru data na místech, která jsou přes léto obsazena i

rok dopředu. A další výhodou pro vás je,  že dodavatelé se teprve na sezónu připravují, takže budete

mít v určitých směrech více možností výběru, možná ulovíte nějaké ty slevy a sjednáte nižší ceny.

 

-  Co se týče ČR, nehrozí nějaké dlouhé školní prázdniny, ani hromadné dovolené, takže i pro pro

rodinu a blízké může být jednodušší mít v daném datu volno.

 

-  Pokud patříte mezi milovnice Velikonoc nebo jarní výzdoby, toto období vám také může pomoci.

Dokonce při výzdobě svatby můžete sáhnout do výběru cibulových květin, jako jsou narcisy, tulipány a

nádherné hortenzie, které se staly opravdovým hitem ve floristické svatební výzdobě, a to včetně

slavobrány. V měsíci květnu je také období nádherných pivoněk, které už se snad ani nedají nazývat

trendem, ale samozřejmostí ve svatební floristice.
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Svatba v květnu aneb Proč se snoubenci vyhýbají svatbě v měsíci lásky?
 

         Proč zrovna v tento měsíc matriky stále zaznamenávají nejméně svateb za celý rok? Je to kvůli pověře:

 „Svatba v máji, do roka máry,“ nebo v jiném znění: „Svatba v máji, nevěsta na máry.“ Tyto pověry by už ale bylo

nejlepší zapomenout. Platily v 18. století, v době, kdy se o nich datuje první zmínka. Ovšem v této době byly

nevěsty vystaveny hned dvojímu riziku. Většinou totiž otěhotněly brzy po svatbě a těhotné pak v letních měsících

tvrdě pracovaly na poli. Při práci se šetřit nemohly, a tak často těhotenství končilo potratem, který ale mohl

přinést řadu komplikací i smrt. Dalším rizikem byl porod, protože miminka, počatá po květnové svatbě, se rodila

v zimním období nebo na přelomu zimy a jara. V tu dobu už lidé neměli příliš velké zásoby jídla, a tak se hodně
uskrovňovali. Budoucí matka byla oslabená, neměla dost vitamínů a často byla i hodně hubená. Nebylo

výjimkou, že porod nepřežila. Doba se naštěstí posunula a ani jedno riziko dnes určitě nevěsty neohrožuje.

 

EXURZE SVATEBNÍMI POVĚRAMI

LÉTO

-  Pravá letní svatební sezóna je zahájena v červnu a uzavírá se na konci srpna. Velkou výhodou bývá

stabilnější a teplejší počasí. V tomto případě můžete volit i venkovní prostory, plánovat zahradní párty

nebo i obřad na rozkvetlé louce. Toto období je prostě praktické pro tzv. tématické svatby (svatby ve

stodolách, ”boho” styl rustikální svatby, v gipsy stylu, teepee - styl, svatby přírodního rázu s využitím stanů

nebo karavanů nebo dokonce i nočních svateb, a podobně). 

 

-  Velké negativum je ovšem tzv. prázdninový faktor, tedy, že mnoho členů rodiny má již dlouho

naplánované dovolené.

 

-  V hlavní sezóně jdou samozřejmě dodavatelé s cenami nahoru a bývá i často komplikovaná rezervace

volných termínů. Pokud jde ještě k tomu o nějaké populární datum, musíte počítat s tím, že u

oblíbených dodavatelů je dobré si zarezervovat své poptávky minimálně rok dopředu, ne-li více.

 

-  Pokud jste milovnicí čistších a minimalističtějších floristických dekorací, v tomto období vás určitě

nadchne nepřeberná možnost variací s lučním kvítím.

 

Foto Štěpán Vrzala, autorka dekorací Dajana Nebuchla, květiny Flovers
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Foto Štěpán Vrzala, organizace Lily Madonna

Foto a dekorace Cool Flowers

Foto Štěpán Vrzala, autorka dekorací Dajana Nebuchla, květiny Flovers

Organizace a dekorace – Svatby podle Adély, Foto – Dara Rakovčík, Květiny – Frezia Fleur, Dort – Punk Rock Cakes, Šaty Poner
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-  Co se týče podzimu, mezi nejoblíbenější období stále patří měsíc září, jelikož spadá do krásného

období “babího léta”. Z meteorologického hlediska je babí léto obdobím déletrvajícího slunného a

poměrně teplého počasí na konci září a na počátku října, kdy maximální denní teploty vystupují nad

21 °C. Babí léto je doprovázeno velkým rozdílem mezi denními a nočními teplotami. Přestože se

teploty v období babího léta mohou šplhat i přes 23 °C, ranní teploty často padají pod 10 °C, občas i

pod bod mrazu. Zde se tedy vracíme k úkolu mít k dispozici nějaký interní prostor, minimálně pro

večerní hostinu. 

 

-  Měla byste vzít v potaz, že se pomalu, ale jistě zkracuje den a ubývá světla. Mějte na paměti, že

slunce v zimě zapadá dříve, takže máte méně času na svatební aktivity (například focení).

 

-  Celé podzimní období je velice bohaté pro dekorativní vytvoření tématické svatby (svatba v

podzimní atmosféře, lesní svatby, halloweenská svatba, k využití se více nabízí osvětlovací efekty,

lampióny apod.).

 

PODZIM 
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-  Zima jako taková se považuje za mimosvatební sezónu. Víceméně po celé ČR probíhají svatební

veletrhy a pro dodavatele nastává období “dovolené”, kdy připravují své produkty a servis na další

rok. Což je ale v konečném důsledku velké plus pro vás, které se rozhodnete pro některý ze zimních

měsíců. Dodavatelé se o vás doslova poperou, vytváří mnoho soutěží a slev, kterých můžete využít, a

v podstatě vám budou k dispozici kdykoliv, kdy si řeknete.

 

-  Velká nevýhoda zimní svatby je v nestabilním počasí v České republice a nepředvídatelné

meteorologické předpovědi. Nemáme jistotu ani krásně zasněženého prostředí, pokud

neuspořádáte svatbu někde v horské oblasti. 

 

-  Toto studené období se určitě bude zrcadlit i na vašem svatebním outfitu. Z důvodů častých

přechodů, focení a podobně musíte ke svým svatebním šatům zakomponovat také kožíšek, přehoz,

pláštěnku nebo kabát. Ohledně této tématiky se můžete více inspirovat v našem článku na

SvatebnímBlogu.cz.

 

-  Co se týče tématických okruhů, kterými můžete osvěžit design své svatby, máte zde nepřeberné

množství. Hlavním tématem se mohou stát samozřejmě Vánoce (svatba s nádherným vánočním

stromem, s vánočně vyzdobenou tabulí s drobnými detaily, jako je vánoční cukroví, horké drinky,

fontána s horkou čokoládou, svatební svařák či medovina a mnoho dalších detailů). Nebo lednová

novoroční svatba ve stříbrno-zlatém stylu a spoustou třpytek a novoročních detailů elegantního

banketu. V neposlední řadě to může být krásná únorová valentýnská svatba s tématikou lásky.

Všechny podobné inspirace, jak na tyto tématické svatby, najdete v magazínu pod štítkem -

tématické svatby.

 

ZIMA
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        2. Zvažte rozvrh samotných hostů. Ujistěte se, že vaši nejdůležitější hosté mají v daném datu

volno. Hlavně v okruhu nejbližší rodiny, přátel a svědků. Dávejte také pozor na to, aby se nekryly dvě

svatby v podobném okruhu lidí. Tak by stejně pozvaní hosté mohli mít problém v rozhodování, na

kterou svatbu jít. Zjistěte, zda vaše svědkyně nebo osoba blízká není těhotná a tento měsíc zrovna

nerodí.

    

        3. Komplexně v jakémkoliv ročním období neopomíjejte tzv. prázdninový faktor, tzn. že rodina i

přátelé odjíždí na dovolené a prázdniny. V prázdninovém období mají majitelé míst konání

tendenci navyšovat cenu. 

 

        4. Pokud si vyberete místo konání například v nějakém hotelu v Tatrách, budete muset myslet

na to, jak nejlevněji dopravit všechny hosty na místo konání. V tom případě je důležité zajistit

dopravce nebo řidiče, které si v daný termín budete rezervovat.

 

        5.  Nebo třeba jen milujete magická data jako jsou 18. 8. 2018 / 7. 7. 2007, kdy oba dva termíny

ještě k tomu připadaly přesně na sobotu. Speciální svatební termíny, které vycházejí z různých

shodných čísel, jsou zábavné a snadno zapamatovatelné, ovšem jsou okamžitě rezervované. Zvažte

výběr data i podle nějakých významných událostí, které jsou důležité třeba i pro vašeho snoubence.

Například výročí, první rande a různé jiné roztomilé příběhy, se kterými se můžete podělit třeba v

pozvánce pro hosty.

 

      6. Posledním faktorem mohou být samotné líbánky. Pokud se chystáte jet na líbánky, budete

upravovat datum tak, abyste si užili také svoji vysněnou novomanželskou dovolenou.

 3. JAK VYTVOŘIT PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM HOSTŮ A JAK S NÍM PRACOVAT?

       Pokud máte pocit, že zatím je plánování zábava, myslíme, že nejzábavnější úkol pro vás a

snoubence teprve přichází na řadu. Dalším důležitým bodem ovlivňujícím svatební přípravy je

tvorba jmenného seznamu hostů. V tomto úkolu je rozhodnutí zcela na vás. Většinou si páry přejí

pozvat každého, kdo pro ně něco znamená, ať už je to nejbližší rodina, širší rodinný kruh, přátelé,

kolegové, apod.

 

        Důležité je zvážit všechny vaše možnosti, abyste na úkor obrovského počtu hostů nepřišli o

krásnou atmosféru vaší vysněné svatby. Pro nás je nejdůležitějším pravidlem nenechat se strhnout

zarytými zvyklostmi našich babiček typu, toho byste měli pozvat, protože on někoho někdy předtím

pozval, nebo by měl být účasten na svatbě. Nebuďte loutkou a nenechte se ovládat nastavenými

pravidly a tradicemi za každou cenu, pokud to není vaše výslovné přání. Možná v minulých dobách

se ctilo pravidlo, že ten, kdo platil či přispíval na svatební hostinu, měl co mluvit do celkové

organizace. Naštěstí doba trochu pokročila, takže spíše dejte na svůj prvotní dojem a emoci, jelikož

tento den je jen a pouze o tomto. 

 

        V podstatě je i velmi těžké vyhovět všem zúčastněným k úplné spokojenosti, a ne všechny typy

lidí se velice rychle v cizím prostředí “otrkají” a třeba i seznámí, aby si celý svatební den užili s

ostatními. Podívejme se tedy alespoň na pár faktorů, které, pokud si je zodpovíte, vám pomůžou

vytvořit vyhovující seznam hostů.

 

        Pro vaši představu se rozlišuje svatba malá (kde se pohybujeme přibližně do 25 osob) a svatba

velká (kde počet hostů čítá 25 a více osob).
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K SESTAVENÍ DOKONALÉHO SEZNAMU HOSTŮ MUSÍTE ZVÁŽIT NĚKOLIK
FAKTORŮ A ZODPOVĚDĚT SI NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH OTÁZEK: 

      V první řadě si hosty rozdělte do skupin (nejbližší rodina, vzdálení příbuzní, přátelé, kolegové, jiné

osoby blízké...)

 

        Poté se rozhodněte, jaké skupiny se účastní jaké části svatby. Máte mnoho možností:

 

        1. Všichni se účastní každé části svatebního harmonogramu od ranního rautu, obřadu, přes

svatební hostinu, až po večerní občerstvení a zábavu.

 

         2. Jen některé skupiny se účastní určitých částí svatebního dne. Například jen vaši “nejbližší”

se účastní celého dne a zbytek hostů (přátelé a kolegové) se účastní pouze obřadu a poté například

jen večerní zábavy a rautu. 

 

        Všechny tyto detaily hrají velkou roli  hlavně ve svatebním rozpočtu. Pokud se obáváte, jak tyto

drobnosti s hosty vykomunikujete, vše zvládnete pomocí oficiálních pozvánek, kde pouze přiložíte

dodatečné údaje. Nebo zakomponováním informací na svatební web. Například uvedete, že pozvání

ke svatebnímu obědu se týká těch hostů, kteří obdrželi kartičky s pozváním ke svatebnímu stolu…

Takto si  můžete dovolit pozvat více hostů, účastní se pak obřadu a později se k vám přidají až u

večerní zábavy. 

 

        Dalším faktorem je lokalita a místo svatby. Musíte znát kapacitu místa obřadu a hlavně

kapacitu místa na hostině.

 

        Nejdůležitějším faktorem zřejmě stejně budou finance určené na svatbu. Touto tématikou se

budeme detailně zaobírat v kapitole 5. Svatební rozpočet. Bylo by tedy dobré tento úkol alespoň

předběžně uzavřít co nejdříve, abyste mohli pracovat s dodavateli - objednávat produkty a hlavně

zjistit, na kolik vás přijde svatební pohoštění, a podle toho se můžete opět snadno rozhodnout, jak

pojmete catering a zajištění nápojů.

4. PROČ SI NEVĚSTY NAJÍMAJÍ SVATEBNÍHO KOORDINÁTORA? 

         Organizace svatby na vlastní triko. Pro někoho příjemný adrenalin, pro jiného vody zcela

neznámé a neprobádané. Jak už jsme zmínili dříve v úvodním SVATEBNÍM DESATERU, v dnešní

uspěchané době bývá ušetření času výhrou pro každého z nás. I když tato příručka je určena

především nevěstám plánujícím svatbu samostatně, je možné, že zvážíte třeba jen částečnou účast

koordinátorské pomoci. Zhruba 100-200 hodin práce navíc si musíte přičíst k vaší dosavadní

činnosti běžného života. Počítat také musíte již se zmiňovanými krizovými body, které na 99 %

přijdou a není jednoduché je v krátké časové ose vždy vyřešit bez újmy. Tím může dojít posunutí

nejednoho deadlinu a nebo rozbití celého finančního konceptu. To si ovšem v počátku uvědomuje

málokterá nevěsta. 

 

        V závěru může být zklamaná, že například dekorace neodpovídá atmosféře svatby, kterou si

přála. Že si neužila svatební den naplno a strávila převážnou část svatby úkolováním, chystáním a

řešením třeba jen drobných záležitostí. Pomoc koordinátora nebo svatební agentury můžete využít

jen při stěžejních bodech plánování. 

 

Kdo je vlastně svatební koordinátor a jak vybrat toho nejlepšího? Proč je v Čechách slovo svatební

agentura nebo svatba na klíč stále trochu tabu? Abychom nevařili z vody, obrátili jsme se na

profesionály v oboru, kteří vám trochu více přiblíží možná vámi nezodpovězené otázky.
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     Koordinátor je v podstatě centrální mozek svatby. 

 

        Je za něj označována jedna osoba nebo celý tým lidí (mluvíme-li o svatební agentuře), která se

vyznačuje organizačními schopnostmi, je v pozici svatebního designéra, svatebního konzultanta a

řídí celý projekt tak, aby došel podle vašeho přání do zdárného konce. Tento člověk by měl na

základě svých zkušeností a hlavně dobrých kontaktů mezi dodavateli proměnit váši svatební ideu o

svatebním dni do perfektně zvládnutého sledu událostí. Je v podstatě pilířem celého společenského

eventu. 

 

        Zcela zásadní pro jeho výběr není jen vzájemná sympatie a důvěra, i když tento faktor zde hraje

velkou roli, nýbrž i jeho odborné dovednosti a schopnosti. Zda má dobré reference a větší možnosti

při výběru specifických dodavatelů pro vaši svatbu. (Není vždy úplně dobré volit koordinátora nebo

agenturu, která má předem striktně dané dodavatele, zajišťující produkty a servis na vaši svatbu).

Pokud byste nesouhlasili s danou ideou nebo cenou, měli byste mít pořád možnost volby.

 

 

 

Jak by měl tedy vypadat pracovní profil svatebního koordinátora? 

 

-  Měl by umět naslouchat. Pokud vás sice vyslechne, ale okamžitě začíná podsouvat nějakou svou

ideu, nebývá to dobré znamení.

-  Měl by mít napaměti každé vaše vyslovené přání a zohlednit je v následné nabídce. 

-  Neměl by ovšem jen kývat a slibovat, jelikož je jasné, že některé úkoly nejsou zcela realizovatelné,

a tak by měl pozorně argumentovat u daných přání.

-  Určitě by měl vznášet různé námitky a ukazovat vám i jiná elegantní řešení, aby vám pomohl

ušetřit zbytečné náklady. 

-  Měl by být tak trochu všestranný. Mít přehled o novinkách, trendech, kde sehnat informace, nebo

správné dodavatele. Určitě by měl mít designové a organizační cítění. 

-  Co se týče jeho kontaktů, kvantita není to samé jako kvalita, takže si dejte pozor, zda má dobré

reference nejen on, ale také firmy, s nimiž spolupracuje. 

-  Měl by být po dobu svatby takovou vaší neviditelnou pravou rukou, která se zaměřuje na hladký

průběh celé akce.

 Kolik vás můžou jeho služby stát? 

 

         Věřte nebo ne, koordinátor by vám měl spíše peníze v rozpočtu ušetřit. U dodavatelů, s

kterými spolupracuje, většinou mívá sjednané možnosti slev nebo nižších cen, ke kterým se

jednotlivý zákazník nemá vůbec šanci dostat. Tam, kde finance nejsou prioritními, snaží se

kompenzovat ceny zaručenou kvalitou nebo nějakou přidanou hodnotou (například

bezplatným dovozem, servisem v ceně, nebo úklidem). 

 

        Ve své podstatě ta částka, kterou vám pomůže ušetřit, by měla být rovná výši jeho výplaty.

Je to samozřejmě řečeno velice obecně. Konkrétněji je většinou vypočítávána odměna

koordinátora přibližně 10-15 % z rozpočtu svatby. Konečná cena ale vždy závisí na objemu

prací nutných pro zajištění jednotlivých úkolů. Proto i v této knize se zaobíráme možnostmi

přizvání koordinátorské výpomoci, jelikož vám může často pomoci jen s dílčími částmi

organizace, za kterou zaplatíte. Pokud například zvažujete jen případnou výpomoc v den

svatby s koordinací jeho průběhu, může jednorázová odměna činit kolem 8-15 tisíc korun.
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      Abychom vám přiblížili práci koordinátorů a svatebních agentur a ukázali pohled z jejich strany,

ptali jsme se některých profesionálů u nás. Kritické body, které mohou ovlivnit vaše svatební

přípravy a jak je zvládnout, s vámi projde svatební koordinátorka Lenka Smrčková.

 

CO VŠE SE MŮŽE VE SVATEBNÍ DEN STÁT?

         Je spousta situací, kterým nemůžeme zabránit. Ale jsou určité momenty, kdy jsme schopni

reagovat, pohlídat si to. Svatební den je pro většinu nevěst od rána velkým stresem. Chtějí mít vše

dokonalé. Pokud si budete svatbu organizovat sama, tak rozhodně k ruce potřebujete alespoň

kamarádku. Vy se v určité době připravujete a mezitím přijíždějí hosté. Musí je někdo vítat a připínat

vývazky. Váš snoubenec to určitě nebude. Ten by si v hlavní roli měl užívat roli ženicha, dát si

welcome drink, sednout si a popovídat s rodinou a hosty. Někdy určitě i tradice ženicha zaměstnají

natolik, že nemá na nic jiného pomyšlení.

 

        Někdy se stává, že přivezou dort a položí ho na stůl a dál už se o nic nestarají. Musí být někdo,

kdo jej v tomto momentě připomene obsluze, aby ho vložila do chladnice. Obsluha to sama od sebe

většinou neudělá, musíte ji na to předem upozornit, protože často neví, kde jí hlava stojí. V dnešní

době má spousta lidí alergie na potraviny, bezlepkovou dietu, atd. Je dobré, když je obsluha

informovaná o všech hostech. Jinak se může i servis cateringu stát špatným snem nevěsty s

neustálými dotazy.

 

        Velice často nastává problém se seřazením hostů na obřad. Nikdo neví, kam si má stoupnout,

sednout. Je důležité, aby to někdo zorganizoval. Stalo se, že i ženich čekal přes 8 minut, než nevěsta

vůbec přišla. To je opravdu dlouhá doba a může to navodit špatnou atmosféru.

 

        Zábavné hry na svatbách by měl taky někdo uvádět. Profesionální DJ to obvykle zvládne. Máte-li

ale připraveného něco speciálního, uvítáte ještě další pomoc. Hlavně v období příjezdů hostů na

svatební hostinu, kdy čekají, než dokončíte svatební focení a podobně. Vy jako nevěsta dáváte

koordinátorovi instrukce o možnostech v programu svatebního dne a on jej může různě

zakomponovat do programu tak, aby nevznikaly “hluché chvilky”, hosté a děti se nenudili a

například vám mohli vytvořit i nějakou pěknou vzpomínku na svatbu.

 

        To jsou pouze malé střípky a příklady toho, co může nastat. Jsou samozřejmě daleko horší

situace. Nepřijede fotograf, vizážistka, nebo mají třeba jen zpoždění. Zjistíte, že nemáte dostatek

parkovacích míst. Není dostatečně zajištěná doprava hostů, nebo vznikne nějaký problém při jejich

ubytování, pokud jsou zdaleka. Bohužel, něčemu se zabránit nedá. Nevyzpytatelnému počasí a

podobným malým katastrofám se asi nevyhne žádná svatba. Spousta situací má pak řešení díky

profesionalitě lidí, které kolem sebe máte.

 

    

      

“Spousta nevěst si chce svůj svatební den zorganizovat podle svých představ.

Samy s pomocí kamarádek, známých. Řekla bych asi až 80 % nevěst.

Koordinovala jsem i malé svatby, protože nevěsty s kamarádkami si den chtěly

užít. Nestarat se o nic, jestli je dort v lednici, jestli už přijeli hosté, zda zvládnou

koordinovat obřad, uvádět společenské hry atd. Svatbu si nikdy neužijete tak, jako

když tam máte schopného člověka. Kamarádka může koordinátorku nahradit, ale

nemá zkušenosti se svatbami nebo řízením lidí,” vzpomíná Lenka.
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      Čistě pro vaše srovnání jsme v krátkém interview vyzpovídali i zástupkyně svatební agentury. 

 

Mnozí si neumí představit, co taková spolupráce se svatební agenturami obnáší. Zeptali jsme se na to

dvou profesionálních organizátorek svateb, Lenky a Terezy, které pracují pod společnou značkou

Svatby s úsměvem. Zeptali jsme se, jak organizace probíhá a co mohou nevěstám nabídnout.

 

Je při přípravách svatby něco, co se zdolává těžko, nebo dokonce něco, co byste rády vyškrtly ze

seznamu příprav?

 

        Důležité je dovést snoubence k reálné představě o kvalitě nabízených služeb. Mnoho nevěst má na

začátku plánování svatby nereálné představy o cenách zboží a služeb. Často se také setkáváme s tím, že

snoubenci unáhleně vyberou dodavatele, aniž by si předem zjistili reference. Z výsledku potom mohou

být zklamaní, většinou se s tímto setkáváme u výběru fotografů a kameramanů.

 

Můžete nás seznámit s tím, jak probíhá spolupráce s vámi? Od prvního kontaktu až do odchodu

posledního svatebního hosta?

 

         Velice si zakládáme na osobním kontaktu se snoubenci, a proto jim vždy nabízíme první

nezávaznou schůzku. Nad dobrou kávou si nastíníme základní představy o tom, kde by se měla jejich

svatba odehrát, v jakém termínu, na jakém místě a pro kolik přibližně hostů. Zároveň je seznámíme s

naší nabídkou a dohodneme předběžný rozsah poskytovaných služeb.

 

        Pokud se budeme bavit o samotném svatebním dni, jsme snoubencům k dispozici od brzkých

ranních hodin. Dohlédneme na přípravy nevěsty a ženicha, výzdoby, zkontrolujeme místo obřadu. Dále

jsme v kontaktu s jednotlivými dodavateli, vítáme svatebčany, rozdáváme vývazky, řadíme svatební

kolonu.

 

        Po domluvě s matrikou samostatně koordinujeme průběh obřadu. Po celý den se staráme o

pohodlí svatebčanů, s jakýmkoliv dotazem se na nás mohou obrátit. Také organizujeme nakrojení dortu

a první tanec, po kterém se novomanželi rozloučíme a svatba poté probíhá bez našich zásahů. Můžete

se podívat na svatební video, které jsme natočili a máme na youtube.com.

 

Jak dlouho dopředu je potřeba si vaše služby objednat?

 

        Tady hodně záleží na rozsahu služby, kterou od nás snoubenci poptávají. Jsme schopné zvládnout a

naplánovat během tří měsíců církevní svatbu na klíč i pro sto hostů. V tomto případě je ale potřeba

počítat s tím, že bude kontakt mezi námi a snoubenci velmi intenzivní.

 

        Pokud si snoubenci zajistí veškeré přípravy sami a naše služby využijí jen v rámci svatebního dne,

doporučujeme zaslat poptávku s alespoň měsíčním předstihem, a to z důvodu rezervace termínu.

Smyslem naší práce jsou svatby dotažené do posledního detailu. Z toho důvodu není náš diář obsazen

každý víkend. Všem našim snoubencům se díky tomu můžeme věnovat naplno. Cílem není kvantita, ale

kvalita poskytnutých služeb.

 

Jestli se chcete vyhnout stresu a raději využijete odborných

služeb koordinátora, zkuste třeba právě Lenku Smrčkovou.
Má za sebou už mnoho svateb, takže ví, na co si dát při
plánování pozor. Kontakty najdete na webu -

koordinatorkalenka.cz, další info také na Facebooku nebo

Instagramu.
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Organizujete i doprovodný program na svatby? Máte nějaké tipy, které vždy fungují, jak bavit

svatební hosty?

 

        Doprovodný program můžeme zorganizovat po domluvě se snoubenci. Některé svatby si žádají

nejrůznější svatební hry, tombolu a jinde zase upřednostní volnou zábavu a svatební noviny ke kávě

pro svatební hosty. Vždy záleží na požadavcích a složení svatebčanů konkrétní svatby. Pokud

snoubenci předem vědí, že na svatbě bude více dětí, doporučujeme zvážit i dětský koutek s

programem na míru.

 

Na jakých místech nejčastěji organizujete svatby?

 

        Většinou se jedná o taková místa, která nabízí ve svatební den zázemí pro nevěstu i ženicha v

době příprav, samotný obřad, pozvání ke svatební tabuli, doprovodný program a after party.

Zkušenost ale máme i s církevním obřadem v kostele a mělo to své kouzlo.

Stále více snoubenců si chce zorganizovat svatbu podle svých představ, originální a tak, jak se jim to

opravdu líbí. 

 

Jaké novinky předpokládáte v následujících svatebních sezónách ? 

 

        Myslíme si, že co se stylu svatby týče, v posledních letech se začíná upouštět od prvků dřeva a

krajky a také tzv. „boho“.  Stále více si snoubenci žádají rustikální a vintage podobu. Ideálně vše

pořádané na jednom místě, od příprav, obřadu až po party. Pozorujeme také prodloužení svatební

sezóny, podzimní svatby jsou stále oblíbenější. Předpokládáme, že nejžádanější barvou pro příští

sezonu bude, z našeho pohledu, purpurová a stále poptávanější květinou je jiřina.

 

        V příštích letech se také budeme stále častěji setkávat s natáčením svatebních videí pomocí

dronů, protože umožňují zachytit svatební den z úplně nových perspektiv. Jsme toho názoru, že

svatební klipy postupně nahradí klasická dlouhá svatební videa. Je to zapříčiněno sociálními sítěmi,

kde je délka nahraného videa omezená.

 

Je kolem organizování hodně stresu ze strany svatebčanů? Jak takové situace zvládáte?

 

        Svatba je vždy důležitý den životů nejen snoubenců, ale také jejich rodin a přátel. Se stresem se

setkáváme převážně u rodičů nevěsty, což je ale na jednu stranu pochopitelné. A jak ho zvládáme? S

úsměvem.

 

Máte nějakou univerzální radu pro snoubence, která jim může pomoci při organizaci svatby?

 

        Snoubencům bychom chtěly poradit, aby se určitě nebáli oslovit koordinátorku a absolvovat s ní

alespoň jednu schůzku – tak nejlépe zjistíte, jestli vám může být při přípravě a organizaci té vaší

svatby přínosem.

 

Na závěr nám ještě řekněte, v jakých cenových relacích se pohybují vaše služby?

 

        První hodinová konzultace je zdarma. 

Za další započatou hodinu si účtujeme 300 Kč/h.

Organizace  obřadu stojí 5000 Kč.

Koordinace svatebního dne 8 000 – 10 000 Kč.

Svatba na klíč stojí 12 000 – 18 000 Kč.

Cestovné do 100 km je zdarma. Nad 100 km si účtujeme 6 Kč za 1 km.

Kontakty na svatební koordinátorky:

www.svatbysusmevem.cz 

 

První nezávazná schůzka vám může zodpovědět

mnohé otázky. Ujasníte si, zda si s úsměvem

necháte pomoci, nebo jestli do toho půjdete sami.
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        Snad jsme vám tedy trochu více otevřeli obzory ve směru koordinátorství a služeb. Podobných

svatebních agentur je po celé České republice nespočet,  jako například agentura Svatby podle

Adély, Stačí říct jen ano, Creative Weddings, Wedding Park, Exclusive Weddings in Prague, Svatby

podle Katy, Merry Berry a nebo i agentury které pomohou s uspořádáním rozlučky a svatby

najednou Rozlučky Yes & Yes.  

 

        Speciální podkategorií jsou ještě svatební agentury, které se zabývají uspořádáním svatby v

zahraničí - agentura Svatba na Havaji, agentura zaměřující se na Řecko Svatba trochu jinak,

agentura Svatby v Chorvatsku, pokud toužíte ovšem například po exotické dokonale svatbě na

BALI, veškeré detali se dočtete v našem článku na webu.

 

        Všechny detaily a rozhovory přímo s těmito a mnoha jinými agenturami najdete přímo na

webu online magazínu SvatebníBlog.cz v kategorii - svatební agentury.

Instagram SB  @carolineloganphoto

Instagram SB  @fscapferrat

Instagram SB  @svatebniblogInstagram SB  @squareroots

#Instainspirace  #svatebniblog 
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        Možná trochu nudnější částí této příručky pro vás může být tato kapitola o spolupráci s

dodavateli. Musíte si ale uvědomit, že zodpovědná organizace je podstatou úspěchu. I dnes ještě

můžete narazit na ne zcela korektní dodavatele nebo firmy. Takovéto “dohody na koleni” vám pak

mohou pokazit celou část svatebního dne. U koupě nějakého produktu je to jednoduché. Za

zakoupený produkt máte účtenku nebo vystavenou fakturu. Důležité je také pečlivě prostudovat

Obchodní podmínky, které musí každý dodavatel mít sepsané.

 

        Co ovšem dělat, pokud sjednáváte například servis nebo službu, kterou pro vás dodavatel

zajišťuje v rámci příprav nebo dokonce v den svatby? Není na tom nic složitého, pouze je potřeba

být obezřetný, aby jakýkoliv poskytovatel služby nebo dodavatel vám po oboustranné dohodě

poskytl smlouvu, ve které budou důležitá ustanovení, jež vám zajistí, že v případě jakéhokoliv selhání

nebo nesplnění bude s vámi dále jednat.

        Zkusím vám tedy přiblížit NEJPODSTATNĚJŠÍ PRAVIDLA při uzavírání dohod a smluv. Jaké

náležitosti musí mít každá smlouva, aby byla platná, a hlavně na co si dát pozor před podpisem.

5. KOMUNIKACE S DODAVATELI 

       Pravidlo číslo jedna zní: Ať už se jedná o JAKÉHOKOLIV DODAVATELE

(koordinátora, fotografa, videokameramana, catering, cukráře, smlouva u

sjednání  místa svatby, apod.), vždy s ním mějte uzavřenou smlouvu! 

 

Může to být

-  smlouva o vytvoření uměleckého díla

-  smlouva o dílo 

-  smlouva o poskytnutí služby, apod.

        Pravidlo číslo dvě zní: Náležitosti ve smlouvě jsou jasně dané, vždy kontrolujte

následující body, aby byla z právního hlediska platná!

 

-  hlavička obou zúčastněných stran, kontakty na obě smluvní strany (snoubence i

dodavatele)

-  datum, čas, popřípadě i místo svatby

-  konkrétní informace o sjednaném produktu, díle nebo službě

-  časový harmonogram nebo datum a čas dodání 

-  podmínky spolupráce u obou stran

-  konkrétní informace o smluvené ceně včetně  DPH

-  konkrétní ceník v rámci dané firmy, popřípadě informace o možnosti výběru příplatkových

služeb také včetně DPH

-  podmínky spolupráce s dalšími dodavateli, pokud jsou v projektu zakomponováni 

-  storno podmínky a ceny pokut za nedodržení smlouvy

-  datum a  místo podpisu smlouvy

-  podpisy obou stran



Smlouva musí obsahovat další podrobné specifikace, podle toho, o jakou službu

se jedná: například u svatební agentury to může být 

 

- výčet příprav před svatbou

- popis služeb vykonávaných v den D

- časový rozsah účasti koordinátorů na svatbě

- informace o službě (tedy o tom, co má svatební agentura vše na starost)

- informace o zodpovědnosti (kdo je zodpovědný za itinerář, kdo za dodavatele,

kdo za deadline, kdo za dodržení budgetu apod.)

- v neposlední řadě je dobré zmínit informace o kompetencích:

        - ze strany svatební agentury: má kompetenci měnit harmonogram pouze

majitel svatební agentury nebo i svatební koordinátor?

        - ze strany snoubenců: má kompetenci zasahovat do příprav a koordinace

svatební agentury i jiný člen ze strany snoubenců, nebo pouze samotní snoubenci?
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Půjde-li  například o smlouvu o pronájmu místa pro svatební hostinu, je zde

nespočet detailů, které je opravdu dobré mít zakomponovány ve smlouvě:

 

-  místo svatby

-  datum svatby

-  kapacita prostoru 

-  časový harmonogram příprav, průběhu a doba, do které se musí místo opustit

-  osoby zodpovědné za komunikaci i s kontakty

-  detailní informace o vybavenosti prostoru (zda je v rámci pronájmu místa             

 k dispozici nějaký mobiliář, stoly, židle, lednice, zda je možné využívat kuchyň, bar,

pivní výčep, zahradní stan, gril, bazén a podobně) 

-  detailní informace o možných změnách v prostoru (například v rámci dekorace) 

-  následné podmínky o vrácení místa (podmínky úklidu a čas předání) 

-  konkrétní informace o smluvené ceně včetně ceny s DPH (rozvržení záloh, storno

poplatky, poplatky za zrušení rezervace, poplatky za zničený mobiliář apod.)

-  popřípadě ubytování hostů, pokud dané místo tyto možnosti nabízí
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        Pouze pro vaši představu vám zde uvádíme základní vzor jednoduché smlouvy o dílo, pro

případ, že byste měli za úkol sami zhodnotit základní složky smlouvy.

 

Dokument je pouze vzorový. Není přizpůsobený individuálním potřebám stran ani konkrétním

okolnostem jednotlivého případu. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení

všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných

právních služeb advokátů.

                                                                        SMLOUVA O DÍLO
 
jméno, příjmení/název:  .....................................................

datum narození/IČ:  .....................................

bydliště/sídlo:  ....................................................

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

 

a

 

jméno, příjmení/název:  .....................................................

datum narození/IČ:  .....................................

bydliště/sídlo:  ....................................................

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

 
                                                                                       I.
                                                                         Předmět Smlouvy
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže
uvedených dílo: …………(popis díla, případně odkaz na přílohu ve které bude dílo definováno; dále jen „Dílo“) a

objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

 
                                                                                        II.
                                                                 Cena Díla a způsob úhrady
 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši …..,- Kč (slovy …) + DPH a bude

uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. ….. vedený u ……při předání a převzetí Díla.

 
                                                                                        III.
                                                                       Termín zhotovení díla
 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do …....

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:

………………………………………….

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci)

…………………………………………..
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                                                                                    IV.
                                                                  Předání a převzetí Díla
 
K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v

termínu uvedeném v čl. III této Smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši
…….. za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na

slevu z ceny Díla ve výši …x…% za každých započatých 7 dní prodlení.

 

                                                                                   V.
                                                                   Odpovědnost za vady
 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu ……. od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla,

které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

 

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a

převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam.

Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

 
                                                                                  VI.
                                                                  Závěrečná ustanovení
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

 

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem

souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.

 
                                V................   dne......................                          V................   dne......................
 
 
                                 ...............................................                               ...............................................
                                        
                                                 Objednatel                                                          Zhotovitel
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          Jak najít to nejúžasnější místo pro vaši svatbu a jaká by mělo mít kritéria, na to vše se podíváme

v této kapitole. Pokud patříte mezi ty snoubence, kteří ani nemusí přemýšlet a vědí, o jakou svatební

lokaci mají zájem, gratulujeme vám. Pokud ne, je důležité si ujasnit pár faktorů, které vám

rozhodování ulehčí. Musíte brát na vědomí, že některá třeba i sebekrásnější místa nejsou úplně

vhodná právě pro svatbu. I přes toto tvrzení určitě stojíme za názorem, že po celou dobu příprav

musíte vycházet z vašeho životního stylu, ve kterém se cítíte dobře. Uvědomit si, co vás se

snoubencem spojuje, co máte rádi a vytváří ve vás to, proč vlastně vstupujete do manželství. Celá

tato idea se pak odráží v naprosto každém úkolu plánování svatebního dne, a to včetně výběru

svatební lokality/místa, které je úzce spjato s výběrem designu a ústředního tématu svatby. Jelikož

už jste si sepsali základní priority vaší svatby, stačí nahlednout do svatebního pracovního listu a od

něj se odrazit. 

 

        Faktory, které ovlivní vaše rozhodování při výběru místa svatby:

 

-   Geografická poloha, po které toužíte. Tady jde samozřejmě o to, zda upřednostňujete svatbu v

“domácím” prostředí, například je pro vás velice podstatná jednoduchá dostupnost dané lokality pro

každého hosta. Nebo zda máte možnost, ať už finanční či jakoukoliv jinou, zajistit ubytování pro

hosty z odlehlejších míst. Zda například toužíte po malé privátní svatbě v zahraničí s možností

cestování, nebo si přejete pravou českou veselku s celou vaší velkou rodinou. 

 

-  Následně je velice podstatné si utříbit styl či téma, ve kterém celá svatební atmosféra bude. Poté

je možné se zaměřit například na výběr možných volných termínů na zámcích, stodolách, různých

pohostinských a restauračních zařízeních, hotelích a podobných místech.

 

-  A v neposlední řadě hraje obrovskou roli rozpočet a rozsáhlost svatebního seznamu hostů.

Jelikož místo musí korespondovat s finančními a kapacitními možnostmi. 

 

-  Dostupnost a doprava hostů na místo svatby. Zda není potřeba například i bezbariérový přístup

nebo není místo omezeno možnou dopravou hostů.

 

        Pokud máte ujasněné tyto základní faktory v pracovním svatebním listu, doporučujeme se

rozhodovat na základě referenci vašich přátel, v článcích svatebních magazínů nebo z

internetového prostředí. Například na našem webu SvatebníBlog.cz v podkategorii Svatební

lokality naleznete nespočet podrobných článků, ve kterých se detailně zaobíráme možnými

lokacemi právě pro vaši svatbu. V každém článku jsou informace o poloze, podmínkách pro

uspořádání svatebního dne, včetně fotografií ze svateb a kontaktů na dané místo. Pokud je to

možné, uvádíme zde také možné finanční podmínky a různé svatební balíčky, které místa nabízejí.

6. JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT MÍSTO SVATBY?  
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K výběru toho pravého místa

můžo
u pomoci také různé mobilní

aplikace ve vašich chytrých

telefonech, jako je  například

BRIDE ADVISOR, který v sobě

skrývá i KOMPLEXNÍ KATALOG

RŮZNÝCH DODAVATELŮ. Ve

filtru
 si pouze zadáte vaši lo

kaci a

daného dodavatele, kterého

potřebujete.

 

        Dohledat zde můžete také článek zaměřující se na ONLINE KATALOG

SVATEBNÍCH MÍST. Ať už hledáte to nejúžasnější místo pro vaši svatbu,

nebo patříte mezi fanoušky lokací, kde jste strávili svůj svatební den, a chtěli

byste to dát najevo, zde je ten správný prostor. Anketa probíhá od roku 2013

a jejím cílem není nic menšího, než nabídnout srovnání a hodnocení míst

vhodných pro svatbu. Důležitým kritériem pro zařazení místa do ankety je,

aby zde byla možnost uspořádání celé svatby, tj. obřadu i svatební hostiny.

A jako bonus zde najdete katalog skvělých svatebních míst.

 

        Nejvíc lokací v katalogu je sice zatím ze Středočeského kraje a jeho

bližšího okolí, ale je šance, že když se povědomí o soutěži ještě více rozšíří,

přibudou v katalogu i položky z dalších krajů. Místa do katalogu může

přidávat každý, prostřednictvím kontaktního formuláře, takže každý rok

možnosti a krajů razantně přibývá. Je to jeden z mála online katalogů

zaměřující se na tuto problematiku. 

 

        Do soutěže, která probíhá každoročně, pak můžete místo také

nominovat vyplněním formuláře. A v každém případě je katalog skvělou

inspirací, když hledáte, kde se vzít. 

 

        A proč mě konkrétně tento katalog svatebních míst zaujal? Jelikož

díky této každoroční anketě vychází především z referencí dosavadních

zákazníků. Kategorie Nejlepší místo podle veřejnosti je právě tou, kterou

můžete ovlivnit i vy. Stačí poslat SMS ve tvaru SVATEBNI a číslo místa, které

se vám nejvíc líbí, tedy např. SVATEBNI 3. A kde že ta čísla zjistíte? Přece na

stránce www.svatebnimistoroku.cz. Každá lokace tam má přidělené číslo,

které ve vaší SMS připojíte ke slovu SVATEBNI. Takto máte jistotu, že každé

místo je prověřené, což hraje také velkou roli při výběru svatební lokace.
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        Pokud jste již našli místo svatby, které odpovídá vaši představě, je důležité přikročit k

dalšímu úkolu, a to uvědomit si, co je důležité vědět při SJEDNÁNÍ PODMÍNEK SVATBY. Takže

na co vše se nesmí zapomenout? 

 

-  Ptejte se v prvé řadě na kapacitu prostoru.

-  Dále například na možnosti a kapacitu parkování.

-  Kdy je možné mít místo k dispozici k přípravám a zásobování.

-  Co vše místo zahrnuje v rámci vybavenosti. (Zda v rámci pronájmu místa k dispozici nějaký

mobiliář, stoly, židle, lednice, zda je možné využívat kuchyň, bar, pivní výčep, zahradní stan, gril,

bazén a podobně). 

-  Musíte se domluvit s majitelem budovy či prostoru, co vše a v jakém rozsahu můžete využívat.

 

-  Jaké možnosti máte při dekorování prostředí, v tomto případě doporučujeme jednu

důležitou věc - nepodceňujte nejen dekorační přípravy. Zvažte jakoukoliv organizátorskou

pomoc, která zná etiketu stolování, design, floristiku, a podobně. U všeho můžete být součástí,

ale stoprocentně vám ubyde mnoho stresu a problémů, které by se vynořily, pokud byste na to

byli úplně sami. V mnohých případech se pak koncept svatby rozpadá a nestíhá se dodržet

deadline příprav. 

 

-  Zvažte a projednejte s majitelem možnost pomocného personálu. Pokud to není možné

sjednat, jelikož se například jedná o prázdnou stodolu, určitě bude možnost domluvit se u

cateringové služby a připlatit si za pomocný personál, který vám pomůže obstarávat hosty.

Pokud vám tuto možnost majitel či manager prostoru nabídne, určitě okamžitě jednejte o

finančním ohodnocení a ptejte se dopředu na příplatky za možný přesčas. Všechny tyto údaje

chtějte mít zakomponovány ve smlouvě o pronájmu.

 

-  Ptejte se také na zpětné předání prostoru. Kdo a kdy musí místo/sál odzdobit, uklidit a předat

zpět. Na tento bod se velice často zapomíná, a poté nevěsty stráví svůj první den v manželství

brzkým vstáváním a úklidem prostor. 

 

-  Dalším podstatným bodem je uskladňování potravin, pokud tuto část třeba nezajišťuje

cateringová firma. Ptejte se na možnosti využití lednic a mrazáků, popřípadě barů, grilů nebo

výčepních zařízení. I tyto detaily nezapomeňte uvádět v nájemní smlouvě. Určitě se informujte

o tom, kdy můžete zásoby uskladnit.

 

-  Pokud se jedná například o hotel nebo hostinec a vy zvažujete ubytování hostů nebo vás

osobně, ptejte se na podmínky novomanželského apartmá. Povětšinou, pokud ubytováváte

někde třeba jen část vašich hostů, bývá standardem možnost využití novomanželského

apartmá, ať už zdarma nebo za poplatek.

 

-  Při sjednávání cen uvádějte všechny ceny včetně DPH. Chtějte znát rozložení záloh, jaké jsou

podmínky vratných záloh. Často se u opravdu žádaných lokacích můžete setkat s poplatky za

zrušení rezervace místa a částky bývají nemalé. Proto si vždy několikrát zkontrolujte, že sedí

datum svatby s datem rezervace prostoru. Vyhnete se pak vzniklým nepříjemnostem při

organizačních změnách. 

 

Všechny tyto zjištěné podmínky byste měli mít uvedené v nájemní smlouvě, což už jsme

detailně řešili v kapitole Komunikace s dodavateli.

Fotografie z  Rezidence Luxury Hotel  - rezydencjahotel.pl
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        Podstatnou otázkou u volby svatebního místa zůstává, zda bude místo obřadu ve stejné lokalitě,

jako samotná hostina. Občas se stává, že snoubenci se rozhodnou pro nějakou specifickou lokalitu

celého obřadu, v tomto ohledu ale buďte opatrní a s dostatečným předstihem ji hlaste na matrice,

jelikož si musíte být jistí, že vůbec existuje možnost vás zde oddat. 

 

        Pokud se totiž jedná o místo mimo obřadní síň, musíte se informovat přímo na matrice ohledně

výpisu místa obřadu, tj. místa, kde je možné obřad provést. Místa totiž musí být dostatečně

„reprezentativní“. Před rezervací termínu proto zkontrolujte, jestli vybraná matrika na vámi vybraném

místě vůbec oddává.

 

Pokud vám vyjdou vstříc, určitě počítejte s poplatky navíc.

MÍSTO OBŘADU VS.  MÍSTO HOSTINY

                             SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY
 

-  povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo

úředně určenou místnost – 1 000 Kč
-  uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území

České republiky – 3 000 Kč
-  uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý

pobyt na území České republiky – 2 000 Kč
-  vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v

cizině nebo s cizincem – 500 Kč
-  místní poplatek za služby související s uzavřením manželství – často

je upraveno přímo dle dané matriky (cca 1000 Kč)

       Poté už záleží pouze na vás, zda v dané lokalitě obřadu vytvoříte také hostinu, čímž si určitě ušetříte

spoustu práce s plánováním svatební “logistiky”. Netýká se vás pak otázka, jak dostat všechny hosty v

danou dobu na určité místo, tak, aby nedošlo k jakémukoliv zádrhelu. Dalším pozitivem může být

zefektivnění času v průběhu dne, tím pádem pak získáte třeba i více času pro svatební novomanželské

focení a různě se mohou zapojovat také rodina a hosté.  

 

        Pokud to ale není možné, nebo se jedná opravdu o nějaké specifické místo, kde transport hostů je

nutností, mějte na paměti, že si musíte vytvořit náhradní plány dopravy v případě vzniklé kolony, dobře

zorganizovat svatební logistiku a zajistit dostatek aut a řidičů v průběhu dne. Pokud jsou někteří hosté

nebo rodinní příslušníci zdaleka, určitě vaším dalším úkolem bude zajištění ubytování.

Fotografie z  Rezidence Luxury Hotel  - rezydencjahotel.pl
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        Zajištění ubytování řešte s dostatečným předstihem. Pokud se vás tento úkol týká, možná také

zvažte rezervaci novomanželského apartmá, která vám může zpříjemnit svatební noc a krásné

novomanželské pohodové ráno. Často bývá standardem, že pokud ubytováváte určitou skupinu lidí,

automaticky vám nabídnou novomanželské apartmá v ceně, nebo za nějakou slevu.

 

        Zpravidla následujícího dne v dopoledních hodinách často vznikají tzv. “POPRAVKY”, kdy se sejdou

novomanželé s rodinou a zbylými hosty a mnohdy spolu ještě poobědvají nebo dopijí zásoby. Občas se

to také pojí s následným úklidem a odvozem všech věcí a darů ze svatebního dne. Zda tento zvyk

zakomponujete do oslav nebo ne, je již zcela na vás a na organizaci. 

 

 

BODY, NA KTERÉ MYSLETE PŘI SJEDNÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ
 

-  zjistěte, u kolika hostů je potřeba ubytování a u kolika hostů je

nutné zajistit pouze odvoz 

 

- ptejte se, při jak zaplněné kapacitě je možné sjednání slev

nebo získání svatebního apartmá (všechny tyto informace se

odvíjejí od prestiže lokality a různých balíčků svatebního dne) 

 

-  vyřešte si otázku financování ubytování

        I zde se jedná o možnosti v rámci vašeho svatebního budgetu. Pokud s touto složkou počítáte,

zakomponujte cenu do svatebního rozpočtu. Mnohem častější ale bývá také možnost, kdy ubytování si

hradí jednotliví hosté samostatně. Takto se dá dost peněz ušetřit a většinou to jednotlivým hostům

nedělá žádné velké problémy, ba naopak ocení pohodlí a možnost opuštění slavnostní hostiny dle

jejich potřeb. Hosté mají pochopení a většinou, pokud s nimi tuto otázku proberete a informujete je

dopředu, nabídnou tuto možnost sami. Pěkným způsobem je o tom můžete informovat při přípravách

skrze svatební web.

UBYTOVÁNÍ HOSTŮ A "POPRAVKY" 

Fotografie z  Rezidence Luxury Hotel 
rezydencjahotel.pl
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      Jak zorganizovat den svatby, aby vše klaplo? Harmonogram je vhodný, abyste zabránili chaosu. Lidé

mají rádi, když alespoň něco málo z programu vědí. Můžete mít i napsané překvapení pro hosty. Hosté

při příjezdu dostanou welcome drink + kanapky. No, a co pak? 

Ústředním bodem celého dne je samozřejmě obřad. Od něj se odvíjí všechno ostatní. V této

podkapitole si tedy postupně rozebereme dvě nejčastější varianty: obřad v poledne a odpoledne nebo

k večeru. V módě začínají být i obřady noční, ale pro ně se dá potom použít podobný časový sled jako

pro obřady odpolední, jen s časovým posunutím o pár hodin později.

 

 

7. JAK SESTAVIT HARMONOGRAM SVATEBNÍHO  DNE? 

                                                      HLAVNĚ BÝT V KLIDU A UŽÍT SI SVŮJ DEN

 

 

Ve stručnosti pár tipů, jak zařídit hladký průběh svatby bez koordinátora:

 

1.  Nechejte si na vše dostatečnou časovou rezervu (berte v úvahu, kam se musíte přemisťovat,

jestli pojedete městem v plném provozu, atd.)

2.  Delegujte. Všechno a všechny. Každý bude rád, že může s něčím pomoct, kolikrát to pomůže

překonat prvotní nesmělost hostů.

3.  Spolupracujte a seznamte se svými přáními své svědky.

4.  Připravte stručný harmonogram svatby pro hosty na malé programy, aby byli v obraze i oni.

5.  O svatební hry požádejte svědky. Určitě rádi vymyslí něco vtipného přesně vám na míru.

6.  Mějte s sebou “záchrannou” tašku – hřeben, lak na vlasy, líčení, pudřenka, kapesníčky,

deodorant, dámské potřeby, malý ručník, náplasti.

 

Užijte si svůj den, protože se už nikdy nebude opakovat a protože na přesné minutě většiny věcí

opravdu nezáleží.
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OBŘAD V POLEDNE

        V našem příkladu budeme počítat s tím, že je obřad ve 12 hodin, běžné jsou i obřady v 11 hodin nebo

o půl dvanácté, lehké časové modifikace už určitě zvládnete upravit sami.

Ráno (rada, abyste šli den předtím spát včas, je dobře míněná, ovšem hůře proveditelná, proto si dejte

ráno přece jen čas na poklidný budíček a neplánujte vstávání na pátou):

 

 

 

 

 

7.30      budíček nevěsty

9.00     kadeřnice a vizážistka

             (domluvte si ideálně odvoz tam i zpět, pokud nejede kadeřnice přímo k vám)

10.30    sraz příbuzných v domě nevěsty a ženicha

              (v mezičase si příbuzní nazdobí auta a jistě rádi prohodí pár slov s rodiči snoubenců)

11.00    přesun na místo obřadu

              (je prozíravé nechat si dostatečnou časovou rezervu, pro všechny případy)

12.00    obřad

              (na ten počítejte minimálně 30 minut, pokud ho máte v kostele, tak i více)

13.00    gratulace a skupinové focení

13.30     společný oběd

              (jestliže máte hostinu jinde, opět počítejte, že se k jídlu nedostanete dříve než ve 14.00,

              pokud se potřebujete přesunout skupinově, zvažte pronájem autobusu nebo jiného dopravního     

              prostředku nebo zajistěte dopředu řidiče, kteří hosty na místo hostiny odvezou)

14.30    krájení dortu

15.00    první tanec, otevření parketu a začátek svatební zábavy

              (tento čas sdělte DJ nebo kapele, aby věděli, na kdy se nachystat)

15.30    odchod na focení novomanželů

              (opět s tímto časem seznamte hlavně fotografa, požádejte svědky, aby v mezičase zabavili hosty)

17.00    návrat zpět, volná zábava

              (opět přijdou na řadu svědkové, poproste je o zorganizování svatebních her)

18.00    druhý chod, raut nebo krájení dortu (toto je potřeba domluvit s restaurací)

21.00    odchod starších hostů, babiček a dědečků, domluvte, aby byly nachystané výslužky i pro první       

              odcházející
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OBŘAD ODPOLEDNE NEBO VEČER

U tohoto méně obvyklého času je dobré s ním seznámit hosty, pokud přijíždějí na místo o den dříve,

nabídnout jim tipy na výlet nebo zábavu, kterou si mohou dopoledne před svatbou zkrátit. Případně je

můžete poprosit o pomoc s posledními přípravami.

 

 

 

 

 

 

9.00    kadeřnice a vizážistka

11.30    lehký oběd

             (opravdu se nezapomínejte najíst, pokud vám to nervy alespoň trochu dovolí, budete potřebovat         

             energii)

12.30   novomanželské focení 

15.00   přesun na místo obřadu

             (svatebčané jsou o místu informováni předem, v tomto případě pravděpodobně nebudete   

             organizovat svatební kolonu, ale všichni se sejdou až na místě obřadu)

16.00   obřad

17.00   skupinové focení

             (seznamte svědky s vaším přáním, s kým se fotit, aby vám pomohli sehnat dané hosty)

17.30    slavnostní večeře

18.30    krájení dortu

19.00    první tanec, začátek svatební zábavy

20.00   druhý chod

21.00    starší hosté začínají odcházet, výslužky

22.00    volná zábava

3.00 ?   počítejte, že taková svatba bude určitě trvat až do rána



Svatební budget 
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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5

1. jak správně vykalkulovat pravděpodobný rozpočet na vaši svatbu?

        Svatba je důležitý den, který se plánuje hodně dopředu, vše se promýšlí a propočítává. Důležitá

je nejen vize svatby, ale také svatební budget, který ovlivňuje celou následnou organizaci. Peníze

jsou v tomto případě až na prvním místě. Ať už s velkým nebo přiměřeným rozpočtem – vždy si

můžete vykouzlit svatbu svých snů.

 

        Najděte téma svatby. Sepište svou vizi a tři základní věci, na kterých vám o svatebním dnu bude

nejvíce záležet. Například:

 

1.  Krásný a důstojný svatební obřad.

2. Dobré jídlo na svatební hostině.

3. Originální svatební šaty.

 

        Podle toho si stanovte priority do rozpočtu. Již v úvodním SVATEBNÍM DESATERU jsme hovořili

o sepsání si základních priorit svatby, zde vám bude soupis těchto bodů hodně nápomocný.

        Porovnejte vizi a důležité body s budoucím partnerem. Pokud není shoda – hledejte ji.  Svatba je

velký den pro oba, měli byste být zajedno v tom, jak postupovat.

 

        Po vzájemné shodě zvažte své finanční možnosti. Můžete postupovat dvěma způsoby. 

 

První způsob : 

Stanovte maximální částku, kterou chcete dát za svatbu. Potom rozepište jednotlivé položky a

postupujte od nejdůležitějších a nezbytných výdajů až k vedlejším výdajům a vepisujte částky, které

můžete nebo musíte utratit. Pokud se do rozpočtu nevejdete – seškrtávejte a hledejte způsoby, jak

náklady zlevnit.
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2. JAKÉ POLOŽKY ZAHRNOUT DO SVATEBNÍHO ROZPOČTU?

Druhý způsob : 

Začne sepsáním všech položek a vyplněním částek, které zjistíte při pročítání nabídek jednotlivých

dodavatelů, agentur nebo obchodníků. Potom vše sečtěte a nechte se překvapit výslednou částkou. Buď

si ji můžete dovolit, anebo budete postupovat stejně jako v prvním případě – seškrtávat a hledat jiné

varianty.

 

        Také je možné oslovit svatební agenturu, sdělit jim svou vizi a nechat si udělat rozpočet. Získáte tak

orientační cenu všech nákladů – včetně koordinace celé svatby a dodavatelů. V rámci tohoto úkolu vám

může být nápomocná také již zmíněná mobilni aplikace BRIDE ADVISOR. Po úvodním zadání vašeho

pravděpodobného finančního rozpočtu si v průběhu příprav pak jednoduše značíte jednotlivé náklady.

Tak máte neustálý přehled o vašem finančním toku peněz. Další pomocnou rukou vám může být tabulka

pro vypočítání rozpočtu v pomocném pracovním listu ke knize.

                                                                                            OCEŇTE SVŮJ ČAS!

   

        Ze začátku si ani neuvědomíte, kolik času vás bude plánování a organizace svatby stát. Strávíte 100-

200 hodin pročítáním katalogů, hledáním vhodných dodavatelů, koordinací dopravy a sestavováním

zasedacího pořádku. Zvažte, jakou částku jste ochotni zaplatit sami sobě za tuto práci. Možná zjistíte, že

najmout svatebního koordinátora bude levnější. V každém případě – částku za organizaci a plánování

zahrňte do rozpočtu také. Investujete čas a energii a na to byste neměli zapomínat.

        Nejdříve sestavte tabulku nezbytných (hlavních) výdajů, se kterými musíte počítat. Potom přijdou na

řadu výdaje, které se násobí počtem hostů, a nakonec nechte výdaje vedlejší, které mohou být, ale bez

nichž by svatba i tak mohla proběhnout skvěle.

        Počítejte alespoň s 10% finanční rezervou pro případ nečekaného zdražení nebo neplánovaného

výdaje. 

        Při sestavování rozpočtu počítejte také se zálohami, které budete muset platit při objednání služby,

zamluvení místa na svatbu nebo hostinu. Mějte připravenou hotovost ve výši nejméně 20 000 Kč.

 

        V našich následujících tabulkách uvádíme buď cenu nejnižší, nebo cenu průměrnou – vycházející z

obvyklých tržních cen. Pokud je uvedeno cenové rozmezí, je to z důvodu značné cenové odlišnosti

jednotlivých nabídek. Ceny jsou často sestavovány klientům velice individuálně, dle jejich požadavků.

DO ZÁKLADU ROZPOČTU ZAHRŇTE:
Poplatek za povolení uzavření manželství 1.000 ,- Kč
Pronájem obřadního místa 3.500 - 15.000 ,- Kč
Pronájem prostoru pro hostinu 2.000 - 20.000 ,- Kč
Svatební šaty pro nevěstu  3.000 - 20.000 ,- Kč
Svatební oblek pro ženicha 3.000 - 20.000 ,- Kč
Obuv pro nevěstu 1.000 - 3.000 ,- Kč
Obuv pro ženicha 1.000 - 3.000 ,- Kč

Doplňky pro ženicha 1.000 - 3.000 ,- Kč
Doplňky pro nevěstu 1.000 - 3.000 ,- Kč

Svatební úšes pro nevěstu 1.000 - 2.000 ,- Kč
Svatební líčení 1.000 - 3.000 ,- Kč
Manikúra, pedikúra, jiné procedury od 300 - a více ,- Kč
Barbershop ženich 500 - a více ,- Kč
Svatební vůz 2.000 - 5.000 ,- Kč
Svatební kytice 8500 - 2.000 ,- Kč
Fotograf 3.000 - 20.000 ,- Kč
Videokameraman 3.000 - 20.000 ,- Kč

Snubní prsteny 1.500 - 20.000 ,- Kč
Kapela nebo DJ 1.000 - 5.000 ,- Kč

5.000 - 50.000  ,- KčDekorace prostoru obřadu a hostiny 
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VÝDAJE ZÁVISLÉ NA POČTU HOSTÍ:
Pronájem vozů na dopravu hostů 1.500 - 10.000 ,- Kč
Svatební výzdoba aut 1.500 - 5.000 ,- Kč
Nealkoholické nápoje 200 - a více ,- Kč
Alkoholické nápoje 400 - 1.500 ,- Kč
Svatební hostina - oběd 200 - 500 ,- Kč
Svatební hostina - večeře 200 - 500 ,- Kč
Svatební hostina raut  250 - 500 ,- Kč

Svatební dort 1.000 - 3.000 ,- Kč
Candy bar 3.500 - 15.000 ,- Kč

Ubytování pro hosty 250 - 1.500 ,- Kč
Svatební floristika pro svatebčany 10 - 90 ,- Kč
Svatební tiskoviny od 300 - a více ,- Kč

DOPLŇKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU:
Svatební koláčky cena za kg cca 210 - 300 ,- Kč
Svatební cukroví cena za kg cca 200 - 250 ,- Kč
Speciální svatební album 500 - 1.500 ,- Kč
Svatební kniha hostů 500 ,- Kč
Poděkování za účast na svatbě s fotografií cena za ks 20 - 50 ,- Kč
Různé dárky pro svatebčany 100 - 500 ,- Kč
Obsluha -  catering za hod. / os. cca 100 - 200 ,- Kč

Webové služby 500 - 3.000 ,- Kč
Au-pair agentura, hlídání dětí 500 - 5.000 ,- Kč

        Opravdu toho není málo. Hodně také záleží na vaší svatební vizi a způsobu, jak chcete celou

záležitost pojmout. Vzít za ruku nevěstu, se dvěma svědky se dostavit na radnici a potom zajít na

oběd do blízké restaurace – to vyjde opravdu levně a dovolit si to může každý.

3. JAK SEŠKRTAT ROZPOČET, ABYSTE SI SPLNILA SVÁ PŘÁNÍ?

        Říká se, kdo šetří, má za tři. A při sestavování rozpočtu na takovouto událost, jako je svatba, to

platí dvojnásob. Ovšem ne vždy se snoubenci správně rozhodnou, kde zrovna mají ušetřit a kde

investovat více financí. Na čem se tedy vyplatí ušetřit a na čem ne, se detailně podíváme v této

podkapitole. 

 

        Jak už jsme si dříve určili, velkým pomocníkem pro vaše rozhodování bude sestavení listu

priorit na svatbě. Pokaždé, kdy se pak nebudete moci rozhodnout, se můžete podívat, zda

následující investice je pro vás opravdu důležitá a nedá se najít jiná alternativa. Největší chybou

snoubenců je, že často nakupují spoustu věci na svatbu v průběhu příprav, tím pak nastane situace,

že váš svatební rozpočet rozbijí zdánlivě nepatrné položky za “roztomilé nepotřebnosti”, dekorace,

které stejně nevyužijete, a často i za jídlo, které se nevyužije. To je ovšem na úkor kvalitních produktů

a zefektivnění práce. 

 

        Pokud jste se tedy rozhodli sestavovat si rozpočet naprosto sami a znáte počet hostů, již máte

představu, o jak rozsáhlou událost půjde.  Jak už jsme zmiňovali, přibližně do 25 osob přítomných na

hostině označujeme svatbu za malou. Pokud se vyhoupneme kamkoliv nad tento počet, budeme ji

nazývat velkou svatbou. Jeden z velice podstatných bodů na svatbě tvoří pohoštění a nápoje pro

svatebčany. Tato položka může hodně ovlivnit rozložení rozpočtu. V následující kapitole 7.  Catering

a sestavení svatebního menu, se detailně podíváme, jak sestavit svatební menu i s nápojovou

nabídkou, a to včetně přibližného propočtu cen. A přesně tento bod pro vás bude rozhodující. To,

jakým způsobem se rozhodnete pojmout celkové pohoštění, od ranních hodin až do večerního

rautu, včetně nápojového lístku. Vše je to prostě o domluvě s vaším snoubencem, rodinou a hlavně

dalšími hosty. Nebojte se o možnostech komunikovat, nemusíte pouze plnit něčí přání,

nezapomeňte, že málokdy se zavděčíte opravdu všem. 

 

 

Korsáž pro ženicha, svědka, tatínka,... od 100 - 250 ,- Kč



72 |  www.svatebniblog.cz

         Nejprve se tedy rozhodněte, jakou formou budete jídlo a pití podávat, jak bude hostina

rozložena a koho se bude týkat jaká část svatby. Abychom se neopakovali a nepředbíhali, poprosíme

vás, abyste si prošli kapitolu 7, která o cateringu hovoří podrobně. Zde se musíte rozhodnout a

propočítat, kolik financí v rámci tohoto bodu ze svatebního listu vynaložíte. 

 

        Z vlastních zkušeností víme, že nejvíce můžete ušetřit například u kalkulace s nápoji. Poskytněte

hostům rozumný výběr vín, piv, nealkoholických či alkoholických nápojů. Nejdražšími položkami

jsou destiláty a nealkoholické nápoje. Pokud se snažíte ušetřit finance na nějakou podstatnější

položku ze seznamu, můžete se s hosty prostě dohodnout na jiné alternativně platby tvrdého

alkoholu. 

 

        Lze také nahradit kupované nealkoholické nápoje například přípravou několika dobrých

domácích limonád, které hosty možná nadchnou více, než ty balené. Můžete omezit nebo

přehodnotit, kolik hostů se zúčastní přímo svatební hostiny a kdo například jen pozdějšího

svatebního rautu. Pokud si třeba přejete grill párty v pozadí s barmanskou show, volba občerstvení v

rámci rautu a placení destilátu přímo na baru vám ušetří mnoho potřebných financí. Tato

neformálnější forma cateringu může vypadat neobvykle, ale za ušetřené peníze můžete například

zaplatit kvalitního barmana a grillmana, který o hosty bude pečovat, a postaráno bude nejen o

občerstvení, ale také o zábavu. Možná se budete divit, že nakonec všichni budete spokojeni. 

 

        Nechceme vás rozhodně navádět, abyste se uchýlili k méně kvalitním potravinám a podobně,

ale můžete spoustu věcí také uzpůsobit v rámci nabídky daného ročního období, tím se vám sníží

náklady za mimosezónní suroviny.
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         Dalším obrovským lákadlem, kde utíká nejvíce financí, bývá nekontrolovaný nákup svatebních

dekorací a drobností. Pokud se rozhodnete vytvořit si vlastní svatební tabuli a dodekorovat ať už

externí nebo interní prostory, zvažte možnost rady odborníka. Už jen drobná konzultace s někým z

oboru vám může zachránit mnoho peněz. V dnešní době vzniklo v České republice nespočet krásných

specializovaných obchodů a e-shopů, které vám potřebné dekorace, nábytek nebo i celé vybavení pro

svatební tabuli jen pronajmou. Ušetříte nejen peníze, ale i čas. Často firmy v rámci svých služeb

nabízejí v ceně i konzultaci, samotné dekorování a transport. Půjčit si můžete od ubrusů, svatebního

porcelánu až po drobné svícny v podstatě vše. Vázy, potahy na židle, textilie, nebo i velký teepee stan,

vše můžete mít. Nemusíte tak ztrácet čas následným prodejem po svatbě, u kterého stejně

stoprocentně proděláte. 

 

        Ke zvážení je také volba květinových vazeb na svatbě. V kapitole 6. Dekorace & floristika se opět

dočtete o tipech a radách, jak přistupovat k pořízení floristických dekorací. Nebojte se poradit s

floristkou o možných alternativách vazeb a využitých květin, tak, abyste ušetřili finance. Zda se

například nedá vámi oblíbený květ nahradit nějakou velice podobnou a levnější alternativou, zda

nemůže připravit více návrhů. Nikdy neberte hned první možnost, pokud jí nejste uchváceni. Jsou to

vaše peníze, kterými manipulujete.

 

        Pokud nemáte zrovna štěstí a nevlastníte nebo nemáte možnost velice levného pronájmu prostor,

místo uspořádání svatby také dosti ovlivní celý rozpočet. Proto nabídky dobře zvažte. Nechte si na

hledání čas a nedejte na první dobrou. Určitě se odkazujte na reference jiných klientů, ať už jde o hotel,

restauraci, nebo jen pronajatý prostor. Zvažte, zda nemůžete ušetřit na dopravě hostů a jak budete

řešit například ubytování pro ty, kteří na svatbu přijedou z větší dálky. Všechny tyto faktory, na které v

tomto průvodci poukazujeme, můžou razantně změnit váš tok peněz. Samozřejmě je jen na vás a

vašich možnostech, pro co se doopravdy rozhodnete.

#INVENTÁŘ #MOBILIÁŘ #OLTÁŘ 
#FOTOKOUTEK #DEKORACE #TEXTIL

 
Pronajmout si u nich

můžete skoro vše!Veškerý nutný inventář,
mobiliář, textil, oltáře,
šapitó, fotokoutek,zařízení pro nápojový

nebo candy bar.Mluvíme o půjčovněSPKdecor.cz a my
nahlédneme do jejich  

 #instainspirace aukážeme vám, že není
nutné ukvapeně utrácet

za dekorace.
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         Asi posledním osobním apelem na

vás bude téma svatební šaty a ženichův

oblek. Velkým trendem posledních let se

stalo vyhledávání a nákup z různých

zahraničních portálů východní polokoule.

Nechceme házet všechny do jednoho

pytle a jsme si vědomi, že mnoho

prezentací na internetu může být

naprosto oslnivých a cenově velice

výhodných. Ne vždy se ovšem tyto nákupy

osvědčí. Jedná se o váš den “D”.

Středobodem celého svatebního dne není

ani dort, ani dekorace a ani velký skákací

hrad. Hosté a rodina si tento den chtějí

užít s vámi a vy byste se na své svatbě měli

cítit krásné a pohodlně. K tomu určitě

patří také svatební šaty a ženichův oblek.

4. NA ČEM ROZHODNĚ NEŠETŘIT?

        Existují samozřejmě také body na svatebním seznamu, u kterých nedoporučujeme snoubencům

šetřit. Je to hlavně z toho důvodu, že tyto věci, do kterých investujete možná nejvíce peněz, vám

přetrvají do budoucna a vložené finance rozhodují o kvalitě samotného produktu nebo servisu. Nyní

se bavíme v první řadě o investici do snubních prstenů. Symbol vaší lásky, který budete nosit na

vašich rukou každý den pravděpodobně do konce vašeho života. Nikdo vás samozřejmě nežádá

utratit X desítek tisíc za snubní prsten, ale rozhodně si vybírejte rozvážně, obejděte několik zlatnictví

a nebojte se poradit. V kapitole 20. Snubní prsteny se vám snažíme nastínit vše, co by vám mohlo

ulehčit vaše rozhodování při samotném výběru. Věříme tedy, že se nakonec rozhodnete správně a

ušetřené peníze přesunete třeba zrovna do této položky.

 

         Dalším takovýmto hodně diskutovaným tématem bývá volba fotografa a videokameramana.

Málokdo si uvědomuje, že oslovit svého kamaráda, aby vám na svatbě něco nafotil nebo udělal jen

tak video, se nikdy nemůže rovnat práci ověřeného fotografa a videokameramana vybaveného

dostatečnou technikou. Ti v dnešní době mnohdy mají i nějaký další pomocný tým lidí, kteří zachytí

nejen tu formální část svatby, ale i nezapomenutelné drobné momentky, jež jsou ve výsledku

naprosto nenahraditelnou součástí svatebních vzpomínek. Přeci jen se jedná o zlomový bod vašeho

života, oslavujete událost, která vám nastartuje novou etapu, která samozřejmě nebude vždy růžová a

veselá. Pro překonání takovýchto třeba i těžších chvil hrají v životě lidí krásné vzpomínky

nezastupitelnou roli. 

 

         Stoprocentně tím nechceme říci, že co je drahé, je kvalitní, a tak to platí i u těchto služeb.

Stejně dobrý může být i fotograf “amatér”, který fotografuje ve svém volném čase, jen si dobře

prohlédněte jeho portfolio a zaměřte se na dosavadní reference ostatních snoubenců. Nebojte se

ptát, jak bude probíhat fotografování, co vše je v ceně a kolik lidí bude k práci potřebovat. Spousta

kvalitních fotografů má k ruce ještě asistenta, s kterým si rozděluje focení. 

Nesnažte se spojit vašeho fotografa a kameramana v jednu osobu. To také většinou nedopadá moc

dobře. Už ze samotné logiky nemůže jedna jediná osoba fotit přípravu nevěsty a například dronem

natáčet příjezd hostů. Hlubším informacím, jak správně postupovat při výběru fotografa a na kolik

vás to přijde, se opět budeme věnovat v dané kapitole.

        Kvalita a to, jak se v daném outfitu budete cítit, vlastně ovlivní i vaše vnímání atmosféry svatby.

Mnohé nevěsty mají za to, že kvalitní svatební šaty musí stát desetitisíce. Že je nedosažitelné si

nechat něco ušít na míru nebo volit kvalitní českou firmu. Na webu našeho svatebního magazínu

naleznete nespočet podrobných rozhovorů a článků o svatební módě. Ať už jde o české návrháře,

kteří se snaží plnit vaše přání za velice podobné peníze jako nastavují svatební salóny, nebo třeba o

důvěryhodné e-shopy plné velice krásných a kvalitních produktů.
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        Prohlédněte si internetové e-shopy, které v dnešní době jsou na profesionální úrovni a rádi poradí

při samotném nákupu. Pokud jste se opravdu rozhodli ušetřit právě na této položce ze svatebního

listu, projděte si speciální svatební second handy nebo různé jiné možnosti nákupu třeba i z druhé

ruky. 

 

Nejdůležitější pravidlo je, že rozpočet by se neměl stát výmluvou, proč se nechcete nebo nemůžete

oženit či vdát.
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ABYCHOM VÁS NAVNADILI NA DALŠÍ KAPITOLU, PŘÍPRAVILI JSME SI PRO VÁS OPRAVDU
TRENDY SVATEBNÍ INSPIRACI, KTERÁ SE NEBUDE TÝKAT JEN JEDNÉ SVATEBNÍ SEZÓNY!

        I plánování svatby se může proměnit v zábavu, pokud víte, jak na to. Napadlo vás například zapojit do

vašeho svatebního konceptu TEEPEE? V poslední době nastal u využití teepee velký "boom" – hlavně co se

jejich přítomnosti v dětských pokojíčcích týče. Teepee však není jen dekorací vhodnou pro děti, právě

naopak! Jejich přítomnost můžete ocenit i na své svatbě – kdy jej použijete místo klasického party stanu.  

         Proto vám přinášíme krásnou inspiraci na to, jak by to mohlo vypadat. Každá nevěsta si přeje, aby

byla její svatba naprosto nezapomenutelná. Taková, na kterou bude s láskou vzpomínat ještě za mnoho let

se svými vnoučaty. A my říkáme, proč ne? Někdo uvítá svatební hostinu i oslavu v elegantním a

romantickém zámečku, jiná nevěsta zase touží po něčem originálnějším.

        Když jsme pro vás hledali nějakou inspiraci na to, jak udělat svoji svatební oslavu jinak, narazili jsme

na nádhernou inspiraci v podobě využití velkého teepee stanu, který má sloužit místo klasického party

stanu. Jde o romantičtější provedení, což znamená, že jde o něco, co je vhodné na každou romantickou,

Boho, ale i vintage svatbu. Samozřejmě – nemusíte se omezovat pouze do těchto stylů, stan si můžete

vyzdobit naprosto jakkoliv.
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        K vytvoření romantických a kouzelných fotek s atmosférou nebudete muset shánět ani žádné

prostory navíc. V tomto editorialu jsou využity masivní dubové stoly spolu s dubovými lavicemi – hezky

mohou vypadat i skládací židle z teaku.

        Svatba, kterou můžete vidět na fotkách, byla pojata ve velmi ženském a romantickém stylu. Jídelní

stůl zdobí nápadité dekorace ve formě svíček, které díky tomu, že jsou rozmístěny ve vysokých

“sklenicích”, dotváří jedinečnou atmosférou. Navíc jde i o nepřímý zdroj světla při stolování. Co se týče

světel, bylo použito velkého množství žárovek natažených na dlouhém kabelu, který je přichycen po

celém teepee. To tak získává ještě lepší kouzlo.

 

        Nesmí zde chybět ani působivé dekorace ze zeleně, protože, jak všichni víme, květinové dekorace

pomáhají utvářet to pravé kouzlo vaší svatby. Kromě menších kytic, které mohou zdobit stoly, ale i

samotný prostor teepee, lze střed tepee vyzdobit velkým květinovým věncem, na němž se mohou vyjímat

další světýlka.

Na tento typ eventu se hodí nejlépe jednoduše vypadající sladkosti v jemných barvách. Můžete je umístit

na romantický candy bar, který bude zdobit přírodní zeleň. 
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         Pokud netrváte jen na nejmodernější hudbě této doby, můžete atmosféru (nebo první

novomanželský tanec) ozvláštnit živou hudbou. Pokud však netoužíte po celé kapele, nabízí se zde i

možnost umělce, který bude hrát na harfu, piano nebo třeba housle.  K občerstvení hostů doporučujeme

výrobu domácí limonády. Je to jednoduché, ale zároveň efektivní a krásné na pohled. Svatební fotografie

můžete oživit i svítícími písmeny, které mohou tvořit nápis love, ale třeba i vaše iniciály.
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       Místo klasického nábytku sáhněte po starých vintge

kouscích, dokonale tím doladíte atmosféru.

Staré kolo, cedule, nebo harmonogram z palet.

Všechny tyto věci najdete v garáži a v podstatě nic

nestojí.
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Dekorace & Floristika
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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       Dekorace & floristika nese opravdu velký podíl na vizuální stránce svatby. Dotváří konečnou atmosféru a

téma, které vystihuje váš vztah se snoubencem. To, co milujete, to, co vás pojí, vaše koníčky a životní lásky.

Každá oslava nebo event tak vysokého společenského významu, jako je vstup do “nové” etapy vašeho

dosavadního života, je vlastně odrazem vás dvou. Úkol to ale není vůbec snadný a mnohdy se snoubencům

stává, že zde naleznou ten největší kámen úrazu. Proto jsme se spojili se specialisty a odborníky v daném

oboru, abychom vás nasměrovali na správnou cestu. Pomocí specifických otázek si pak můžete utvořit

vlastní obraz o tom, jak pojmout a naplánovat tento úkol ze svatebních příprav. Spojili jsme se s odborníky,

a to Flowers of Love, kteří s námi spolupracovali na více článcích o této problematice.

 

        Květiny ke svatbám patří stejně, jako krásné šaty a prstýnky. Už několik let se drží trend, který velí

doplnit květinovou výzdobu o další zajímavé dekorace, ať už se jedná o vázičky, svícny, lucerny, klícky nebo

třeba stolky a rámy. Aby bylo všecko v harmonickém souladu, je fajn spojit floristku s dodavatelem dekorací,

nebo obojí rovnou pořídit na jednom místě. Až pak se vám může podařit dosáhnout harmonického celku

květinové výzdoby a dekorací.

 

6

        Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv rozsah služeb, základem je osobní schůzka, kde podrobně proberete,

jaké máte představy o stylu vašeho svatebního dne. Ale, jak píše v hodnocení nevěsta Vendula, i když

představu nemáte nebo ji neumíte sdělit, se správným floristou přijdete na to, co se vám líbí.

DŮLEŽITÉ JSOU REFERENCE A KONTAKTY 



“Já měla v hlavě představu, ale nedokázala jsem ji dostat ven,

abych ji aspoň popsala… Hledaly jsme inspiraci a já byla pořád

nespokojená, nakonec jsem našla to pravé ořechové a Nikolka

udělala to pravé ořechové ještě ořechovější!” - nevěsta Vendula 
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        V poslední době se rozmohl trend, že půjčovny dekorací jsou spojeny s floristickými studii v jednom,

nabízí pak celkem široké spektrum vzájemně provázaných služeb. Což je výhoda, když chcete mít svatbu

opravdu vyladěnou do posledního puntíku. Dekorace včetně květinové výzdoby od stejného člověka zajistí

celkový soulad, nestane se, že si dodavatel dekorací a květin neporozumí nebo jeden v poslední chvíli

odpadne a s náhradníkem to bude skřípat.

 

Co mohou tyto dekorační půjčovny nabízet?
 
-  veškerý nutný inventář, mobiliář, textil 
-  oltáře, slavobrány, šapitó, party stany, foto koutek
-  nápojový nebo candy bar
-  mají na skladu detaily jako jsou - mašle, potahy na židle, polštářky
na prstýnky, stuhy, různé krajky a závěsy, svícny, klícky, lampióny
- někdy mají dokonce veškeré druhy osvětlení včetně světelných
písmen
- k dispozici mají nábytek a dokoncei i okenice, rámy dveří, stará
kola, tabule a další specifické kousky 
 
Jejich služby tímto ovšem nekončí:
 
-  nabízejí většinou samotnou dekorační a floristickou konzultaci
-  dekoraci prostoru
-  občas i floristické služby
 
 
KVĚTINY VŠEHO DRUHU, na co vše nesmíte zapomenout?
 
        Bavíme se tady především o uvázání kytice pro vás - nevěstu.

Poté kytičky pro maminky, družičky, svědkyně, stejně jako házecí

kytici, pokud si tu svoji svatební budete chtít usušit na památku, ale

současně se vám tradice házení kytice líbí. Zajistí pochopitelně i

korsáže pro pány, kterých se to týká, vývazky pro svatebčany, květiny

do vlasů, květinové náramky či košíčky, ale také výzdobu aut,

slavobrány a květinové dekorace na místě obřadu a hostiny. Ufff….

no, je toho dost !

Na webu SvatebníBlog.cz najdete

spoustu inspirativních článků
zaměřených na tyto firmy, naleznete

tam jejich nabídku včetně inspirace,

ceníky a hlavně kontakty a odkazy na

jejich kamenné prodejny a e-shopy.

 

Za zmínku stojí určitě:
 

-  SPKdecor.cz 
-  NFCP rental equipment (nfcp.cz)
-  Svetelneledlahve.cz
-  Svatebnikramek.cz
-  Mobistor.cz 
-  Svatba-eshop.cz
-  Eterle.cz
-  Noble & Mayer antique rentals
-  Stool Rentals
-  Svititcipismena.cz
-  Krasobrany.cz
-  a mnohé další...
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1. Proč si zvolit téma svatby? 

         Svatba je dnem především o vás dvou. Proto by měla určitou součástí odrážet vaši osobnost, to, co

milujete, v čem se cítíte jako ryby ve vodě. Pokud tomuto přizpůsobíte výběr svatební tématiky, je jisté, že

váš den tímto bude pro vás dokonalý, nebudete se trápit a tápat v přípravách. Zvolíte si prostě srdcem a to

necháte již vést.

 

Jak volit priority, a podle čeho se orientovat při volbě stylu a designu svatebních dekorací a floristiky? Co

byste nevěstám, které například nemají žádnou ideu, doporučili? 

        Nedávat na rady okolí, ale řídit se srdcem a svým pocitem. Jen tak dosáhnete toho, že budete plně

spokojeni. Pokud se jedná o volbu stylu, může nám dopomoci k výběru zvolené roční období, místo svatby

(př. na zámek nemůžeme vše sladit do rustikálního stylu), dostupnost materiálu v daném období a

podobně.

 

2. Kritické body pro dekoraci svatby

         Dekorování celého dne by mělo odpovídat danému svatebnímu tématu, zvolenému místu a stylu

svatby. Vše pak už ladíte do jednotného konceptu. Zvolili jste si například netradiční lesní svatbu?

Pokračujte v tomto duchu i dekorováním. Použitím přírodních materiálů (mech, kapradí, šišky...), držte se

zemitých tónů, dekorace tvořte rozvolněné, nespoutané, tak jako je příroda sama.

 

Co je důležité proto, abychom se na konci příprav zcela neodklonili od původní představy? 

        Doporučujeme po rozhodnutí pro daný styl nasbírat inspiraci pouze pro daný styl (například na

Pinterestu). Nepodléhat nákupu ve slevách, s vidinou užití na svatbě, s čímž se setkáváme často. Poté

docházíme společně k tomu, že dekorace odpovídá zcela jinému stylu.

 

Jaký názor máte na představy nevěst, že si vše budou připravovat samy? A s jakými kritickými body musí

počítat? 

         Z vlastních zkušeností tento nápad nikomu nedoporučujeme :D. Jako profesionálové jsme si v pozici

nevěst vyzkoušely náš den připravit samy a s upřímným srdcem říkáme, že bychom to už nikdy neudělaly (a

doufáme, že nikdy nebudeme muset nad tím ani uvažovat :D).

 

        Opravdu si to neumí nevěsta ani představit, jaký nátlak na ni bude 2 dny před svatbou vyvíjen ze všech

stran, jak dodavatelů, rodiny, tak svatebních hostů. Všichni ví, že ten den je o vás a vašem snoubenci, proto

se „bohužel“ budou s každým dotazem, nejasností obracet na vás, především na nevěstu. K tomu přistane

ještě péče o vás samotnou (nehty, vlasy, make up, vyzvednutí šatů a podobně). Nepřidělávejte si další

starosti. Užijte si váš den, ať je o vás postaráno a cítíte se opravdu jako královna. Váš den vám uteče rychle,

ale bude opravdu dlouhý. Byla by škoda si ho nevychutnat plná energie až do konce.

JDEME NA TO! DEKORUJ A ČARUJ!

3. Jak vybrat dobrou floristku?

         Pro svatební den je nesmírně důležitou součástí si

vybrat dobrého floristu s nespoutanou fantazií. Jen ten vám

dokáže splnit, co vám na očích uvidí. Případně vaši malou

vidinu dovést k dokonalosti. Takovýto florista, specializující

se především na svatby, má sezónu zabranou téměř i rok

dopředu. Proto neotálejte s jeho výběrem. V dnešní době

určitě zahrají velkou roli také recenze, fotografie vazačských

prací. Dejte také na osobní schůzku, kdy sami poznáte, zda

vám právě tento florista zvládne vyhovět a nabídnout ty

nejlepší možnosti.

 

Proč by měli snoubenci oslovit v tomto směru profesionála

v oboru? 

        Profesionál již ví, co všechno je třeba zajistit, na co se

nesmí zapomenout, jaké jsou během celého dne postupy.

Kde je třeba apelovat na blokování termínu u dodavatele,

jaké materiály můžete sehnat a naopak v daném termínu

neseženete, popřípadě za rapidně vyšší cenu. Ušetří vám tak

spoustu času, starostí a v neposlední řadě možných

komplikací.
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Jak je to poté se samotnou přípravou a

dekorováním? Doporučujete oslovit samotnou

floristku nebo je to jedno? Kolik stojí samotná

práce dekorování interiéru nebo exteriéru? 

Určitě doporučujeme nechat tuto práci na

odborníkovi. Docílíte tak dokonalého sjednocení

květinových vazeb, dekorací i místa.

 

       Cena těchto služeb se odvíjí od velikosti

dekorovaného místa, honosnosti vazeb,

stráveného času a celkové náročnosti. V tomto

odvětví je obrovská různorodost a možnosti

dekorování a snoubenci jsou také vždy jinak na

výzdobu nároční. Proto nejde stanovit stabilní

cenu. 

 

 

 

Čeho by se nevěsty měly vyvarovat, jaké jsou

nejčastější chyby? 

         My za největší možnou chybu považujeme

tu, že se nevěsta dá zcela rozhodit názory svého

okolí a nedá pouze na svůj pocit. 100 lidí rovná se

100 chutí a nedá se všem vyhovět. Den patří

snoubencům, proto má být dle jejich představ a

ne rozsáhlého okolí. 

 

         Nenakupujte dekorace, které vám právě

padly do oka nebo byly právě ve slevě, s tím, že

se budou třeba hodit a někam je na svatbě

použijete. Nakonec vám zůstanou ležet a vy sice

nakoupili ve slevě, ale leží vám v tom další

penízky.

 

4. Jak se orientovat ve floristice a dekoratérství?

 

        Bez studia floristiky, popřípadě většího osobního zájmu, se laik nemá možnost ve floristice

orientovat. Co se týká svatební floristiky a jejích možností, je proto dobré obrátit se na odborníka, který

vám na schůzce veškeré možnosti nabídne, popřípadě pošle souhrn možných vazeb a dekorací. Na

schůzku je však dobré přijít s představou o daném stylu či tématu svatebního dne.

 

Podle čeho vybírat květiny? Pokud se nevěsta v tomto směru vůbec neorientuje a nemá jasnou

představu, z čeho by měla vycházet, co radíte klientkám?

        Pokud nevěsta opravdu neví, jakou kombinaci by si přála...naše otázka zní, který květ miluje,

popřípadě jakou barvu miluje a tu zvolíme jako dominantu. Roli hraje také pro nás to, které květiny 

 nevěsta příliš ráda nemá a jaká barva není u ní v oblibě. Další z kritérií, a těch důležitých, je, zda je

nevěsta alergická. Pokud ano, nevolíme vonné květy. 

Instafoto @nihiean
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        Jakou roli při výběru květin hraje roční období

svatby? Jaké květiny jsou pro dané období

nejspecifičtější? Jaké jsou jejich cenové rozdíly? S čím

se většinou kombinují? 

        Roční období hraje ve výběru rostlinného materiálu

velkou roli, ať už aktuální dostupností nebo laděním k

danému stylu svatby. 

 

         Pokud se jedná o zimní svatbu, obecně užíváme

květiny chladných tónů, sukulenty v kombinaci s chvojím

a šiškami, v kurzu jsou také rychlené cibuloviny.

 

         Pro jarní svatby panují svěží barvy, květiny, co už jen

pohledem a vůní naladí na pravé jarní veselí (tulipány,

šeřík, hyacinty, konvalinky). 

 

        K přelomu jara s létem se těší velké oblibě již

dostupné pivoňky, levandule v kombinaci s nejrůznějším

kvítím, luční svatební kytice prokombinované s

výraznějšími dražšími květy. S přicházejícím podzimem

se nevzdáváme teplých barev jiřinek v kombinaci s listím,

hortenziemi, chryzantémami.

 

         V každém ročním období se ceny daných typů

květin pohybují různě, některé nejsou během sezóny v

některých měsících dostupné vůbec. Vždy se však dá

vymyslet kombinace květů odpovídající vaší cenové

představě, popřípadě nahradit obdobnými květy

(například nejsou-li dostupné pivoňky, nahrazujeme je

nádhernými vyšlechtěnými pivoňkovitými růžemi s

úžasnou vůní).

 

Jak často se zakomponovávají u svatebních výzdob

sukulenty? 

        Tomuto trendu v Česku nevěsty pomalu přicházejí

chuť, my jako floristé je milujeme a velmi vítáme, že

těchto odvážnějších nevěst stále přibývá.

 

Jaké trendy momentálně nejvíce ovlivňují výzdobu? A

kam budou trendy směřovat v následujících letech? 

        Zatím se svatby vezou většinou na obdobné vlně.

Rustikálním stylu, vintage, zámecké eleganci.  Ale čím dál

více se s radostí setkáváme s odvážnějšími nevěstami,

které vítají nové trendy, jak ve výběru rostlinného

materiálu, tak při volbě dekorací v sálech, nádhernými

šaty a volbou místa obřadu (louky, lesy).

Instafoto @tasteofhoneyco

Instafoto @tasteofhoneyco

Instafoto @tasteofhoneyco

Instafoto @
daintydressdiaries
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        Existují nějaké nejoblíbenější variace při volbě

květin? 

        Přímo variace ne, ale materiálem jsou velmi oblíbené

pivoňky a levandule (bohužel však často ve špatnou

dobu, kdy jsou nedostupné) a co se barev se týče, určitě

dlouhodobě drží příčku něžná růžová.

 

 

 

 

5. Jak sladit barvy?

        Ještě pár let zpět se svatby nesly většinou v jednom

barevném tónu. Dnešní doba však nabízí nespočet

barevných kombinací, díky pestrosti a dostupnosti

materiálu, které dokonale prozáří svatební den. Pokud se

však necítíte na to zvolit správné kombinace, neváhejte

se opět obrátit na odborníky, kteří vám umíchají

dokonalou paletu barev pro váš den D. Ten vám

přizpůsobí barvou doplňků, květin, ke svatební tématice,

místu a danému ročnímu období.

Instafoto @tasteofhoneyco

6. Svatební kytice 

        Zajisté tou nejdůležitější součástí z květinových vazeb je svatební kytice pro nevěstu. Ideálním

řešením je kytici sladit opět s celkovým tématem a výběrem květů na svatební den. My například

začínáme schůzku vyladěním svatební kytice (tu má nevěsta většinou již vysněnou, popřípadě ví, co by v

ní ráda) a od ní již doladíme zbytek. Jelikož je to však z květinových vazeb ta nejpracnější, s největším

obsahem květů, bývá i nejdražší, co se vazeb týká. Některá květinářství mají nastavené cenové příčky

(například za svatební kytici se pohybujete od 1500,- a výše, podle volby květů a vázaného stylu). Za nás

to vidíme však tak, že jelikož je každý styl kytice jinak náročný a volby květů jsou cenově velmi rozdílné,

řešíme vždy svatební kytici podle cen materiálu, který obsahuje. 

 

         Svatební kytici bychom měli ladit jak stylem uvázání, tak volbou materiálu ke stylu svatby. Svěží

barvy, pestřejší barevné kombinace, vzdušně vázaná, ne příliš uhlazená. Prostě jako z louky po ránu

natrhaná, takováto kytice rozzáří každou nevěstu, která se rozhodla pro rustikální, či vyloženě luční styl

svatby. Elegantní, uhlazené, kulaté nebo kapkovité tvary kytic jsou stvořeny pro svatby na zámku. Od

nich zcela odlišné co nejvíce rozvolněné, větší, objemné kytice s volbou travin, eukalyptu a jen pár

výraznějšími květy dokonale padnou ke stylu boho svateb.



                          Exkurze do historie:
Nejdůležitější floristickou dekorací je samozřejmě
samotná svatební kytice nevěsty. Vazba z květin
určených do rukou nevěsty má ale dle historického
hlediska ještě i jiný význam, nežli jen ten designový.
Tato tradice se datuje do období antiky, kdy nevěsta
držela v rukou pouze svazek pšenice, který
symbolizuje plodnost. Ve středověku se tradice
mírně proměnila ve svazek s bylinkami, kterými takto
zaháněla zlé duchy. Kytice je tedy pro nevěstu něco
jako její talisman, když kráčí k oltáři, talisman, jemuž
dnešní doba ještě přisoudila velký úkol dekorativního
charakteru nevěstiny róby.

7.  Svatební korsáž 

        Svatební kytice je nejvýraznějším doplňkem nevěsty, často právě ona zajišťuje v bílém, champagne

nebo jiném světlém tónu oblečení barevný akcent. O krásu květin ale nejsou ochuzeni ani ženichové. Pro

ně se vážou malé kytičky do klopy, zvané korsáže. Pojďme si o nich něco povědět a inspirovat se v galerii. 

        Korsáž je menší kytička, která zdobí ženicha, popřípadě svědky či tatínky snoubenců, někdy i

dědečky. Připevňuje se na levou klopu ženichova saka. Pozor, nepatří do kapsičky, ta je na kapesník.

Když ženichovo sako klopy nemá, připne se korsáž na levou horní část saka. Upevní se buď spínacím

špendlíkem nebo floristickou pomůckou – držákem k tomu určeným. Podle tradice připíná korsáž

ženichovi nevěsta, když si pro ni přijde a předává jí svatební kytici. Svatební korsáž je vždy materiálem a

barvami sladěná s kyticí nevěsty. Volí se většinou jeden výraznější květ s jemnými přízdobami. Nynějším

trendem jsou taky malinké svazky drobných květů, které taktéž obsahuje svatební kytice nevěsty.
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        Účelem korsáže je odlišit ženicha od ostatních pánů na svatbě, aby bylo na první pohled jasné, kdo

je tím nejdůležitějším mužem dne. Korsáž má také ukázat jednotu mezi ženichem a nevěstou, naznačit,

že k sobě patří. To je zajištěno tím, že kytička do klopy se váže ze stejných kytek, jaké jsou ve svatební

kytici.

        Když je svatební kytice tvořena jen jedním druhem květin, je to jednoduché. Použije se dotyčný květ,

většinou jeden, a dozdobí se zelení nebo jinými vhodnými dekoracemi. Má-li nevěsta kytici

kombinovanou, vybere se květ, který kytici dominuje, ať už barvou nebo velikostí. Pokud se tento květ na

korsáž nehodí (např. je příliš velký), použije se druhý vhodný květ z kytice.

 

        Vemte v úvahu také i postavu ženicha. Je-li spíš menší, příliš velká korsáž bude působit jako pěst na

oko, má-li statnou postavu, drobná vonička se na něm ztratí. Květinová ozdoba ženicha by měla také

barevně ladit s jeho kravatou či košilí. To jsou většinou prvky, kterými je ženich sjednocen i s nevěstou.

Právě květinové doplňky obou snoubenců, kravata, případně košile ženicha a šperky nevěsty se vybírají v

jednom tónu a ten pak tvoří barevné ladění svatby, jež lze přenést i na další dekorace.

 

        Stejně jako ženich se může odlišit svědek, který má také důležité úkoly a pro svatebčany je styčným

důstojníkem, když něco potřebují. Proto se hodí, když je výrazněji označen. Korsáž pro svědka by měla

odpovídat korsáži ženicha, ale bývá menší a méně zdobná, zkrátka aby spolu ladili, ale přitom bylo jasné,

kdo je kdo. Je obvyklé, že svědek má korsáž tehdy, když svědkyni dáváte kytičku. Pokud ale ctíte

minimalismus, oba můžou být ozdobeni jen myrtovým vývazkem, stejně jako ostatní svatebčané, a chybu

neuděláte.

        Korsáž pro tatínky a dědečky je také nepovinná. Pokud se pro ni rozhodnete, platí obdobná pravidla,

jako pro svědka, případně může být zase ještě o něco menší a méně výrazná.

 

KDE SI KORSÁŽ POŘÍDIT A KOLIK STOJÍ ?

        Květiny do klopy pořídíte v každém květinářství, objednávají se spolu se svatební kyticí. Někdy je

korsáž pro ženicha započítána už v ceně kytice, někdy se kalkuluje samostatně. Cena se odvíjí od druhu

použitých květů, dalších přízdob i náročnosti zpracování. Průměrně se pohybuje od 100 do 250 Kč.
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La Vital – korsáž pro ženicha je nedílnou součástí nabídky tohoto floristického studia, květinovou

kompozici vám připraví na míru s ohledem na vaše šaty a oblečení ženicha, individuálně také vypočítají

cenu. Sledují trendy a není pro ně problém připravit neobvyklou kombinaci. Vyberte si je, pokud chcete

něco neokoukaného, kreativního a šik.

Květiny po Brně – kromě toho, že vám květinovou výzdobu připraví, také vám ji zdarma přivezou

kamkoliv po Brně. Což se hodí, protože ve svatební den nebývá času nazbyt a vyzvednout květiny, často

na druhém konci města, může být zbytečný stres navíc. Klopa pro ženicha u nich stojí 120 Kč, klopa pro

svědka a tatínka 100 Kč.

Atelier de Fleur – máte-li rádi bohatý francouzský styl, tento květinový ateliér bude pro vás to pravé.

Abyste ušetřili čas a částečně i peníze, mají pro vás připraveny různě rozsáhlé svatební balíčky, jejichž

součástí jsou vždy také ozdoby klopy pro ženicha a svědky, stejně jako kytice pro maminky. Balíček

Standard pořídíte za 5000 Kč.

Korsáž si můžete také

sami vyrobit, návodů je

plný internet. Tíhnete-li k

ruční tvorbě, směle do

toho.

TIPY NA FLORISTICKÉ FIRMY, KTERÉ NAJDETE TAKÉ NA NAŠEM WEBU:
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8.  Svatební vývazky a mašličky s myrtou 

 

        Tradiční svatební vývazky s myrtou (případně novější svatební mašličky) připevněné na klopách šatů

jsou odjakživa společným znakem všech svatebčanů. Existuje spousta tipů, jak tuto svatební dekoraci

pojmout. Inspirovat se dá tradičním i netradičním provedením. Pokusíme se vám dát také malý návod

na výrobu samotných svatebních vývazků.

 

                              Exkurze do historie:

 

Dá se říci, že se nejspíš jedná o nejrozšířenější svatební

tradicí, týkající se všech svatebčanů. Zmínku o myrtě
nalezneme již v Bibli a v časech antického Řecka. Tam

byla používána jako vyznamenání a symbol cti. To

hlavní, co u myrty jako svatební ozdoby hraje roli, je

ovšem její zasvěcení bohyni lásky, sexuality, plodnosti a

krásy – Afroditě. 

V ranních hodinách si je svatební hosté připínají na

klopy v mnoha různých provedeních. Nejenom s myrtou.

Proto se nemusíte bát, pokud ji zrovna neseženete. Jako

nouzová alternativa se často používá Zimostráz

(Buxus). Ten sice Afroditě zasvěcený není, zato ho

najdete na každém rohu a málokdo by poznal změnu.

Klasická myrta

Zimostráz (Buxus)

Netradiční svatební vývazky a pravidla pro dekorování

 

        Doba přeje experimentům, a tak se alternativám meze nekladou. Pro jejich výběr, vzhled a upevnění

platí stejně jako pro klasické vývazky svatebčanů několik jednoduchých pravidel:

 

-  Určitě by měly ladit s celkovou barevností svatby.

-  Svědci a rodiče jsou ozdobeni bohatšími vývazky. Zakomponovat můžete třeba více druhů stužek, tyl

nebo květ.

 

Svobodným svatebním hostům se myrta připíná na levou stranu. Těm ženatým a vdaným na pravou.

 

        Za nejvíce rozšířenou možnost považujeme svatební mašličky, mini květinové vazby, krásně

ozdobené dřevěné kolíčky, luxusní špendlíky a velkým trendem posledních se stávají speciálně

dekorované odznáčky. Svatební mašličky pro svatebčany jsou v podstatě jen barevné stužky, které jsou

různě ohýbány a spojovány (například do tvaru mašličky, kapky nebo srdíčka). Dozdobit je můžete

myrtou, květinou, perličkou, kamínkem nebo barevným krystalem. Ve společném bodě je pak

propíchnete špendlíkem. Ten zároveň slouží k přichycení na oděv.
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Instafoto @andrew_bayda

Instafoto @spostophoto

 8. Svatební výzdoba auta 

 

         Příjezd nevěsty je velmi očekávánou chvílí, proto

by neměla být výzdoba vozu opomenuta. Výzdoba

svatebního auta je různorodá. Od všemožných tvarů

ikeban, srdcí, prstenů, případných květinových šál, po

doplnění různými předměty, které vás vystihují. 

 

        Toto se však týká spíše mužů, na které se v dnešní

době také nezapomíná, a díky tomu i oni přijíždí na

obřadní místa nazdobenými vozy (například s

fotbalovým míčem nebo společenskou obuví ve které

„rostou“ květiny).

 

 

 

 

9. Dekorace svatební tabule a obřadu 

 

        Obřad - chvíle, kdy si konečně řeknete ano. Stejně

jako samotný tento akt by mělo dojmout také místo, a

to svým vzhledem. Vytvoření nádherné atmosféry

pomocí dekorací umocní celkový dojem z vašeho dne.

Tak jako všechno je skvělé jej skloubit se stylem svatby.

Pokud máte možnost venkovního obřadu, vyhráli jste.

Zde můžete přímo kouzlit. Nádhernou slavobránou,

obřadním stolkem, vyzdobenou uličkou doladěnou

lucernami, uvítací tabulí s vašimi jmény, kornoutky s

rýží. To vše a mnohem více dokáže utvořit ono

dokonalé místo pro vaše "Ano".

          Ne všude vám však takové možnosti nabídnou, v

tu chvílí dekorujte květinami. Například květinovými

podnosy na prsteny, ikebanami na obřadní stůl,

aranžmá na začátku uličky. Váš florista vám zajisté

poradí, co je do daných prostor vhodná květinová

vazba.

         

          Při dekorování svatební tabule je obrovské

množství možností, přes volné květy ve vázičkách spolu

se svíčkami, honosné svícny dozdobené květinovými

věnci, středové květinové běhouny, menší ikebany, po

květinové boxy, popřípadě vyvýšená aranžmá.

 

        Tabule by měla být doladěna kvalitními ubrousky,

jmenovkami, již zmíněnými svíčkami a doplněna

kvalitním cateringovým inventářem. Můžeme stoly

doplnit o kartičky se svatebním menu nebo

harmonogram a v případě oddělených stolů jejich

očíslování pro lepší orientaci v zasedacím pořádku. K

tabuli neopomíjíme také vzhled židlí. Zda zvolit na

židle potahy, přízdobu dekoračním šálem nebo krásné

kvalitní židle nechat ve své kráse.
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Jak postupovat při výzdobě? Čím začít jako první? 

 

        Toto se odvíjí také od možností otevření sálů a obřadního místa. Na některých místech pracujeme

opravdu ve velkém časovém presu, máme na nadekorování celého místa třeba jen 2 hodiny. Připravíme

tak jako první květinové vazby, které jsou stále na vodě, a jako poslední ty, které jsou již bez vody

(květinové šperky, věnečky, korsáže a svatební kytice). Harmonogram dekorování přizpůsobujeme

celkovému harmonogramu svatebního dne.

 

Kdy správně načasovat přípravu, aby květiny byly čerstvé a dobře vypadaly?

 

        Podle množství květinových dekorací připravujeme květiny den před svatbou, ideálně vazby jako

svatební kytici (záleží taky na stylu vazby kytice) v onen den brzy ráno. Vše musíme časově

zharmonizovat podle náročnosti zdobení sálu, obřadu, kde se vše odehrává, jak dobře je sál

klimatizovaný a zda daný materiál zvládne třeba noc před svatbou již v sálu.

 

10. Jak najít ověřené dodavatele a jak s nimi komunikovat?

 

        Pokud jste se rozhodli pro pomoc svatební koordinátorky, právě ona již ví, kde se pro co ozvat. Již

má ze svateb odzkoušeno, na koho je spoleh a jak kvalitní zboží či péči v porovnání cena/kvalita

dostanete.

        Pokud jste se rozhodli zařídit si dodavatele sami, neváhejte se opět obrátit na recenze. Kvalitní

dodavatel je se svou prací spokojen a rád se s ní pochlubí, najdete u něj na stránkách zajisté dostatek

fotografií a dalšího materiálu pro vaše konečné rozhodnutí.

        Záleží o dodavatele jakého zboží či služeb se jedná, určitě je opět dobré vycházet z osobní schůzky,

kde vás ujistí, co bude jak probíhat, s čím můžete počítat a nač se připravit. Samozřejmě s vámi sestaví

finanční rozpočet a je důležité s každým dodavatelem sepsat řádnou smlouvu, ve které budou veškeré

informace, cena, produkty a průběh prací řádně zaznamenán.

 

 

Často mají firmy na svých webových stránkách možnost nezávazné poptávky, co to pro nevěstu

znamená, a co se díky této poptávce dozví? 

 

        V první řadě, zda je pro jejich termín ještě možnost příprav a kdy je možné sjednat osobní schůzku,

možnosti květinových vazeb, popřípadě inventář k zapůjčení a v jakých cenových relacích se

pohybujeme. Co se týká květinových vazeb, není zde možnost podrobné cenové kalkulace, protože

nevíme, jak se cenově bude daný materiál právě pohybovat, jaké jsou nevěstiny představy o dekorování,

popřípadě zda nejsou zkreslené. Často až na schůzce se dozví, co je vše potřeba a na svůj seznam tak

připisují další a další nutnosti, a tím navyšují i cenový rozsah.

 

Jaké jsou důležité pilíře pro správný výběr floristické služby?

 

        Předešlá spokojenost, doporučení známých a recenze na stránkách. Velkou roli hraje osobní

schůzka a seznámení s veškerými nabízenými službami. Určitě nedat na cenovou kategorii, ne vždy

platí, že vysoká cena se rovná skvělé kvalitě.

 

Jak vypočítat finanční budget na výzdobu obřadu, hostiny, tabule, svatební kytku, výzdobu auta,

korsáž a další detaily spojené s dekorací? 

 

         Pro výpočet cenové nákladnosti hostiny vám zajisté veškeré informace podá provozní daného

restauračního zařízení. V dnešní době je velmi oblíbenou variantou zaslání svatebního průvodce, kde se

dočtete, zda je možnost volby cenových balíčků, popřípadě cena určená na hosta. Můžeme se setkat

také s variantou navolení si daného svatebního menu od A do Z s danou cenou na pokrm. Většinou však

platí pravidlo, že na svatebního hosta bychom měli počítat s 1000-1500 Kč. Některá restaurační zařízení

mají v nabídce určenou cenu na založení stolu pro hosta (například 50 Kč na hosta, s přípravou

ubrousku, potahu na židle a založení servisu). Všude však platí, že cena se většinou odvíjí od lukrativnosti

daného místa. Pokud je místo obřadu v místě konání hostiny, často jsou již na obřady připraveni a za

cenu pronájmu obřadního místa, většinou se pohybujeme v cenách 5000-8000 Kč, vám zde připraví

nazdobení slavobrány, založení židlí či lavic pro hosty, ozvučení obřadu, (kdy donesete vlastní hudbu na

flashdisku) spolu s přípitkem. Dekorování je ovšem bez květin!

 



Pro dekorování platí, s náročností dekorování roste i cena. Jsou svatby, kde za květiny nechtějí utratit

velké cifry a můžeme se pohybovat v částkách pár tisíc, opakem jsou ty, kde jsou konečné částky v

desítkách tisíců. Rozdíly zdobení jsou na svatebních fotografiích viditelné. 

        Cena se samozřejmě odvíjí také od zvolených květů. Mezi ty dražší kupříkladu počítáme pivoňky,

kaly, orchideje, proteu a další exotické květy, kdy se pohybujeme za jeden květ v ceně 80-300 Kč.

Pokud nevěsta trvá na dražším květu, ale snaží se snížit celkový rozpočet, snažíme se navrhnout

kombinaci s levnějším materiálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Pomocí zapůjčených dekorací můžeme zaplnit a doladit místo tak, aby bylo vše dokonalé. Ceny

půjčovného nejsou nijak závratné. Vzhledem k ušetřenému času s nákupem vlastních dekorací a poté

jejich prodejem, je to ta nejlepší možná varianta. Některá místa konání hostiny jsou připravena i v toto

a v ceně pronájmu vám nabízí menší sortiment k zapůjčení (vázičky, běhouny na stoly, svícny, dřevěná

kola...). Proto je třeba si nechat vše projít hlavou a zjistit, která varianta je pro vás tou nejvýhodnější,

podle toho jaké máte představy o obřadním místě, honosnosti hostiny a dekorování.

 

Jak brzy začít řešit tento úkol ze svatebního listu? 

        Pokud chcete kvalitního dodavatele, příliš se nestresovat, mít možnost si to nechat projít hlavou,

dostat skvělé svatební místo jak pro hostinu tak pro obřad, je za nás ideální půl roku až rok předem.

Některé naše termíny se plní opravdu i více jak rok předem.

 

Jak postupovat v urgentních případech? Pokud jsou přípravy v časovém presu? 

         V tomto případě, pokud se jedná o větší svatbu, rozhodně doporučujeme využít služeb svatebního

koordinátora. Ten ví od minuty kdy, co a jak má začít zařizovat a co nesmí opomenout. Ušetří vám tak

drahocenný čas a stres z veškerých příprav.

          Pokud i přesto chcete svatbu zřizovat sami, je nejdůležitější v prvé řadě zamluvit veškeré

dodavatele. Je třeba počítat s tím, že ne u všech pochodíte s vaším zvoleným termínem. Nebojte se

nechat si pomoci kýmkoliv, kdo se vám nabídne a pomůže vám tak ušetřit energii na plné užití si

vašeho dne. Dekorace si pokud možno raději zapůjčit. Stojí vás to méně peněz, neplýtváte časem při

nákupu dekorací a poté ještě jejich případným prodejem.

 

Co byste snoubencům doporučila? Nějaké tipy, rady z tohoto odvětví?

        Určitě se pokuste se při přípravách co nejméně stresovat, pokud možno nechte starosti na někom

jiném. Ať i na samotné přípravy máte krásné vzpomínky. Nedělejte si nic z řečí lidí okolo sebe, proč

nemáte něco takto a máte to jinak. Je to jen váš den, vaše spokojenost a odnesení si kouzelných

vzpomínek na váš den, kdy jste si řekli "ANO" 😊 .

                        

                         S detailním popisem a zkušenostmi se s námi s láskou podělili z FLOWER OF LOVE            

                                                                                                                                                 (www.flowersoflove.cz).
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Pivoňky OrchidejKaly

Protea



 

          Vybrat si květiny na svoji svatbu nemusí být úplně lehké. Mnohé z nás nemají představu ani o

barvě, natož o samém druhu květin. Určitě musíte zvážit důležité faktory. Jaké květiny se hodí v jakou

roční dobu, ale i to, jak je lze rozdělit podle barev.

Tak jako tak, náš výběr se poměrně zúží tím, v jakém ročním období se naše svatba bude konat. Ano,

možná najdete i v zimě květiny určené na léto, ale díky tomuto přehledu zjistíte, jaké druhy květin

nebude problém, vzhledem k danému počasí, sehnat. 
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NEVÍTE, JAKÉ NA SVOJI SVATBU ZVOLIT KVĚTINY? POKUSÍME SE TENTO PROBLÉM ROZKLÍČOVAT

Složení svatebního pugétu:
-  Růže Acapella: patří do skupiny

čajohybridů, je velmi intenzivně vonící.

-  Růže Menta: květ má úzkou smetanovou

špičku a mají velice romanticky zvlněné

okvětní lístky.

- Blahovičník Populus (neboli Eucalyptus

populus): česky také eukalyptus, je to

dekorační zeleň s bohatým počtem plodů.

-  Starček přímořský (neboli Dusty Miller):

jedná se o ozdobné stříbrno-šedivé listy.

-  Jarmanka (neboli Astranita): je

vyšlechtěná okrasná rostlina, patří mezi

trvalky.

-  Snowberry: obsahuje malé bílé bobule,

které jemně dodekorují každou svatební

kytici.

 

Složení svatebního pugétu:
- Pryskyřník (neboli Ranunculus): jde o

rostlinu rostoucí na zahradách a loukách a

považujeme ji spíše za plevel. Některé typy

jsou vhodné na jarní výzdobu - kulovitý květ

často připomíná pivoňky. Lodyha nese nejen

květy, ale i listy. 

-  Růže typu Avalanche: jedná se o velice

oblíbený typ svatební růže, které mají svěží
lehký zelený nádech. Jedná se o jednoduché,

přirozené růže s velkými plnými okvětními

lístky.

-  Blahovičník Populus (neboli Eucalyptus

Populus): česky také eukalyptus, je to

dekorační zeleň s bohatým počtem plodů.

-  Starček přímořský (neboli Dusty Miller)

jedná se o ozdobné stříbrno-šedivé listy.

-  Jarmanka (neboli Astranita): je vyšlechtěná

okrasná rostlina, patří mezi trvalky.

-  Snowberry: obsahuje malé bílé bobule,

které jemně dodekorují každou svatební kytici.

-  Brunia: pochází z jižní Afriky, její květy tvoří
bílá kulovitá květenství.

 



-  Eukalyptus cyneria, také nazývaný popel nebo stříbro, byl úspěšně aklimatizován v Evropě. Jeho

větve se stříbřitými zaoblenými listy milují květináři, kteří je používají k tvorbě různých kompozic.

 

        Domácí alternativou eukalyptu jako ornamentální rostliny je všeobecně známý topol černý. Ten

se vyznačuje originálním tvarem koruny, zejména pak jeho varianta lombardský topol, a krásnými

oválnými modro-zelenými listy. Květináři je rádi používají ve svatebních kyticích.
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JAKÉ KVĚTINY SE HODÍ NA JARNÍ SVATBU?

 

Tulipány – Tulipány jsou považovány za symbol optimismu a pozitivních myšlenek. Jejich jednoduchý,

a přesto elegantní vzhled je jako dělaný pro jarní svatbu. Jde o velmi oblíbenou květinu, která se bude

vyjímat hlavně v jednoduché kytici.

 

Konvalinky – Konvalinky jsou velmi něžné a romantické květiny, které jsou pro jarní svatbu ideální.

Jejich jemný a drobný květ bude slušet každé nevěstě. Konvalinky jsou symbolem štěstí a pozitivní

energie.

 

Frézie – Frézie je se svojí dokonalou a pronikavou vůní symbolem nevinnosti a čistoty.

 

Pryskyřníky – U nás není květ pryskyřníku ve svatební kytici ještě tolik rozšířený jako v zahraničí, to ale

neznamená, že v kytici nebude vypadat nádherně.

 

Pivoňky – Věděli jste, že jsou pivoňky v Číně považované za královský květ? Přestože vypadají opravdu

bohatě, stále v sobě uchovávají jemnost a jednoduchost. Jde o květy ideální pro romantickou i vintage

svatbu.

Složení svatebního pugétu:
- Pryskyřník (neboli Ranunculus): jde o rostlinu

rostoucí na zahradách a loukách a považujeme ji

spíše za plevel. Některé typy jsou vhodné na jarní

výzdobu - kulovitý květ často připomíná pivoňky.

Lodyha nese nejen květy, ale i listy.

-  Růže typu Earl Grey: jedná se o éterický a

zajímavý typ svatební růže, která má nápadné zelené

okvětní lístky, jež se mísí s barevným nádechem

levandule. Její specifická šedo-levandulová barva jde

ze středu růže.

-  Růže Acapella: patří do skupiny čajohybridů, velmi

intenzivně voní.

-  Kalina modroplodá (neboli Viburnum tinus): je

hustě větvený stálezelený keř se specifickými

různobarevnými bobulemi, v tomto případě tmavě
modrými.

-  Eukalyptus Parvifolia: je vhodný do kytic ve

vintage stylu, protože je bohatý na drobné listy. Do

svatební kytice se hodí v kombinaci s pastelovými

růžemi, příp. anglickými růžemi a fréziemi.

Kombinací s pivoňkami, hortenziemi či jiřinami může
vzniknout velmi veselá kytice.

-  Jarmanka (neboli Astranita): je vyšlechtěná

okrasná rostlina, patří mezi trvalky.

-  Snowberry: obsahuje malé bílé bobule, které

jemně dodekorují každou svatební kytici.

-  Krásenka čokoládová (neboli Cosmos

atrosanguineus): je bylinná vytrvalá rostlina

pocházející z Mexika. Skládá se z tmavě červených

až kaštanově hnědých květinek, které mají lehkou

vanilkovou vůni (někdy až čokoládovou).
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Složení svatebního pugétu:
- Sasanka (neboli Anemone): jde o rostlinu řadící se

mezi čeleď pryskyřníkovitých. Květy ma řídčeji jednotlivě
rozložené. Barevné spektrum je velíké - bílá, žlutá,

červená nebo i modrá...

-  Opuč háčkovitá (neboli Chamelaucium): jde o rostlinu

z čeledi myrtovitých. Jsou to aromatické keře s velmi

úzkými listy a pravidelnými pětičetnými květy. Používá

se jako příkrasa do vazeb.

-  Šater latnatý (Gypsophila paniculata): je vytrvalá

rostlina teplých a suchých míst. Má nezaměnitelný

vzhled, je tvořen až 1 m vysokým, kompaktním trsem

mnohonásobně větvených lodyh s bílými, drobnými

květy. Bývá pěstován v zahradách a používán při
aranžování čerstvých i suchých květin, je znám pod

lidovým názvem "nevěstin závoj".
-  Máčka plocholistá (Eryngium planum): je vytrvalá

bylina se zajímavými kulovitými květními úbory

modrozelené barvy, které jsou podepřeny dlouhými

úzkými ostnitými listeny. Květy jsou vhodné k sušení.

Lodyhy jsou v horní třetině bohatě větvené, načarvenalé

až namodralé.

-  Třezalka bobulovitá (Hypericum): je rostlina z čeledi

třezalkovitých. Jsou to byliny i dřeviny s jednoduchými

listy a pravidelnými květy. pro tuto odrůdu jsou

příznačné malé bílé bobule, které působí okrasně.
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 JAKÉ KVĚTINY SE HODÍ NA LETNÍ SVATBU?

 

Růže – Obliba růží spočívá hlavně ve dvou důvodech. Prvním z nich je ten, že jsou k dostání v průběhu

celého roku, druhým důvodem je velké množství jejich odrůd. Proto se s nimi v menší či větší míře můžeme

setkat na téměř každé svatbě. Růže symbolizuje lásku, krásu a radost.

Kaly – Kaly jsou ideální do svatební kytice, jelikož jsou na pohled velmi pevné, ale přesto jemné. Jde o

symbol krásy.

Vlčí máky – Vlčí mák nepatří mezi často používanou květinu, přesto však s jeho výběrem do lesního buketu

neuděláte chybu.

Hortenzie – Hortenzie je krásná díky mnoha odstínům, v jakých se s ní můžeme setkat – modrá, bílá, ale

třeba i růžová. Všechny tyto barvy se dobře kombinují s bílou, která převládá na většině svateb. Květina

symbolizuje pochopení.

 

-  Brunia: pochází z jižní Afriky, její

květy tvoří bílá kulovitá květenství,

někdy ji ale můžete vidět i ve specifické

stříbrné nebo žluté, kde tvoří dominantní

prvek celé kytice.  

 

 

Velice podobně vypadá tzv. Kraspédie
žlutá (Craspedia globosa): pochází ze

subtropických oblastí Austrálie a Nového

Zélandu. Kraspédie je letnička tvořící

přízemní růžici listů. Má žluté kulovité

květenství. Kvete od července do září. Z
každého trsu vykvete postupně více než
10 květenství. Hodí se do suchých vazeb

i k řezaným květinám. Hojně je

využívaná do svatebních kytic.
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JAKÉ KVĚTINY SE HODÍ NA PODZIMNÍ SVATBU?

 

Lilie – Lilie je květina, která ze všeho nejvíc symbolizuje nevinnost, čistotu a opravdovou lásku. Proto jde o

květinu přímo dělanou na svatbu – oslavu lásky.

 

Slunečnice – Květy slunečnice jsou ideální na podzimní svatbu, kdy příroda hýří všemi barvami.

 

Gerbery – Jsou lehce kombinovatelné díky množství svých barev. Proto je lze použít i na celkovou svatební

výzdobu.

 

Orchideje – Jsou vhodné po celý rok, ale nejvíce na podzim. Jsou symbolem krásy a lásky.

 

Přírodniny – Dýně, kaštany, žaludy, oříšky, šípky apod.
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JAKÉ KVĚTINY SE HODÍ NA ZIMNÍ SVATBU?

 

Bílé růže, lilie a gerbery – Jejich bílá barva ladí nejen k vašim šatům, ale i

sněhu.

 

Kosatce – Kosatce mají mnoho odstínů. Ty tmavé jsou pak ideální pro

zimu, kdy je můžeme kombinovat s metalickými barvami.

 

Jmelí – Jmelí je jasným symbolem lásky, proto zde není třeba žádného

vysvětlení.

 

Cesmína – Kromě květinové výzdoby se může hodit i jako dekorace na

dort.

 

Přírodniny – Šišky, skořice, hřebíček, jablka, větvičky.
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                                                                    TYPY SVATEBNÍCH KYTIC

 

KULATÁ SVATEBNÍ KYTICE

        Kulaté kytice jsou na svatbách ty nejpoužívanější. A není se ani čemu divit. Jsou univerzální a velmi

praktické. Dovolit si je mohou jak menší nevěsty, tak i ty vysoké (zde ale doporučujeme nechat delší

stonky, které budou působit lépe). Nejčastěji jsou pevně svázány do manžety, aby držely svůj

romantický tvar.

 

PŘEVISLÁ SVATEBNÍ KYTICE

        Jde o velmi elegantní způsob toho, jak může být svatební kytice uvázaná. Kytice se díky svému

tvaru nosí tak, že nevěstě visí přes ruku. Tyto kytice jsou velmi honosné a bohatě zdobené. Proto se hodí

k dlouhým a elegantním šatům, u těch krátkých byste s ní neuspěla. Mezi známé způsoby, jak může

převislá kytice vypadat patří: kaskáda, vodopád, oblouk, anglická kapka a svazek.

 

SVATEBNÍ KYTICE – ANGLICKÁ KAPKA

        Tato kytice svým tvarem připomíná kapku. Kytice je nejbohatší u nevěsty a směrem ven se zužuje.

Na její uvázání se hodí: frézie, orchideje, hyacinty, tulipány, růže a karafiáty.

 

SVATEBNÍ KYTICE – GLAMÉLIE

        Velmi originální svatební kytice, která se skládá z jednotlivých plátků růží, lilií nebo karafiátů, jež

dohromady vytvoří obří květ. Jde o středovou kytici, která je obklopena dalšími okvětními lístky. Poté

následuje dlouhý zdobený převis.

JAKÉ KVĚTINY SE NEDOPORUČUJÍ

VZHLEDEM K JEJICH SYMBOLICE?

-  Levandule – nedůvěra

-  Žlutá lilie – lež

-  Žlutá růže – žárlivost

-  Žlutý karafiát – pohrdání

-  Žlutá chryzantéma – opovrhování láskou

-  Fík – neupřímnost

-  Rododendron – nebezpečí
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                                                             NA CO MYSLET PŘI VYBÍRÁNÍ KYTICE

 

        Kytice je nejlepší vyzvednout v den svatby. Pokud to nejde a vyzvednete je dříve, dejte je na chladné a

tmavé místo. U velikosti svatební kytice myslete na to, jak jste vysoká, jakou máte postavu, ale i jaký typ šatů

jste si vybrala. Štíhlé vysoké nevěsty jsou jako stvořené pro dlouhé kytice. Díky svojí výšce si mohou dovolit i

výraznější kousky. Ty drobné z nás musí myslet na to, abychom se za kyticí neztratily. Pokud chcete

dokonale ladit, je fajn zamyslet se také nad tím, do jakých nádob potom kytice umístíte.

 

                                                                                 CENA SVATEBNÍCH KYTIC

 

        Cena svatební kytice se odvíjí od několika faktorů, které musíme promyslet. Najdou se ti, kteří mají

kytici prakticky zdarma (například “boho” kytice natrhané na louce), ale i kytice v řádech tisíců korun.

Jestliže spoléháte na nějakého dodavatele svatebních kytic, máte větší šanci, že dostanete lepší cenu,

pokud si u něj objednáte celou výzdobu. Cenu ovlivňuje hlavně typ květin, velikost kytice, ale i zdobení.

Některé květiny jsou dražší než obvykle v případě, že je kupujete v době, kdy není jejich sezóna.

 

                                                                                    MALÁ INSPIRACE S TIPY

 

        Tak, teď už možná víte, jakou kytici byste chtěly. Ale víte, kde si ji nechat udělat? My vám přinášíme tipy

na hrstku míst, samozřejmě existují stovky kvalitních firem, které zajistí skvělý servis. Mnohé v České

republice sledujeme a snažíme se vás o nich informovat na webu SvatebníBlog.cz v kategorii DEKORACE &

FLORISTIKA:

 

KVĚTERIE – Pestrobarevné, přírodní, romantické a částečně z vlastní zahrádky. Přesně takové jsou květiny z

Květerie, obchodu, který vedou dvě usměvavé slečny od vystudování vysoké školy. Jejich společná láska ke

všemu krásnému je dovedla do místa, kde se splní nejtajnější sny každé nevěsty, jež shání květinovou

výzdobu na svoji svatbu.

 

INSPIRITO – Inspirito spojuje květiny a dekorace interiéru, takže u nich pořídíte nejen klasickou kytici, ale

také kompletní květinovou výzdobu místa obřadu i hostiny, a také potřebné drobnosti k zakoupení i

zapůjčení.

 

STUDIO LA VITAL – Majitelka studia Lucie Vitíková má odborné vzdělání v oboru a za sebou řadu úspěchů

na floristických soutěžích. A k tomu se stále vzdělává nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, a sleduje aktuální

trendy. Víte tedy, že u ní budete v dobrých rukách. Vědí to i celebrity, které si tady květinovou výzdobu

objednaly. Třeba v roce 2011 to byla Miss Iveta Lutovská, v roce 2018 moderátorka Primy Monika Leová.

 

FLOWER OF LOVE – Tato půjčovna dekorací a floristické studio v jednom nabízí celkem široké spektrum

vzájemně provázaných služeb. Což je výhoda, když chcete mít svatbu opravdu vyladěnou do posledního

puntíku. Dekorace včetně květinové výzdoby od stejného člověka zajistí celkový soulad, nestane se, že si

dodavatel dekorací a květin neporozumí nebo jeden v poslední chvíli odpadne a s náhradníkem to bude

skřípat.
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        A teď něco pro ty z vás, které rády sledujete trendy

a chtěli byste do své svatby zakomponovat něco

opravdu zajímavého a neotřelého. Ano, řeč je o

sukulentech. 

 

        Sukulenty jsou v poslední době velkým trendem. A

to i u svatebních kytic, při designování svatebních tabulí,

až po tvorbu grafických návrhů pro svatební jmenovky,

menu, programy apod. Proto neuděláte krok vedle,

pokud tuto krásnou zeleň začleníte i na svoji svatbu.

Pokud patříte mezi milovníky minimalismu, můžete se

pustit i do tak originálního kousku, jako ozdobit třeba i

svatební dort pouhým sukulentem. 

 

        Jedním z nejpoužívanějších, co se svatebních

výzdob týče, jsou různé odrůdy NETŘESKU. Rod

netřesků (Sempervivum) čítá více jak čtyřicet druhů, z

nichž vzniklo množství přírodních kříženců. Dalšími

druhy přispěli šlechtitelé, takže netřesky existují v tolika

formách a kultivarech, že je lze počítat na tisíce.  

V takovém množství se o přehlednosti moc mluvit nedá,

a tak botanici zařadili několik druhů netřesků do nového

rodu jménem nechrastec (Jovibarba). 

 

Jednoduché rozdělení:

- netřesky se zelenou růžicí listů

- netřesky, jejichž zelená růžice má špičky listů

červenohnědé až hnědé

- netřesky s růžicemi v odstínech červenohnědých i

hnědých

- netřesky s chlupatými listy nebo s pavučinatou růžicí

 

TLUSTICE upoutá už na první pohled kompaktním

růstem a sytě zelenými, zaoblenými tučnými listy na

ztlustlém kmínku. Možností u sukulentů je ale

nepřeberné množství.

 

Instafotot @royalbeefflower.co
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      Pokud pokukujete po něčem naprosto přírodním, možná uvažujete o výzdobě bez květů.  Ano, i to je

jedním z trendů. Jednoduché rostliny, které květy nemají. Jde o použití kapradin, mechů, olivovníkových

větví, eukalyptu, bobulí, větviček, šišek. 

 

         Trendy jsou také luční květiny. A to včetně těch, do kterých byste to možná neřekli, jako

například bodlák. Luční květiny můžete umístit do všemožných aranžmá. Čím více působí dekorace

neupraveně, tím lépe. Trendem je také použití různých druhů travin. Nejpopulárnější je zřejmě tzv.

PAMPOVÁ TRÁVA , ze které můžete vykouzlit opravdu úchvatné dekorace.

 

Instafoto @yorisphotographer

Instafotto @maria_zhandarova

Instafoto @brideside
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          Dalším trendem, kterého si vaše oko mohlo všimnout, je designování do exotického

duchu zakomponováním lístu MONSTERY, což je mohutná liána, která se těší velké oblibě jako pokojová

rostlina, ale ve výsledku působí velice exotickým dojmem. Tvoří masivní řapíky s obrovskou čepelí. Ta bývá

proděravělá či laločnatá. Této inspirace se ujali v Creative Event Solutions a transformovali místo konání

události Airship37 v Torontu DO TROPICKÉ OÁZY.

Květinové možnosti a zeleň jsou čerstvé, odvážné a zajímavé. Firma Floral Werx přišla s dramatickým a

odvážným designem se zelení, hlavním motivem jsou orchideje, aby změkčily a přidaly romantický prvek.

II. SVATEBNÍ EDITORIÁL PODLE NOVÝCH TRENDŮ. VÍTEJTE V TROPICKÉ OÁZE !
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        Vize vychází z plážových dekorací a specifické zeleně. Spojení moderních prvků plastových svatebních

židlí v barevné paletě bílé a zelené vytváří minimalistický lehký vzhled. Důležité je se nebát zakomponovat

aktuální prvky pomocí moderního nábytku v daném stylu. Vše můžete ještě ozvláštnit nějakou specifickou

dekorací, například masožravou rostlinkou :-).

Do výzdoby svatební tabule zakomponujte speciální geometrické prvky a doplňky.

 

        Aby všichni na první pohled pochopili koncepci tématu svatby, pomůže, když vytvoříte zřetelné

dominanty v různých prostorech. Zde byla využita například lesklá ocelová stěna v salonku. Pokud nic

takového nemáte k dispozici, nahraďte to nějakou podobnou tapetou, lepením tropických listů na stěnu,

vydekorujte svatební tabuli nebo zapojte luxusní uspořádání v podobě obývacího pokoje. Stačí k tomu

pohodlná moderní pohovka nebo “candy bar”, který je v jemných barvách růžové bílé a zlaté. Samozřejmě

ani tyto dekorace nemusíte okamžitě kupovat, stačí je zapůjčit v různých dekorativních obchodech, jako je

DECSTORE.CZ .
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        Obřadní výzdoba byla navržena taktéž s odvážnou listovou zelení, stonky a moderními zlatými

sochami. Průmyslový vysoký strop a přirozené osvětlení hangáru fungovaly jako klíčový prvek při

fotografování. Abyste dosáhli přirozeného dojmu tropů zapojte prvky, jako je dřevo a zeleň, nebo také

zábavný náladový detail ananasu. 

Můžete vytvořit stylové koktejlové party bary s míchanými nápoji a tropickou hudbou v pozadí, speciální

fotokoutek ozvláštněte ananasovými rekvizitami.
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Koncepce a kreativní ředitel: 
Creative Event Solutions  

Fotografie: 
Boston Avenue Fine Art Photography

Květiny: 
Floral Werx & Decor 
Vlasy a make – up: 

AMR Amanda Reid Makeup
Dorty a sladkosti: 

The Sweetest Thing Cakes
Šaty:  Kleinfeld Hudson’s Bay 

Klenoty: Maple Leaf Diamonds
Umístění: Airship37t
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JAK SI UDRŽET STYL A TÉMA NAVRHOVANÁCH DEKORACÍ A JAK SLADIT BAREVNOU PALETU BAREV 
 CELÉ SVATBY?

Zásadní součástí dekoratérství a floristiky je vytvořit si jasný návrh, kterého se budeme držet od

začátku příprav, po celou dobu plánování, až do konečného dne. Častou chybou bývá útěk nebo

spíše odchýlení od původní představy. Takže je velice důležité si tuto představu alespoň zevrubně

navrhnout, načrtnout si podstatné pilíře celého dekorování, a to  včetně užití barevné palety. Ať už

jde o vizualizaci obřadu, úvodní recepce, dekorací prostoru nebo daného stolu, pokud si jej

namalujete nebo navrhnete v nějakém designérském programu, neuděláte chybu. Tento návrh si

pak berte všude s sebou. Není možné se pak odchýlit od původní představy. Pro inspiraci jsme vám

obstarali pár návrhů.
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Catering & menu
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Při plánování svatby je spousta věcí, na které musíme myslet. Jednou z nich je i jídlo pro naše svatební

hosty. Nejde jen o samotnou svatební večeři nebo oběd, ale i o menší občerstvení, kterým nepohrdne 

 nikdo. Ať už ve chvílích, kdy se čeká na nějakou část svatebního programu, nebo mezi tancem s

novomanželi. Pokud si nechcete vše vařit sami, jistě oceníte cateringové služby, které se o vše postarají

místo vás. Není nic lepšího, než si vybrat to, co bude lahodit našim jazýčkům, a poté jen čekat, až to udělá

někdo za nás, a my se můžeme soustředit na zařizování spousty dalších věcí.

 

SLANÁ JÍDLA

 

        Slaná jídla jsou hlavní částí svatební hostiny. Možná máte vybranou klasiku – vývar (který jedí

novomanželé jednou lžičkou ovázaní velkým ubrusem) a svíčkovou omáčku se šesti, každopádně by to

nemělo být jediné jídlo na vaší svatbě. Hosté jistě nepohrdnou jednoduchými pokrmy, které strčí do pusy v

průběhu svatební zábavy. Ať už na chuť nebo na doplnění energie. Vybírat si můžete z jednohubek v

různém provedení, jednoduchých snacků ze zeleniny, ale i krásně zabalených sendvičů, třeba kuřecích. Na

své si zde přijdou i vegetariáni, protože je na výběr i z jídel, která neobsahují maso.

 

       Stále oblíbenější svatby v lůně přírody, na samotách, statcích a starých mlýnech narážejí na jeden

drobný zádrhel. Tím je zajištění slavnostního pohoštění pro více lidí bez odpovídajícího kuchyňského

zázemí. Trn z paty vám může vytrhnout cateringová společnost, která jídlo na oslavu doručí. A když si

přiveze dokonce i vlastní kuchyň, máte vystaráno. Pražská firma FoodIN takový plný servis s vlastní

pojízdnou kuchyní – food-truckem – ještě doplňuje o koncept vaření z lokálních surovin. Takže musíte jen

hledat tu správnou firmu pro vás.

       

 Kdo má svatební hostinu v běžné restauraci, objedná si jídlo u nich a nic dál neřeší. Pokud ale volíte pro

samotný oběd nebo následující svatební party alternativní prostory, je využití cateringové firmy

usnadněním celé akce, a někdy dokonce nutností.

 

7

 1. STO LIDÍ ZNAMENÁ STO CHUTÍ ...



 Catering využijete, když slavíte:
 
-  na vaší chatě / chalupě / zahradě
-  v místě, kde se běžně nevaří – vinárna,
klub, sportovní areál, klubovna, kulturní
sál…
-  ve starých objektech – statky, zámečky
-  kdekoliv ve volné přírodě
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        Občerstvení můžete objednat na celý den nebo jen na část akce: například, když zvete na oběd do

restaurace jen úzkou rodinu a ostatní přátele potom na party, která začne až odpoledne v jiných prostorách

než rodinný oběd. Nebo pokud pořádáte grill párty s pozdějším rautem, který zastoupí i oběd a večeři. 

 

JAK VYBÍRAT TU SPRÁVNOU CATERINGOVOU SLUŽBU ?

 

        Jestli už víte, že zrovna pro vás je cateringová firma dobrým řešením, věnujte se pečlivě výběru.

Firma musí být ochotná s vámi jednat, přizpůsobit se vašim přáním a navrhnout fungující řešení, když si

sami nevíte rady.

 

         Je dobré, když má reprezentativní nádobí a doplňky, ještě lepší je, když nabídne rovnou i možnost

zajistit dekorace, popř. dort. A v neposlední řadě vám od nich musí chutnat a jejich styl kuchyně vám sedět.

Chcete-li spíše tradiční pohoštění, zřejmě vás nezaujme nabídka firmy, která nabízí třeba raw stravu.

Kdo chce něco víc, může hledat společnou filozofii. Například u již zmíněného FoodIN je to podpora

místních výrobců a produktů.

 

        Využívání lokálních surovin je stále oblíbenějším způsobem, jak dát najevo starost o své okolí, šetrný

přístup k přírodě a udržitelný životní styl. Nejen, že tak dáte práci místním podnikatelům a jejich

zaměstnancům, ale ještě navíc ušetříte přírodu splodin z letecké dopravy surovin přes půlku světa. Pokud je

vám toto myšlení sympatické, podívejte se taky na další projekt spojený s touto firmou, LokálněIN.

 

         Máte mezi pozvanými vegetariány a vegany nebo potřebujete občerstvení bez lepku či laktózy?

Hledejte firmu, která s tímto nemá žádný problém a mají s tímto druhem stravy zkušenosti.

 

         Většina firem kromě jídla zajistí kompletní vybavení ke stolu: sklenice, talíře a servírovací nádobí,

příbory, ba i samotné stoly, stolky a židle. Stejně tak i kompletní výzdobu, od váziček, přes podtácky a

svícny, až po směrovky a rozcestníky. Mnohdy umí dodat jak inventář v klasickém stylu, tak ručně vyráběný

nábytek a dekorace v duchu Provence a vintage. Nebojte se na vše zeptat! Catering vaší svatby by se měl

pro každého stát nejen pouhým jídlem, ale i opravdovým kulinářským a estetickým zážitkem.

 

        A poté už jen ladíte podrobnosti a dle vašich požadavků vám bude vypočítána cena. Výsledná částka

zahrnuje nejen jídlo a pití, ale také personál po celou dobu akce, odvoz odpadu, případně dopravu a

instalaci nábytku a dekorací, všechny tyto aspekty nezapomeňte dopodrobna s vaším dodavatelem probrat

na schůzce a zakomponovat do smlouvy. Aby byla vaše objednávka závazná, musíte uhradit určitou část

ceny jako zálohu, zbytek se doplácí v den konání akce.
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       TRENDY  CARAVANY

 

 

 

        Určitě jste si již všimli, že ve světě svateb se v posledních letech roztrhl pytel s karavany, které můžete

různými způsoby využít na vaší svatbě. Přemýšlíte nad tím, že by byl dobrý nápad, pořídit si na svoji svatbu

candy bar?  V tom případě je právě pro vás tento rozhovor s příjemnou Bárou, která vás seznámí blíže s tím,

co je Caravan Vivi, kde se vzal, ale také to, na co všechno lze tento krásný karavan použít.

 

         “Hledala jsem inspiraci ve světě a narazila jsem na trend, který je populární zejména v Austrálii a na

Novém Zélandu, mobilní bary postavené z obytných karavanů, a úplně jsem se do nich zamilovala a

postupně se pro nápad nadchla.

 

         Caravan Vivi je mobilní bar, který je možné si pronajmout na svatby, různé akce, rozlučky se

svobodou nebo prostě jakékoliv události, kde je fajn mít pro hosty nějaký stylový servis.  Dnešní snoubenci

už se nechtějí brát na místech, kde za nimi čeká fronta dalších svateb, hledají netradiční krásná místa v

přírodě a právě tam je možné díky Vivi přinést i trošku zázemí pro svatební hosty a připravit jim milé

osvěžení a občerstvení. Svatba nebo akce se pak může konat téměř kdekoliv, kam se dá dojet autem a Vivi

zaparkovat. Vyzkoušeli jsme si i instalaci Vivi do lesíku krásného zatopeného lomu, kde jsme společně s

Luckou ze Zaslíbeni lásce a mnoha dalšími úžasnými lidmi fotili svatební editorial ve stylu Gypsy. 

 

        Caravan je koncipován jako mobilní bar, kde je možné podávat drinky a nápoje, případně jako sweet

bar, ale není primárně určen pro vaření nebo přípravu cateringu. Vivi jsem navrhla naopak tak, aby byla

velmi variabilní a flexibilní pro další využití. Může být svatebním barem na vintage nebo boho svatbě,

prodejním stánkem na trhu, sladkým barem na svatbě laděné do starorůžova nebo klidně koutkem pro

pány, kde se bude podávat jen bourbon a doutníky. Její minimalistický design umožňuje dotvořit a

dozdobit si ji přesně tak, jak je pro danou akci třeba. Zároveň už máme k dispozici různé dekorace a

vybavení, které je možné si půjčit s Vivi a vhodně je nakombinovat s tím, v jakém konkrétním stylu je pak

svatba nebo akce, na které bude Vivi dělat parádu.

 

        Vivi je možné si pronajmout na různé časové úseky. V tuto chvíli jednodenní pronájem vyjde na  6000

Kč, plus je třeba počítat s náklady na dopravu, ale to jsou většinou nízké částky, protože Vivi je lehká a

snadno ji uveze jakýkoliv osobní vůz se závěsem. Dopravu můžeme zajistit my, anebo se snoubenci mohou

dohodnout s někým ze svých známých, že jim ji na místo doveze. Pak si samozřejmě dopravu neúčtujeme.

Možné je se samozřejmě domluvit i na kratším nebo naopak delším pronájmu, tam je pak vše na domluvě.

Rádi ji poskytneme i jako neobvyklou dekoraci pro focení nebo natáčení.”
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 SLADKÁ JÍDLA 

 

        Sladkosti jsou jedním z nejdůležitějších druhů občerstvení, ať jste kdekoliv. Naaranžovat je můžete na

velmi populární candy a sweet bary. Nejenže budete mít svůj sladký koutek, ale při správném provedení

vám vznikne i hezká dekorace. Na svoji svatbu si můžete vybírat například mezi různými druhy sušenek,

pusinkami, muffiny, ale i dalšími dobrotami. Co se týče tématu cukrářství a svatebních dortů, všechny

podstaté informace se dozvíte již v další kapitole. 

      

2. JAK SESTAVIT ROZPOČET SVATEBNÍHO MENU? 

         Cena cateringu je vždy jedna z nejzásadnějších otázek. Faktorů ovlivňujících cenu je hned několik.

Takže nyní si odpovězte na tyto 3 nejzákladnější body:

 

1.  Počet hostů:

          Ano, víme, že to je zcela logické, ale je to ta nejzásadnější položka. Cena cateringu se vždy počítá na

jednoho hosta. Je už pak jenom na vás, jak moc se chcete rozšoupnout.

 

2.  Styl menu:

        Pokud si ve svých představách přejete humry, tygří krevety nebo vyzrálé argentinské hovězí, bude se

cena pohybovat ve vyšší cenové relaci. Moc rádi vám tyto delikatesy připraví nejedna cateringová služba,

stejně jako výbornou vepřovou panenku, kuřecí soté nebo grilovanou krkovičku. V tradičním českém 

 menu se taky stále setkáváme s dobrou svíčkovou omáčkou.

 

3.  Místo konání akce:

        Bude se konat v místním kulturním sále, stodole nebo volíte nějakou garden party? Budete slavit ve

velkém sále hotelu, v restauraci nebo v sále honosného prostoru zámku?

        Po sestavení seznamu hostů již znáte přibližný počet strávníků. Malá rada je také předběžně zjistit

bližší informace přímo od pozvaných. Míníme tím hlavně jejich typ stravování, zda například nejsou

vegetariáni nebo vegani. Zda netrpí alergiemi nebo nepodléhají bezlepkové kuchyni. Tato fakta jsou

velice důležitá kvůli zadání pro kuchaře. Je dobré list rozdělit také na dospělé a děti, aby se předpřipravilo

menu i pro malé strávníky. 

        A jak na to jednoduchou formou? Ne, opravdu nemusíte každému volat. Úplně nejjednodušší může

být vámi vytvořené svatební menu, kam zakomponujete sestavení chodů s nějakou dodatečnou otázkou

na stravování hostů. V podstatě takto můžete udělat radost každému a zavděčit se více hostům například

možným výběrem pokrmu do svatebního menu. 

         Na podobné bázi může fungovat také e-mail a nebo vytvoření dotazníku v uzavřené facebookové

skupině pro vaši svatbu. Možná i takto si ulehčíte rozhodování a ušetříte spoustu financí. 

 

         Trochu jsme prozkoumávali možnosti cateringových služeb a narazili jsme na jednu “cateringovou

kalkulačku” od firmy JK Catering, která pomáhá nevěstám, aby si udělaly představu, kolik může jejich

svatba přibližně stát. Vybrali jsme počet 25 hostů, který se považuje za hranici mezi velkou a malou

svatbou. Samozřejmě veškeré ceny a propočty, které vám takto přinášíme, jsou pouze orientační a

mohou se razantně lišit, podle zvolené firmy, menu a využitých produktů v pokrmech. V následujícím

menu si představte, že si můžete zvolit z dané nabídky.
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PŘEDKRMY:
Kachní paštika s brusinkami a bagetou 

Tatarák z lososa s koprem a italskou foccaciou

Uzené kachní prso s waldorfským salátem

Salát Capresse s olivami  a ciabattou 

Šunková rolka s křenovou pěnou a bagetou

POLÉVKY:
Tradiční svatební vývar

Sezónní polévky jaro - léto 
Studená polévka "Gazpacho" podávaná s rozpečenou bagetou

Chřestový krém 

Sezónní polevký podzim - zima

3. INSPIRACE NA SVATEBNÍ MENU 

HLAVNÍ JÍDLO:
Svíčková na smetaně podávaná s variací knedlíků, brusinkami a šlehačkou

Vepřová panenka pečená v anglické slanině podávaná s fazolovými lusky a
šťouchanými brambory

Pečená kačena podávaná s variací zelí a knedlíků

Steak z lososa podávaný s listovým špenátem a pečenými brambory

Hovězí líčka dušená v červeném víně podávaná s bramborovou kaší

RAUT:

Při volbě polévky se můžete rozhodnout pro klasickou
chuť nebo zvolit třeba nějakou sezónní záležitost...

Dýňový krém s kokosovým mlékem a kari kořením

Houbové cappuccino podávané s grisinou

Sestavení rautové nabídky je čistě na vašich preferencích.
Níže uvádíme příklady pokrmů PRO INSPIRACI :

JÍDLA POD LAMPOU

Pomalu pečená vepřová kýta s pepřovou omáčkou a fazolovými lusky
Variace pečených kolen a uzených žeber podávaná s bramborovými
placičkami a smetanovými žampióny
Pečená vepřová krkovice se švestkovou omáčkou a pečenými brambory

Grilované kuřecí prso s kostí, podávané s tagliatelli,bazalkou a parmezánem
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Bramborová salátová mísa
Zeleninový s fetou a olivami
Coleslaw - zelný salát s mrkví, majonézou a citronovou šťávou

Zeleninová salátová mísa
Těstovinová salátová mísa 

TEPLÁ SEKCE

Pomalu pečená vepřová kýta s pepřovou omáčkou a fazolovými lusky
Smažené kuřecí a vepřové řízečky podávané se šťouchanými brambory
Grilovaný losos s listovým špenátem

STUDENÁ SEKCE
Uzeninové plato se zeleninou a vejci 
Kachní paštika s brusinkami a domácím chlebem
Sýrové plato zdobené ovocem a ořechy
Hovězí tatarák s topinkami

Grilované mořské plody

Ilustrativní cena za menu na 1 osobu: 490 Kč

x 25 hostů: 12.250 Kč

* v ceně je započítán servis,
příprava stolů a židlí, pronájem a
založení veškerého inventáře a
úklid cateringovou službou



119 |  www.svatebniblog.cz

        Celá tato improvizovaná nabídka cateringové firmy může být podobná i jiným cateringovým

specialistům a po konzultaci jsme se utvrdili, že za svatební obědové menu byste měli počítat přibližně

200 Kč na osobu a příprava rautu se pohybuje kolem 200 Kč na jednu osobu. Ještě jednou bychom rádi

upozornili, že záleží na kvalitě a volbě jednotlivých potravin a produktů a náročnosti příprav. Nejsou zde

zahrnuty svatební cukrovinky, svatební dort a podobně. Co se úkolu zajištění cateringu týče, vyžaduje

naprosto individuální plánování, jelikož se odvíjí od vaší náročnosti na samotné menu, zda budete chtít

hostům v ceně nabídnout alkohol nebo jiné drinky atd.

 

                                                            

RAUT

        Pro vaši představu a inspiraci jsme se snažili také vytvořit improvizovanou objednávku pozdního

rautu. Prosím, berte v potaz, že nabídka je pouze ilustrační, inspirovaná různými nabídkami

cateringových služeb, zajišťujících občerstvení a pronájem inventáře.

RAUT - MÍSY:
1,5 kg  Šunkovo - sýrová mísa 950 Kč
1,5 kg  Různý výběr sýrů zdobených ovocem 950 Kč
1,5 kg  Různý výběr uzenin zdobených zeleninou 950 Kč
1,5 kg  Výběr italských salámů a prosciutta s tropickým ovocem 1 .200 Kč
800 g Telecí carpaccio protknuté mozzarellou a šalvějí, zakápnuté
olivovým olejem, nakládaným pepřem a parmazánem
800 g  Hovězí carpaccio zakápnuté olivovým olejem, domácím
pestem s polníčkem, parmazánem a limetkou 990 Kč

1 kg  Variace hovězího a lososového carpaccia zakápnutá olivovým olejem,
domácím pestem s polníčkem, parmazánem a limetkou 1. 200 Kč
1,5 kg  Roládová mísa  sýrová, kuřecí, rybí) 1. 200 Kč
1 kg  Meloun galia v kabátku z prosciutta 850 Kč
1 kg  Hovězí tatarák s česnekovými topinkami 1. 390 Kč
1 kg  Výběr francouzských sýrů 950 Kč
500 g Italské slávky na zelenině, česneku a bílém víně, bageta 650 Kč

1,5 kg  Čokoládová fontána s ovocem 1. 500 Kč
2,5 kg  Ovocná mísa 950 Kč

550 Kč1 kg  Zeleninová mísa

1. 200 Kč

1 kg  Šopský salát 490 Kč
1 kg  Řecký salát tzatziky 350 Kč
1 kg  Thajský salát s bambusovými výhonky 350 Kč
1 kg  Kanadský  humr na Martini s karamelizovanou zeleninou, bagetky 1. 690 Kč

490 Kč2,5 kg  Bramborový salát 
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RAUT - MASO:
50 g  Kuřecí koktejlové řízečky 39 Kč/ks
50 g  Vepřové koktejlové řízečky
50 g  Telecí koktejlové řízečky
50 g   Hovězí koktejlové řízečky
50 g  Pečená bílá ryba

6-7 kg Losos ceý, pečený se špenátovou náplní se zeleninou
1 kg  Anglický roastbeef na portskách cibulkách ozdobených
naklíčenou vojtěškou 1. 500 Kč

Pečený krocan zdobený zeleninou, saláty, hořčicí, křenem a pečivem 3. 500 Kč
Pečená kýta s hořčicí, křenem a pečivem 3. 200 Kč
1 kg  Hovězí tatarák s česnekovými topinkami 1. 390 Kč
60 ks  Sushi set (magi, nigiri, uramaki, kikkoman, wasabi, nakládaný zázvor 1. 050 Kč
10 ks   Otevírání bretaňských ústřic (šalotková omáčka s limetkou) 600 Kč
1 kg   Zvěřinová paštika s brusinkovým želé 950 Kč

39 Kč/ks
54 Kč/ks
39 Kč/ks
39 Kč/ks

50 g  Pečená kuřecí palička (spodní stehno) 39 Kč/ks
2. 900 Kč

1 kg  Konfitovaná kachní prsíčka na hruškovém rozvaru, ozdobená
klíčky mladého hrášku 1. 500 Kč
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RAUT - FINGER FOOD & KANAPKY:

Prosciutto na krostýně s pomazánkou sypané parmazánem 45 Kč/ks
Avokádové guacamole v misce s nachos
Kreveta na toustu s koprovou salsou
Marinované chlazené kuřecí prsíčko na bagetce
Grilovaný lilek plněný kozím sýrem

Cizrnové rizoto s chorizem a polníčkem
Konfitované kachní prsíčko na hruškovém rozvaru 

Lososový tataráček se šalotkou, limetkou a polníčkem na bagetce
Koktejl z humřích ocásků s kokosovým mlékem
Lososový kaviár, bagetka s koprovou pomazánkou a salátovou okurkou
Mini caprese
Uzený norský losos s bylinkovým crème fraîche

Chlazený hruškový rozvar s francouzským plísňovým sýrem
Kuřecí terinka s proscuittem a tymiánovou cibulkou

Svatojakubská mušle, podávaná se zeleninovou salsou a badyánovou omáčkou
Tygří kreveta s avokádovou salsou plnou zeleniny a bylinek

40 Kč/ks
55 Kč/ks
45 Kč/ks
45 Kč/ks

Chlazená rajčata s domácím pestem a parmazánem 40 Kč/ks

Rolka z uzeného lososa plněná wasabi krémem

        Česky řečeno jednohubky a chuťovky, které jsou však v našem podání tvarově i barevně nápadité.

Finger food je jídlo, které můžete vzít mezi prsty a neumažete se, ke konzumaci tedy není třeba žádný

příbor. Velikost jednoho kusu odpovídá jednomu či dvěma soustům a podává se pomocí speciálního

nádobí – lžic, skleniček, kelímků a špízků. Finger food a canapés doporučujeme jako ideální volbu

servírování při rautech, recepcích a privátních akcích.

55 Kč/ks
55 Kč/ks

Šlehané mascarpone s lesním ovocem 39 Kč/ks
55 Kč/ks

Bruschetta se salátem s pečených paprik a s ančovičkami 55 Kč/ks
45 Kč/ks
65 Kč/ks
55 Kč/ks
35 Kč/ks
55 Kč/ks
40 Kč/ks
40 Kč/ks
89 Kč/ks
55 Kč/ks
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GRILOVÁNÍ:
180 g  Bavette - Flank steak
Z boku (pupku). Maso má pevnější strukturu a griluje se po vláknech

190 Kč

200 g  Striploin Steak z nízkého roštěnce bez tukového krytí
200 g  Striploin Steak s tukovým krytím ( z nízkého roštěnce )

200 g  Fillet steak ze svíčkové (nejjemnější maso )

150 g  Kuřecí steak z prsní části
150 g  Kuřecí steak z vykostěného stehna i s kůží
200 g  Vepřový panenský steak z vepřové panenky připravený v celku
200 g  Vepřová krkovička, steak z prorostlé vepřové krkovice, připravený na vysoko

150 g  Lososový steak vyříznutý z filetu čerstvého chlazeného lososa, marinovaný
v bylinkách

150 g  Vepřová kotleta z libové části pečeně vepřového kusu, připravená jako plátek

300 g  Marinovaná makrela v čerstvých bylinkách a česneku, podávaná v celku

215 Kč

220 Kč
225 Kč
235 Kč

200 g  Entrecote steak z vysokého roštěnce (Rib Eye). Velice chutný a
šťavnatý steak, kde je patrné výraznější mramorování. Vyniká intenzivní a
nezaměnitelnou chutí masa

235 Kč

245 Kč

95 Kč
95 Kč

160 Kč
145 Kč
115 Kč

150 Kč

115 Kč

200 g  Rumpsteak
Výběr z nejlepších částí zadního masa, libového, ne tak jemného jako
je maso ze svíčkové
200 g  Rumpsteak telecí z libového zadního masa mladého kusu

Grilovaný hermelín 50 Kč
200 g  Masový špíz - kuřecí a vepřové kousky prokládané čerstvou zeleninou 145 Kč
Grilovaná zelenina - cuketa, lilek, rajče, paprika, cibule, dýně. Jeden plný chafing 70 Kč

Steaky jsou připravovány z chlazeného masa:
 
VERY RARE – zprudka opečený, uvnitř syrový
RARE – slabě propečený, uprostřed krvavý
MEDIUM RARE – mírně krvavý, na okrajích růžový 
MEDIUM – uvnitř růžový, ale ne syrový 
MEDIUM WELL – celkově propečený

ROŽNĚNÍ:
1 ks   Pečené sele naložené, cca 30-40 kg, okurky, hořčice, křen
12 kg  Pečená vyuzená kýta, okurky, hořčice, křen

 140 Kč/1 kg
3. 200 Kč

1 ks  Prase toč, dřevo   1. 500 Kč
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 4. NÁPOJOVÝ BAR  &  COCKTAIL CATERING

         “Nápojový bar” je další důležité rozhodnutí, které dost ovlivní váš svatební rozpočet. Samozřejmě

existuje několik možností, jak pojmout servírování drinků, například:

 

1.  Nabídnout veškeré nealkoholické nápoje, domácí limonády, kávy, čaje a alkohol pro každého hosta a

zaplatit to ze svatebního budgetu.

 

2.  Nabídnout veškeré nealkoholické nápoje, domácí limonády, kávy, čaje a alkohol pouze do určité doby

(vytvořit si limity na daného hosta) a nějakou příjemnou formou nabídnout další alkohol za vlastní

finance. 

 

         Možnost, kterou často snoubenci volí, je také rozdělit svatbu na různé části. Tzn., že na svatební

obřad se hosté pozvou v celkovém počtu a pomocí pozvánek ke svatební hostině selektujete hosty, které

pozvete na svatební oběd, a které například až na odpolední párty a raut. Možností máte opravdu

nespočet. Nebojte se svobodně se rozhodnout podle vás a vašeho snoubence k jakékoliv variantě, která

vyhovuje vám na tělo. Nedejte na tradice a rady ostatních, mějte na paměti, že dané finance můžete

využít různorodě. Rozmyslete si, zda je pro vás prioritou kvalitní menu nebo drahý alkohol a podobně.

 

        Nevěsty, které chtějí mít perfektně vyladěnou

svatbu, musí dbát na každý detail. Typicky se řeší

květiny nebo dekorace, ale originální můžete mít i

nádobí. Krásné sklenice do vašeho nápojového a

cocktail baru nebo další doplňky nejen k podávání

nápojů nabízí například česká služba

BubuDrinks.cz.  A navíc vše seženete pohodlně na

jednom místě. Takže pokud toužíte třeba po

vlastnoručně točené domácí limonádě, již vám nic

nebrání. Je to nejen velký trend posledních

svatebních sezón, ale také krasná, zdravá a

dekorativní forma pro hosty. 

        Nejen jídlem živ je člověk, svatební hosté chtějí také pít. Aby se nemuseli při každé prázdné sklence

dožadovat pití od číšníka, je dobré dát nápoje volně k dispozici. Buď na stůl nebo rovnou vytvořit drink

bar, tedy místo, kde si každý naleje, co hrdlo ráčí. Nevíte jak na to? Poradíme vám.

 

Co nabízet:

-  osvědčeným nápojem na osvěžení je voda s nějakým citrusem (klasika je citrón, méně obvyklá je

limetka nebo pomeranč), dochutit se dá také mátou, meduňkou nebo třeba bezovými květy

-  chybu neuděláte s džusy a ovocnými šťávami

-  stále větší oblibu získávají také domácí limonády nejrůznějších příchutí

-  z alkoholických nápojů klidně zůstaňte jen u klasiky – pivo, víno, šampaňské (prosecco)

-  pokud chcete něco extra, nabídněte domácí likéry či kvalitní whisky (doporučujeme jen pár druhů

dobrého tvrdého alkoholu, čili nějakou omezenou nabídku čirých a tmavých shotů)

-  úspěch vždy sklidí míchané drinky
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V čem servírovat:

-  ideální jsou velké džbány

-  krásné jsou také karafy  

-  hitem poslední doby jsou dávkovače na pití

 

        

         Dostatek pití, alko, ale hlavně nealko, je základem úspěšné hostiny. Pokud se vaše svatba odehrává  

 v létě, je dvojnásob důležité věnovat pozornost tomu, aby byla nabídka nápojů pestrá a snadno

dostupná. Lidé jsou rádi, když si mohou nalévat sami bez dlouhého čekání na obsluhu. Chtějí se napít

hned, když mají žízeň. A přitom drink bar je právě ten detail, na který se často zapomíná. Váš případ to

ale po přečtení této kapitole nebude, navíc budete mít doladěnou i tu poslední skleničku.

Připravit oslavu tak, aby byla stylově jednotná a hosté se na ní cítili příjemně, není jednoduché. Hlavně

pokud máte konkrétní představu, jak by měla vypadat a co na ní nesmí chybět. Kolikrát je to pak shánění

na celé týdny. Když se tomu chcete vyhnout, je dobré najít obchod nebo e-shop, kde nabízejí vše na

jednom místě.

 

Můžete také nakombinovat různé druhy nádob na jeden stůl. U různých e-shopů nebo půjčovem lehce

seženete všechny typy, takže je vyladíte už při nákupu a vyhnete se tak situaci, kdy k sobě pořízené

solitéry nesedí.  Ke karafám a džbánům je ovšem pěkné sladit také sklenice. Nic nevypadá divněji, než

když si host naleje z krásného dávkovače do obyčejné skleničky s logem výrobce nápojů. Obzvlášť, pokud

zrovna od něj ani žádné pití nenabízíte. Když už originalita, tak dotažená do detailu. Pokud například

máte nějaké pěkné sklenice od zavařenin v dostatečném množství, i ty můžete velice chytře a designově

využít.
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        A pak tu máme kategorii brček. Milují je děti i dospělí a na trhu naleznete nespočet variant

opravdu pěkných papírových slámek vhodných na oslavu. A pozor, když upřednostníte brčka papírová

oproti plastovým, může vás hřát, že šetříte přírodu. Jsou totiž biologicky rozložitelná a

kompostovatelná.  A kdybyste náhodou chtěli jít ještě dál, zkuste brčka skleněná nebo bambusová.

Jsou eko a k tomu neuvěřitelně elegantní.

 

 

 

 

Pokud chcete naprosto zazářit, co se
podávání přípitku tyče, máme pro vás
ještě jeden tip v podobě vytvoření
servírovací stěny na prosecco.
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COFFEE BAR  

        Milujete kávu a chcete si ji vychutnat i na své svatbě? Máte v plánu

dopřát neotřelý kávový zážitek svým hostům? Vsaďte na kávový bar a buďte

si jistí, že chybu rozhodně neuděláte. Velkým trendem posledních sezón jsou

tzv. coffee bary.

         Určitě se vám už taky stalo, že skvělý oběd úplně zazdila průměrná,

nebo dokonce špatná káva. Na své svatbě se tomu můžete vyhnout, když si

zajistíte kávový catering. Lahodnou kávu, která má šmrnc, vám připraví

odborní baristé. Kvalitní a dobře připravená káva si v poslední době získává

stále víc příznivců. Zabijácký zalévaný “turek” nebo ultra hořké “presso” ze

zaneseného kávovaru se v určitých kruzích pomalu, ale jistě, stávají historií.

Začínáme získávat povědomí o různých příchutích kávy i variantách její

přípravy. Pojmy jako ristretto nebo dripper už nejsou pro mnoho lidí velkou

neznámou.

        O to větší zklamání pak takový fanoušek kávy zažije, když si po

vynikajícím obědě ve stylové restauraci objedná kafíčko a přinesou mu

nápoj, který nemá s jeho oblíbenou pochoutkou pranic společného. Na své

svatbě tomu naštěstí můžete předejít. Ideální samozřejmě je, když najdete

podnik, kde vám chutná nejen jídlo, ale i káva.

Náš tip: Když vybíráte restauraci na svatební

oslavu, jistě si na vytipovaném místě nejdříve dáte

oběd, abyste věděli, zda vám bude chutnat. Dejte

si taky kávu, ať pak nejste nepříjemně překvapeni!

         Ne vždy je však možné skloubit dobré jídlo, pěkné prostředí a kvalitní kávu připravenou tak, jak se

má. Pak se hodí kávový catering. Ten ostatně využijete i v případě oslavy v místech, jako jsou staré mlýny,

stodoly, zahrady nebo třeba u vás na chalupě…

Chcete servírování kávy povznést ještě na jinou úroveň, než jen jako nápoj po obědě? Káva může být

součástí zábavného programu a pro tento účel je kávový catering tou pravou volbou. Přípravu kávy vidí

hosté na vlastní oči, mohou sledovat skoro až alchymistickou práci baristů a výjimkou není ani možnost

domluvit třeba degustace nebo ukázky latte artu.

 

CO ČEKAT OD KÁVOVÉHO CATERINGU

S kávovým cateringem vám skvělý černý nápoj přijede až pod nos s plným servisem. My jsme se spojili s

firmou zajišťující přesně tuto službu, jmenují se Pappa Coffe. Samozřejmě nejsou jedinými profesionály v

oboru, ovšem jejich pojetí svatebního pojízdného stánku na kole nás opravdu nadchlo.



128 |  www.svatebniblog.cz

Služby zahrnují:

-  kompletní technické a personální zajištění akce – vy se nemusíte o nic starat

-  profesionální přípravu kávy – potvrzuje spousta spokojených klientů

-  prezentaci káv a nejběžnějších způsobů jejich přípravy v domácnostech

-  dárkové balíčky

-  použití kelímků podle vašeho přání

 

        Kromě klasického baru si můžete objednat také pojízdný stánek na kole. Tento způsob je naprosto

skvělou volbou na stylovou, ležérní svatbu v uvolněném a přírodním, boho či vintage duchu. K vynikající

kávě se tak přidává i elegantní a originální způsob podání, který si hosté zaručeně zapamatují. U

venkovní svatby snad ani není lepší volba!

 

KOLIK ZAPLATÍTE

 

Ceny cateringu Pappa Coffee se odvíjejí od toho, kolik máte hostů. To ovlivní nejen spotřebu kávy, ale

také velikost kávovaru a počet baristů, kteří budou vaše hosty obsluhovat.

Cena vždy zahrnuje kromě kávy také kelímky, mléko, cukr a brčka, doprava po Plzni je zdarma. Chcete-li

kávu z Pappa Coffee mimo Plzeň, k ceně za nápoje ještě zaplatíte dopravu dle vzdálenosti, 5 Kč/km.

 

 

Pokud vás zajímají konkrétní částky:

 

Do 50 osob (100 nápojů) = 1 kávovar a mlýnek, 1 barista: do 6 hodin 4900 Kč / do 12 hodin 5900 Kč

Do 100 osob (220 nápojů) = 1 kávovar a mlýnek, 2 baristi: do 6 hodin 7900 Kč / do 12 hodin 8900 Kč

Do 200 osob (350 nápojů) = 1 větší kávovar a mlýnek, 2 baristi: do 6 hodin 11900 Kč / do 12 hodin 12.900

Kč + doprava

Při objednání cateringu se skládá záloha ve výši 50 % z ceny, zbytek se doplácí na místě před

vypuknutím akce. Objednávejte včas, alespoň 14 dní předem, abyste měli jistotu, že bude volný termín.

         Pořádáte svatbu na zahradě, ve staré stodole nebo jinde, kde není pořádná kuchyně ani bar?

Nebo jen chcete oživit vaši svatební oslavu pestrou nabídkou profesionálně připravených drinků? Pak

právě pro vás se hodí nabídka barových společností. Dodají veškeré pití a vy jste bez starostí. Pokud je

chcete oslnit, nechte pro ně připravit něco extra. Především míchané nápoje, skvělá vína, kvalitní

destiláty, ale také vynikající káva nebo třeba domácí limonády, to je to, co vám pomůže vystoupit z

řady.

        V široké nabídce cateringových společností se samozřejmě nelze tak rychle zorientovat, proto pro

vás zajímavé firmy vyhledáváme. Podrobnosti o nich najdete na webu svatebního magazínu v

kategorii CATERING. Tentokrát nás zaujal Bar & Cocktail Catering z Hradce Králové

(www.baccatering.cz), právě díky tomu, že v nabídce spojují kvalitní jídlo i pití. Začali s nápoji, ale

dnes připraví, ve spolupráci s dalšími profesionály z oblasti gastronomie, kompletní catering nejen na

svatby, ale také na firemní večírky, festivaly, plesy, oslavy atd.

        Zeptali jsme se nejen na to, co nabízejí, ale také jak nápoje na svatbu vybírat a jaké drinky jsou

aktuálně v módě. Na naše otázky odpovídal majitel společnosti Michal Novák. Od počítačů před lety

odběhl za bar a už tam zůstal. Je příkladem toho, že když práce člověka baví, výsledky stojí za to. V

této kapitole vám zodpoví pár základních otázek , které by vám mohly pomoci se lépe orientovat.

 

 

Jak vůbec pití na svatbu vybírat? Co by nemělo chybět?  Čemu se raději vyhnout?

 

         Na každé svatbě nesmí chybět výběr z alkoholických i nealkoholických nápojů. Je dobré dát

hostům na výběr z širší nabídky, ale na druhou stranu se to nesmí zase přehánět. Mělo by se počítat s

řidiči, dětmi a lidmi, kteří alkohol nepijí, ale i s lidmi, kteří si alkoholické nápoje vychutnají. Výběr

nápojů je vhodné volit s ohledem na složení hostů, typ svatby, ale také roční období. Někteří preferují

klidnější svatbu a jiní mají svatbu jako životní párty. Ani jedno není špatně. Chybět by určitě neměl

přípitek.
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A co nové trendy?

 

         Již pár let jsou trendy v gastronomii obecně – domácí výrobky. V barové sféře jsou to domácí nápoje

(například domácí limonády a podobně). Nic neosvěží líp než domácí limonáda. Pokud nemáte čas,

nějakou takovou pro své hosty vyrábět sama, můžete si vybrat ze široké nabídky, která v sobě kromě

domácích limonád skrývá i různé smoothie nápoje, které navíc zasytí. Například pro děti jde o chutný

způsob, jak do nich dostat trochu ovoce či zeleniny i na svatbě, navíc zábavným způsobem.

 

        Dnešní zájem lidí se naštěstí ubírá směrem zdravějším – méně cukru, méně tuku, více zeleniny…

Trendem je také menší využití plastů v podobě papírových a bambusových brček a zálohovaných

kelímků (tzv. nicknack).

        Dalším trendem je využití méně známých značek nápojů. Oblíbené bývá využít menší rodinný

pivovar, kávu, kterou nekoupíte jen tak v každém supermarketu. Tedy oslnit hosty něčím, co neznají,

protože dnes jsme všichni velmi zvídaví a rádi poznáváme nové věci.

Myslím si, že v našem oboru se trendy nemění každým rokem, většinou se trend udrží okolo tří let.

Začínám si všímat, že koktejly v České republice začínají zaujímat své pevné místo.

 

Můžete našim nevěstám poradit nějaký méně obvyklý, stylový nápoj na přípitek?

 

        Dnes je velmi oblíbené prosecco, které lze na trhu vybírat z široké nabídky druhů a chutí. Na českém

trhu se dokonce objevil projekt pod názvem PROSECCOVAN, který nabízí pojízdný minivan s prosecco

barem. Což je mimochodem velice stylově povedená záležitost, najdete je na stránkách

www.proseccovan.cz. Proto se snažíme prosecco zařadit i do našich drinků. Toto šumivé víno ve

spojení s kvalitním ginem a limetkou, je výbornou variantou pro stylový a méně obvyklý přípitek. Také

to svatební atmosféru rozproudí trochu rychleji.

 

 

 

Jak dlouho dopředu si vás objednat? 

 

         Jak se říká – čím dřív, tím líp. Náš letní kalendář se již nyní zaplňuje. Ideální doba pro objednání je  

 2-3 měsíce dopředu. 

Ceny jsou vždy individuální. Záleží na rozsahu akce – počtu lidí, objemu nápojů a pokrmů na osobu a

podobně. Jak nabídka, tak i ceny se tvoří po domluvě se zákazníkem.

Ochutnávka je samozřejmostí, přece nebudete kupovat zajíce v pytli. Vždy se snažte o dokonalé

seznámení s nabízeným sortimentem.

Účastněte se spousty veřejných akcí, jako jsou svatební veletrhy, festivaly zaměřené na gastronomii a

podobně. Ochutnávejte kde se dá, ochutnávka na sjednané schůzce již s danou cateringovou firmou

bývá samozřejmostí.
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JSTE #EKO-FRIENDLY? I PRO VÁS MÁME TIP JAK NA VAŠI SVATBU SNŮ
5. JAK NA VEGANSKÝ/VEGETARIÁNSKÝ CATERING? 

 
 

        V posledních letech se objevuje stále více těch, kteří začínají myslet na to, jaký má

lidský život dopad na přírodu a svět jako takový. Do této skupiny patří i vegani, kteří se ve své stravě

vyhýbají všem produktům živočišného původu. Do jejich jídelníčku patří hlavně strava rostlinná.

 

        A jelikož je veganů opravdová spousta, rozhodli jsme se pro vás najít někoho, kdo vám pomůže s

přípravou veganské svatby snů. Protože jde přeci jen o nelehkou věc, hledat si všechny dodavatele

sama, malá pomoc se vždy hodí.

“Mou vášní je plnit sny o dokonalé svatbě a jako dlouholetá veganka vám ukážu, jak si zařídit svatební

den tak, aby kvůli němu netrpěla příroda a zvířata a zároveň jste si ho vy i vaši hosté náramně užili,” říká

majitelka webu Veganská svatba (www.veganskasvatba.cz), Klára Vohrnová.

 

        Jedná se vlastně o web, který v sobě skrývá informace o několika veganských dodavatelích, kteří

by se vám při přípravě svatby mohli hodit. Ať už jde o dodavatele dortů a sladkostí, květinové výzdoby

nebo někoho, kdo vám udělá svatební oznámení, jste na správném místě.

Své si zde najdou i milovnice romantiky, protože je zde i rubrika Vaše svatby, ve které najdete příběhy

těch, kteří si svatbou ve veganském stylu již prošli. Pokud bychom zabrousili mezi celebrity, jistě

musíme zmínit například Anne Hathaway, která je veganka a v tomto duchu pojala i svoji svatbu. Jinak

tomu nebylo ani u Natalie Portman. 

 

        Veganské svatby jdou ruku v ruce spolu se svatbami v “boho” stylu, který je, jak dávno víme, velmi

spjatý s přírodou. U veganských svateb jsou trendy šaty, na kterých nebylo použito nic živočišného

původu, takže zde nehledejte například pravé hedvábí. U bot se nevěsta obejde bez kůže. Nevěsty mají

v oblibě krásné květinové čelenky do vlasů, ale i jednoduchost ve výzdobě.

O dalších detailech v rámci vege-cateringu jsme se poradili s Denisou Janešíkovou, která tímto

životním stylem žije, a dokonce se takovým typem cateringu živí.

 

Pojem veganství vs. vegetariánství? 

 

        Životní filosofie vegetariánů a veganů se od sebe liší zásadně v hranici etického přístupu v oblasti

stravování. Zatímco vegani nekonzumují a nepoužívají maso, mléko, vejce, želatinu, živočišné tuky,

kůži, kožešiny, výrobky testované na zvířatech, dále také vlnu, hedvábí, živočišná mýdla a veškeré další

výrobky, jejichž používáním by přispěli ke zneužívání zvířat, vegetariáni ve svém jídelníčku zachovávají

vejce, mléko a mléčné výrobky a med. Mnozí vegetariáni pouze ''nejí maso a ryby'', ale ostatní aspekty

vegetariánství neřeší.

 



131 |  www.svatebniblog.cz

Proč by měli snoubenci oslovit v tomto směru profesionála v oboru? 

         

        Tzv. profesionálních kuchařů v oblasti rostlinné stravy je sice velmi málo, zato třeba kvalitních

amatérských kuchařů s profesionálním, osobitým přístupem a jedinečnou nabídkou znám spoustu a

určitě bych investovala čas do toho, najít si je a vykomunikovat zrovna s nimi svou představu. Výsledky,

co jsem doposavad viděla, opravdu stály za to. Není nutné mít vždy za svou svatbou jméno restaurace

či oficiální cateringové společnosti, které se zaměřují na klasické, konvenční stravování především.

Profesionální služby, nebojím se říci na vyšší úrovni, vám nabídnou i jednotlivci, kteří se vege/vegan

kuchyni věnují denně.

 

Raut vs. plné menu?

 

        Záleží, kde budete chtít svatbu a na čem se na daném místě domluvíte. Budete-li chtít svatbu v

místě, kde je restaurace/pohostinství, zřejmě budou po vás chtít, ať si menu a raut objednáte od nich.

Můžete se s nimi domluvit jen na menu. Budete-li mít svatbu v prostorách, kde si budete moci

rozhodovat, co a jak budete mít, doporučuji si zařídit menu i raut s jednou zodpovědnou

firmou/osobou. Kompletní vege/vegan cateringové služby včetně svatebního dortu vám zařídí spousta

podniků i již zmíněných jednotlivců, kteří se zaměřují na rostlinnou stravu.

 

Jaké mají snoubenci varianty cateringu? 

 

        Mohou si domluvit buď kompletní catering, tzn. zajištění pohoštění na stoly, startery, nápoje,

menu, svatební dort, sladký bar, teplý + studený raut. Nebo částečný catering, který může obsahovat

jednu nebo více složek z kompletního menu. Dám příklad toho, co bývá běžné: svatební dort + sladký

raut, pohoštění na stoly + studený raut, teplý + studený raut + sladký bar.

 

Jak to chodí v tomto směru se sladkostmi a pochutinami? 

 

        I ty se dají snadno vytvořit ve vege/vegan podobě a doplnit jimi svou svatbu. Ať už chystáte čistě

veg svatbu nebo chcete na svatbě jen spestřit hostům pohoštění tím, že mezi objednaný catering

přiobjednáte i něco sladkého vege/vegan, vše si domluvte s místem, kde celá hostina bude. Jednotlivé

položky není nutné řešit s restaurací (kde svatba bude), stačí používat termíny jako - sweet bar (sladký

bar), teplý + studený raut a určitě s nimi nemusíte řešit cenu za služby, které platíte bokem mimo jejich

podnik. 

 

Jak často klienti službu vyhledávají a co je jejich přáním? 

 

         V drtivé většině případů se jedná o svatby, kde je buď jeden ze snoubenců či někdo z hostů

vegetarián/vegan a objednává se tedy tzv. ''částečný catering'' dělaný na míru. Častokrát jde i o

kombinaci s alergiemi na oříšky, lepek a podobně.

A pak jde o celkovou přípravu cateringu, kdy nevěstě pomáhám s přípravami i mimo sekci pohoštění,

ale zasahuji i do výzdoby, organizace hostů, programu, účastním se jako host a pomáhám na místě.

 

Jak vybrat toho správného a kvalitního dodavatele? Jak se orientovat v referencích?

 

        Přátelský a ochotný přístup je základ. Schopnost komunikovat a nabídnout pomocnou ruku i

mimo rámec nabízených služeb a mimo hranice ceníku - víte, že jste správně, neboť člověk/firma vám

vytvoří něco jedinečného a od srdce. Dále bych přihlížela na zkušenosti, recenze. Nebojte se zažádat o

osobní setkání, placené ochutnávky a fotografie z předchozích akcí.

 

Podléhá i tento catering hygienickým normám?

 

        Ano. Záleží jen na vás, zda ovšem na to dbáte a řešíte, že váš originální epický dort upekla Maruška

z Poříčan doma nebo jestli má papír a oficiálně vedený podnik, kde to smí dělat. Spíš, než hygiena, řeší

takové cateringy finanční úřad, neboť nárazové akce se nedokládají a nefakturují ani ve velkých

podnicích, ani Maruška z Poříčan doma nemá EET.
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Jaké mají snoubenci možnosti výběru, z čeho vybírají, jak probíhá ochutnávka a volba vhodných

jídel?  

 

         Tohle záleží opravdu jen na nich a na podniku/fyzické osobě, s níž budou jednat o cateringu.

Nezapomeňte, že máte VŽDY možnost výběru. Přijdete-li za kýmkoli s tím, že jim můžete zajistit

zakázku za takové a makové peníze a jakou máte představu o vaší spolupráci, co vše byste si přáli

(vyzkoušet, poradit...), vše záleží nakonec na jednotlivcích. Někdo vám může říct už ve dveřích, že

nabídku máte na internetu a že je jen TO a CENA taková a vyberte si, nebo narazíte na

firmu/amatérské kuchaře, kteří si s vámi sednou a vše do detailu projednají. Nenechte se zastrašit

prvním Ne.

 

Musí mít nevěsta již nějakou představu o menu, nebo jí dodavatelé poradí a sestaví menu? 

 

        Doporučuji si alespoň sepsat alergie u hostů a vaše oblíbená jídla. Představa o menu, rautu a

všem ostatním je vždy vítaná, pomůže k rychlejší domluvě.

 

Existují nějaké nejoblíbenější variace jídel?

 

        Nejčastěji se na svatby objednávají pochutiny ve vege/vegan podobě, které lze najít v klasické

podobě - ''svíčková'' s knedlíkem, výpečky se zelím a brambory, vegan steaky s pečenými brambory s

rozmarýnem. U rautu vítězí pizza šneci a karbanátky na milion způsobů + řízečky s domácími dipy,

bramborový salát, chlebíčky, mini quiche koláčky.

 

Jsme pouze ovlivňování trendy a jak moc zasahují do tohoto cateringu?

 

         Lidé rádi zkoušejí nové věci. Cesta chutí se může rozšířit o další destinace, a to i se zastávkami ve

veganské, vegetariánské nebo raw kuchyni. A taky, že trend - jíst rostlinně - zasahuje i mezi běžně se

stravující zákazníky s chutí mít na své svatbě něco netradičního. 

          Tradice jsou pro mnohé past a stokrát ohraná píseň, na kterou už nikdo neslyší, každý chce mít

nějak originální svatbu. A někdo si ten svůj originál holt zvolí přes to pohoštění.

 

Jak brzy začít řešit tento úkol ze svatebního listu? 

 

        Záleží zase podle místa, které si zvolíte a následné komunikaci, co vám místo dovolí za externí

služby. Máte-li smluvené místo, volné ruce a přibližnou představu toho, co se bude dít, začněte hledat.

Nejlíp půl roku a víc, jedná li se o cateringovou firmu, kratší doba vám stačí u amatérských kuchařů.

 

Jak postupovat v "asap" případech? Pokud jsou přípravy v časovém presu? 

 

        Kontaktovat známé, jejich známé a známé známých. Využít sílu sociálních sítí. Rozhodit sítě,

sesbírat kontakty. Mít nejlépe ucelenou představu toho, co přesně chcete na svých stolech mít, a

přibližnou představu o tom, kolik jste ochotni investovat. To vše vám urychlí komunikaci a obchod. V

ideálním případně si toto vše sepište a úkol předejte někomu, na koho se můžete spolehnout, a vy se

věnujte důležitějším věcem.

        Padne-li vám na poslední chvíli catering, ať už kompletní či částečný, nelamte si hlavu. Vše se dá

vyřešit. V gastro odvětví se najde vždy někdo ochotný, kdo na poslední chvíli pomůže. 

 

Kde se nevěsty mohou inspirovat? 

 

         Osobně odkazuji na stránky zajetých cateringových služeb, ale také na stránky amatérských

kuchařek, bloggerek a na Pinterest, Instragram. Klíčová slova vegan/vegetarian meals vás vždy

zavedou do barevného světa, ve kterém nabydete tolik inspirace, až vám budou oči přecházet.

 

Jaké je cenové rozpětí této služby? 

 

        To je velmi individuální. Jedná-li se o služby podniku/restaurace, cena bude vždy vyšší. Jednotlivci

a amatérští kuchaři s profi vybavením a přístupem mají ceny nižší. 

        Může se jednat o jednu obloženou mísu v hodnotě pár stovek korun, přes svatební dort za 4-5

tisíc Kč, až po kompletní catering pro 30 lidí za 25 tisíc korun.
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Jak je to poté se samotnou přípravou rautu? Menu? Celkově s cateringovou službou - jaký je postup?

Jak to probíhá ve svatební den? 

 

        Ve svatební den to vypadá tak, že cateringová služba už velmi pravděpodobně jídlo ráno přiveze a

nachystá v kuchyni. Servírování je ponecháno na pohostinství, kde svatbu chystáte, nebo na

zaměstnanci cateringové služby, či na někom povolaném z vaší strany. Menu se servíruje jako první,

hosté se na požádání usadí na svá místa a servíruje se nejdříve předkrm, sklidí se talířky, následuje

polévka - přinese se nejdříve novomanželům, během toho se roznáší mísy s polévkou i mezi hosty. 

        Mohou probíhat různé přípitky, zábavné vložky. Po sklizení talířů se servíruje hlavní chod. Po

domluvě s novomanželi se buďto krájí dort a servíruje s nabízenou kávou či čajem, nebo se ponechá

tato část na později.

         Zhruba 3 hodiny po samotném obědě se začíná chystat raut - teplý i studený - velké stoly

obložené mísami, chafingy, mini grilly, talíři se spoustou jídla, které si mohou hosté sami nabírat na

připravené talíře, misky. Sweet bar by měl být odděleně a může být přichystán už od začátku.

Pravidelně se doplňuje vše v průběhu dne/večera. Záleží, jak si nastavíte vlastní svatební den a KDE jej

chcete strávit. Rozhodnete-li se udělat svatbu na zahradě za domem, celý catering můžete řídit vy

sami a jídlo si necháte jen dovézt a o obsluhu se vám můžou postarat přátelé a rodina. 

 

Čeho by se nevěsty při volbě měly vyvarovat, jaké jsou nejčastější chyby? 

 

        Vyvarovat? Vlastní netrpělivosti a uspěchanosti. Věnujte čas všemu, jestliže si potrpíte na kvalitu.

Nechce-li se vám věnovat tolik pozornosti pohoštění, nebo vás už tlačí čas, přehoďte úkol zařídit vše na

někoho jiného. Nebojte se požádat o pomoc.

        Volte vždy tak, ať si můžete za svým rozhodnutím pevně stát i v den svatby. Raději stokrát vybírejte

a přebírejte a jednou se pevně rozhodněte, než abyste měnili svá rozhodnutí co druhý týden.

        Nejčastější chyby? Problém a chyba je to, co se nedá už řešit. Třebas zapomenout na potravinové

alergie a vzpomenout si na ně až při samotné hostině nebo zrušit z nerozhodnosti část cateringu (ne-li

rovnou celou hostinu) pár dní před svatbou. To je jednoduše velký problém pro obě strany.

 

Co byste jim doporučila? Nějaké tipy, rady z tohoto odvětví? 

 

        Čerpejte inspiraci z více zdrojů, z již zmíněných - Pinterest, Instagram, Facebook a také blogy

známých kuchařek. Nesledujte jen nejnovější trendy, ale i hlas svého srdce. A mít na své svatbě

pohoštění, za kterým nestojí utrpení zvířat, je navíc zdravé, barevné a po všech stránkách netradiční,

rozhodně to stojí za to!
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Cateringové vychytávky!

 

        Jak jste si mohli všimnout, už několikrát v předchozích kapitolách jsme zmiňovali různé svatební

detaily. V rámci přípravy a plánování svatební hostiny a zároveň i svatební tabule jsou to tzv. svatební

dodatkové tiskoviny, jako například: tištěné svatební menu a hlavně číslování stolů spolu s

jmenovkami podle předem určeného zasedacího pořádku. Co se týče jejich vizuální stránky, ještě se

této tématice budeme podrobně věnovat v kapitole Svatební tiskoviny. 

        Nyní si jen připomeneme velice důležité informace, které by zde měly být uvedené pro

zefektivnění práce všem na hostině. V rámci svatebního menu by měly být sepsány veškeré pokrmy

podle časové souslednosti, ve které je budete hostům v průběhu dne nabízet, a to i třeba včetně

podvečerního rautu, aby hosté měli představu, na co se těšit. U jmenovek můžete využít  různých

symbolů, které v konečném důsledku můžou ulehčit práci cateringovému týmu nebo jen servisu, který

bude nápomocen na hostině. Pomocí jednoduchého symbolu, jako například:

 symbolem 
vegetariánství, veganství 

 

 symbolem alergie 
na lepek 

 

 symbolem alergie 
na laktózu 

 

 symbolem
cukr - free

 

        Nebo se můžete zmínit o dalších alergiích, jako jsou oříšky, korýši, sója, a podobně… Personál takto

okamžitě rozpozná, jaké menu ke kterému hostovi patří a budete si jisti, že nedojde k nějaké mýlce

nedopatřením nebo nedostatkem informací. Na kartičky můžete dát například i označení pro dětské

hosty, kteří zřejmě budou mít menší porce nebo upravené menu. Všechny tyto drobnosti a detaily

ulehčí práci vám i vašemu týmu a pomocníkům. 

 

        Mírně opomíjenou chybou může být i opomenutí spropitného pro výpomocný personál, který vás

celý den obsluhuje. Samozřejmě nezapomeňte na důležitý fakt, a to dopředu domluvit podmínky v

případě, že budete personál potřebovat déle, než je sjednaná doba (míníme tím platby k zaplacení

personálu jako přesčas), zda je zahrnut také následný úklid a podobné podstatné informace.



Candy bar & dort
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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8

        Jedna z mála svatebních tradic prolínajících se

staletími, různými náboženstvími a různými kulturami,

je právě zmiňovaný svatební dort. Samotné kořeny této

tradice nalezneme už v Římě, kde se spíše jednalo o

svatební chléb pečený z pšenice. Ženich pak ulomil kus

z bochníku chleba a rozlomil jej nad nevěstou. Chléb je

v tomto rituálu považován za symbol plodnosti a ženich

tak stvrzoval, že od tohoto momentu přebírá

zodpovědnost za nově založenou rodinu. Vyjadřoval 

 také svou mužskou dominanci a roli v manželství.

Svatebčané si pak pro štěstí sesbírali drobky ze šatů

nevěsty. I proto si dnes svatební hosté odnáší kousky ze

svatebního dortu v rámci výslužky. Od středověku se

tradice proměnila v políbení novomanželů nad

seskupením malých svatebních dortíků. Velký jednotný

svatební bílý dort se začal objevovat až ve viktoriánské

Anglii v 19. století. Bílá barva začala fungovat jako

vyjádření symbolu čistoty a nevinnosti nevěsty. Jednalo

se ovšem o tradici především u výše společensky

postavených novomanželů, jelikož bílá poleva dortu se

vyráběla z rafinovaného cukru a to nebyla zrovna levná

záležitost. Ať už pro vás symbolizuje svatební dort

cokoliv, jedná se o hlavní svatební symbol na oslavě,

který se postupem doby stal také nedílnou součástí

dekorací svatby.

 

  1.  EXURZE DO HISTORIE SVATEBNÍHO DORTU:
 



 

        Tato sladká tečka svatebního menu je považována za famózní dekoraci každé svatby. Ať už zdobí čelo

svatební tabule nebo sladký koutek, měl by svatební dort určitě korespondovat se svatebními dekoracemi,

nejlépe v podobné paletě barev. Jaké informace po vás bude cukrář chtít vědět? Pro kolik hostů se bude

dort vyrábět. Chuť a náplň dortu. Celková představa o designu dortu. Jaký si přejete tvar, styl možná i jaké

barevné  palety se cukrář má držet. O věcech těchto detailech se s cukrářem nebojte komunikovat.

Stoprocentně si sjednejte schůzku s ochutnávkou. My tuto přípravu považujeme za jednu z těch

nejsladších. Co se cen týče, zde je to opravdu velice individuální záležitost, podle toho, jak jste nároční, jaký

dort zvolíte, pro kolik hostů jej necháváte upéct. Někteří cukráři počítají dort na váhu, jiní na porce, proto

musíte mít již na schůzce představu o počtu svatebčanů. Dobré je také brát v potaz roční období, ve kterém

svatbu plánujete. Má to několik důvodů. Zaprvé, můžete uzpůsobit chutě aktuálním surovinám, takže vás

přijde levněji. Zadruhé, ne vždy je vhodné volit těžké čokoládové bomby v letních žhavých dnech. Pokud je

ale opravdu milujete jako vaši drahou polovičku, není co řešit.

 

2. SVATEBNÍ DORT:
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 NAHÉ DORTY

MIRROR GLASS CAKE

FONDÁNOVÝ DORT

KRÉMOVÝ DORT (KRÉM GANACHE)

TARTALETKA 

CUPCAKES

 

 NENÍ DORT, JAKO DORT... JAKÉ MOŽNOSTI U VOLBY SVATEBNÍHO DORTU MŮŽETE NAJÍT?

 

NAHÉ DORTY

 

         patří v posledních letech mezi velké trendy. Když

vynecháme slovo "trend", jedná se o specifické dorty z

piškotu s různými náplněmi, což není nic moc nového.

Hlavní odlišností je to, že u tohoto typu dortu chybí

jakýkoliv ozobný obal, ať už mluvíme o fondánu, čokoládě

nebo jiném druhu polevy. Většinou se tyto dorty dozdobují

pomocí ovoce nebo živými květy. Velkou výhodou je, že tyto

dobroty jsou mnohem lehčí. Působí romantickým až

rustikálním dojmem a v podstatě zapadnou do jakéhokoliv

designu svatby. 

 

LESKLÁ ZRCADLOVÁ POLEVA NA DORT

 

         (v anglicky mluvícím světě označovaná jako Mirror

Glaze) je vlastně to nejdůležitější na tomto typu dortu. A

jelikož nejsme cukráři, museli jsme sáhnout pro radu do

kuchařky. Velice nás uklidnil popis přípravy dortu

v Kuchařce pro dceru. Uvádí zde, že příprava je opravdu

lehká, a to z důvodu, že v samé podstatě je čistě na vás, jaký

druh dortu si vyberete. Stačí sáhnout po vašem oblíbeném

receptu na korpus, po vašem oblíbeném receptu na krém a

všechno to završit přelitím polevy přes hotové dílo.

 

        Mirror Glaze Cakes jsou v poslední době velmi

oblíbenými dorty, nejen co se svateb týče. Jde o dorty

potřené speciální glazurou, která na povrchu tvoří efekt

zrcadla či skla, odtud je i název těchto dortů. Při jejich

výběru se nemusíme omezovat pouze na pár barev,

oblíbené jsou Mirror Glaze dorty v různých barvách, kdy na

některých může být i více barev, které na sebe pozvolna

navazují. Takový dort stačí doplnit jen pár ozdobami a

hned udělají velký dojem i co se vzhledové stránky týče.

Glazuru je možné připravit si i doma a udělat si tak celý

dort vlastnoručně. Kromě výstředních dortů s nejrůznějším

zdobením jsou tyto dorty vhodné i pro konzervativnější

páry, jelikož je lze dělat v takřka všech provedeních, jaká vás

napadnou.

 



FONDÁNOVÝ DORT

 

        zdobí klasická cukrová potahovací hmota,

fondán, nebo marcipánová hmota (více názvů pro

stejné využití). Fondán se často využívá jako

potahovací materiál dortů a cupcakeů nebo i

formování figurek na dort. V podstatě neznám

jedinou vzpomínku na dort, kde bych nevyjídala

malé dortové růžičky z dortu, které hrály různými

barvami. Ať už to nazveme klasikou, tradicí, mějte

na paměti, že se jedná o opravdu velkou sladkou

tečku svatebního menu. Ovšem vyčarovat z této

cukrářské hmoty můžete opravdu cokoliv a v

jakýchkoliv barvách.

 

KRÉMOVÝ DORT (krém GANACHE)

 

        Nikdy jste o tomto dortu neslyšeli? Jedná

se o velmi univerzální čokoládový dort. U nás

se o těchto typech dortů detailně moc neví.

Kromě cukrářů o něm mají povědomí spíše

nadšenci výroby dortů a pralinek. Přitom je

příprava tohoto francouzského krému

poměrně snadná. Tvoří ho dvě hlavní

suroviny. Kvalitní čokoláda a smetana.

Ingredience jsou sice jen dvě, ale příprava a

proces musí být precizní! Ganache se pak

používá na dorty nebo tzv. lanýže. Poměr

čokolády a smetany se upravuje podle

způsobu použití a různá je i teplota, při které

se hotový krém nanáší.
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CUPCAKES vs. MUFFINS

 

        Mnohdy si lidé tyto dvě cukrovinky pletou. Cupcakes jsou velkým hitem posledních svatebních sezón

zejména u bezobslužného servírování zákusků na “sweet barech”.  Jedná se o dokonalé malé dortíky. Jsou

skvělou alternativou velkého svatebního dortu. Mohou být s krémovou polevou či fondánem. Velkou

výhodou je, že jeden dortík odpovídá jedné porci na osobu a můžou být identické s hlavním menším

dortem, který si pak jen podle tradice rozkrájíte s manželem. Pokud si tedy nejste jistí, zda je pro vás

svatební dort prioritou, ale rádi nějakou sladkost na svatbě přesto chcete mít, doporučujeme tuto volbu.

 

     TARTALETKA

 

       Lehký moučník francouzského původu určitě

nadchne milovníky lehkých fresh dortů. Jedná se o

košíček z lineckého těsta plněný krémem a zdobený

ovocem nebo sněhem z bílků. Slovo tartelette je

zdrobnělinou slova tarte, koláč. Stylově se tedy více hodí

k svatbám ve venkovském, rustikálním, či "boho" stylu.

Ač si to možná neuvědomujeme, samotnou tartaletku

zakomponováváme minimálně do svatebního sweet

baru. 
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       No a kdy je pravý čas na rozkrojení a podávání svatební

delikatesy? V podstatě tehdy, když už všichni mají chuť na

něco sladkého. Co se praxe týče, můžete to do

harmonogramu svatebního dne naplánovat například na

závěr svatebního menu jako dezert. Pokud tedy nemáte

připravenou jinou sladkou tečku. Mnohem častěji se to

ovšem praktikuje jako jakýsi milník mezi formální a

neformální částí svatební hostiny. Což znamená, že se

krájení dortu odehraje před prvním novomanželským

tancem, kterým započínáte zábavnou část svatby. Tradicí v

tomto momentě je, že svatební dort rozkrajují

novomanželé společnými silami, jako symbol odhodlání

manželů podílet se na odstranění životních překážek

společně. První odkrojený kus pak odnáší ženich své

mamince a druhý zase nevěsta té své jako vyjádření díků.

Třetí díl si pak ukrojí novomanželé pro sebe. Zbytek dortu

pro hosty pak už může porcovat kdokoliv jiný a servírovat

jej hostům. Někdy, pokud je dort opravdu velký, se

připravuje porcování třeba i v kuchyni a následně se

servíruje s kávou.

     Pravá česká svatba? 

 

        Jedna z nejdůležitějších

českých svatebních tradic je

pečení cukroví. Zde vás, nevěsty,

ovšem opravdu potěšíme! Vás se

to netýká, doslova je to pro vás

zakázaná činnost. Proč? Pokud

byste totiž pekla cukroví sama,

přilákala byste uplakané děti a

nouzi v manželství. A to přece

nechcete. Tento úkol vám tím

pádem odpadá. Od cukroví ruce

pryč!

 

        Dříve jsme se mohli setkat s tzv. děkovnými dorty (Děkuji za syna a Děkuji za dceru). Ty byly po svatbě

darovány rodičům snoubenců. Tyto dorty byly netknuté a předával je přímo ženich a nevěsta. Dnes se od

této tradice upouští.
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        Většina svateb má dezert jako součást své svatební hostiny. Ale abyste si mohli být jisti tím, že bude

vaše svatební hostina opravdu nezapomenutelná, popřemýšlejte, že jako sladkou tečku na závěr zvolíte

nějakou nečekanou a originální dobrotu. Sladké občerstvení může mít mnoho podob – svoji roli může hrát

téma svatby, roční období, ale také chutě hostů. Určitě nezapomeňte na nějakou formu candy baru, který

může být nejen chuťovým požitkem, ale také krásnou dekorací. Nevíte, co byste mohli na své svatbě

podávat? To nevadí, my pro vás máme velkou dávku inspirace a samozřejmě v online magazínu

SvatebníBlog.cz věnujeme článek každé takovéto dobrotě.

3. CANDY BAR
 

        Součástí téměř každé svatby je dort, proč se ale omezovat pouze na ten hlavní dezert? Máte pocit, že

obrovský sladký dort není vaší prioritou a peníze si přejete využít jinde? Stejně dobře může na hosty

zapůsobit i malinký dort a více menších dortů, do kterých se hosté budou moci zakousnout, kdykoliv budou

mít chuť. Tím pádem neztratíte zážitek a tradici u rozkrojení svatebního dortu a přitom uspokojíte své

chuťové buňky. A jelikož není nutnost držet se při zemi, můžeme nabízet i odvážnější sladkosti, nežli  ty

v bílé barvě. Jestliže se pustíte do originálních dezertů, hrajte si s kreativními barvami a chutěmi. Spojením

více menších kousků můžete získat plnohodnotný candy bar, který vychází ať už z tématiky vaší svatby

nebo jen z barvy, kterou jste si zvolili. Alternativou klasiky mohou být bonbony, menší pečivo nebo i

zmrzlina. Dojem udělají i francouzské makronky, muffiny, sušenky, koláčky, sorbety, panacotta,  různé

druhy pěn, donuty a další. Nebo byste chtěli dezerty s vlastní fotkou nebo přímo čokoládovou fontánu? V

tomto směru se meze nekladou.
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        My jsme toto téma probírali také s děvčaty z firmy  Buchty v zástěře, které řeší se snoubenci tuto

problematiku téměř denně. 

        "Pokud si snoubenci přeji na své hostině mít více druhů dezertů, ideální je domluvit si sladký bar.

Troufáme si říct, že naše nabídka dezertů je velmi různorodá a každý si tam najde to svoje. V nabídce máme

malé verze našich dezertů, jako například cheesecake, věneček z odpalovaného těsta, brownies a podobně.

Snoubencům vždycky dopředu zašleme naši nabídku, ze které si udělají představu a na osobní schůzku už

nejdou úplně bez nápadů. Nejoblíbenější dezerty jsou právě výše zmiňovaný cheesecake, brownies a také

cupcaky, které milují hlavně děti. Tím, že je pro nás velmi důležitý osobní a individuální přístup, tak i v

případě, že by si snoubenci nevybrali z naší nabídky, jsme velmi otevřené novým věcem a jejich nápadům,

takže se dokážeme přizpůsobit." 

        Z toho plyne jen jediné. Ať už máte  přání  jakékoliv, proberte to se svým cukrářem a nebojte si

vymýšlet, design je většinou jen o šikovnosti daného zhotovitele, ovšem nepoceňujte schůzky s dodavateli,

abyste si byli jisti také chutí.
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        A co tedy zvolit, abyste uspokojili každého hosta?

TO NENÍ MOŽNÉ! Toto je nutné si uvědomit, proto se

většinou zákusky mixují. Velice oblíbený je Red Velvet

Cake neboli dort “červený samet”. Mluví se o něm jako

o  nejoblíbenějším americkém dortu už od dvacátých

let minulého století, kdy byl podáván poprvé v

newyorském hotelu Waldorf Astoria. Pro tento dort je

typický tmavě červený korpus a krémem ze

smetanového sýru.

 

        "Nejoblíbenější kombinace je světlý nebo tmavý

piškot, lesní ovoce a krém z bílé čokolády a

mascarpone. Nejčastěji jsou dnes svatební dorty

zdobeny živými květinami, je to takové

nejslavnostnější. Co se týká dopravy svatebního dortu,

tak pokud si snoubenci nenaplánují jinak, dorty

vozíme na místo svatby," doplňují naše poradkyně z

cukrářství Buchty v zástěře.

 

       Velice oblíbené jsou také donutové dekorativní

sladké stěny.  Každý si pak může sáhnout pro svůj

oblíbený.
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       4. JAK SI VYTVOŘIT PŘEDSTAVU O CENOVÉ RELACI DORTU?
 

     Základní cena dortu by měla vycházet z celkem jednoduché rovnice, pro kterou platí, že  50 % jsou

použité suroviny, 30 % velikost dortu a 20 % práce + náklady na energie. Dle dodavatele a jeho typu

naceňování se můžete setkat s tím, že první dvě položky budou sjednoceny v jednu. A teď ta podstatná část!

Většinou se můžete setkat s tím, že daný typ dortu bude v ceníku udán v kilech. Jedno kilo dortu se pak

může pohybovat  v cenové relaci 500-700 Kč. Ovšem pozor, u různých specifických svatebních dortů se

může cena klidně vyhoupnout i na 1000 Kč za 1 kg.

 

        Samozřejmě hodně záleží na lokalitě a dodavateli, kterému svatební dort zadáváte. Na maloměstě nebo

vesnici u malého cukráře určitě nezaplatíte tolik, jako ve městě plném konkurence. Vše je o vašich prioritách.  

 

         U jednopatrového menšího dortu byste měli počítat s váhou přibližně 4 kg, takže pokud nejste nějak

extrémně nároční, může vás svatební dort se vším všudy vyjít i na 2000 Kč. Z takovéhoto svatebního dortu

pohostíte přibližně menší svatbu o 18-20 hostech. Opět upozorňujeme, že záleží, jakou porci dortu hostům

dopřejete. 

 

     Všichni cukráři vám určitě odpoví, že cena dortu je velice variabilní a individuální, a je to samozřejmě

pravda. My se přesto pokusíme vám poodkrýt, jak si můžete vypočítat pravděpodobnou cenu vašeho dortu a

jaké položky samotnou cenu nejvíce ovlivňují.

 

 

 

opravdu dobře zvažte volbu cukráře a

nepodceňujte schůzku s ním, kde nejen dort, či

dezert ochutnáte, ale také zjistíte, jaké možnosti

u dodavatele máte

rozhodně se poohlédněte po více dodavatelích a

rozhodujte se až podle několika cenových

nabídek

cenu dortu navyšují extra suroviny, jako může být

kvalitní čokoláda (např. belgická), exotické ovoce,

ořechy, alkohol, domácí marmeláda,

mascarpone, bezlepkové suroviny a podobně

dále cenu ovlivňuje zdobení: typ krytí (zda jde o

fondán, polevu), perličky, figurky, květiny, větší

květiny, mašle, okrasné vlnky z krému… a tak dále,

možností je opravdu nepřeberné množství

samozřejmě ale neplatíte jen za suroviny, je

nutné započítat práci cukráře, která se odvíjí i od

jeho renomé, referencí či kreativity

v neposlední řadě je nutné přihlížet k nákladům

na vodu, elektřinu a skladování. 

     Co tedy dělat v případě, že vašich hostů je více,

ale rozpočet není bezedný? Snažte se držet

zásadních pravidel:

 

 

Logicky čím větší nebo zdobnější dort bude, tím

vyšší bude také výsledná cena.
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         K tomuto specifickému tématu se také vztahují

tolik debatované výslužky. Ty se rozdávají společně s

koláčky jako pozornost svatebčanům. V dřívější době se

rozdávala výslužka dva až tři týdny před samotnou

svatbou společně s vyhotovenou pozvánkou na svatbu.

Zda si tuto tradici ponecháte, nebo zvolíte nějakou jinou

formu, je čistě a jen na vás a samozřejmě na vašich

časových možnostech. Držet se této tradice, když vaše

svatba čítá větší počet hostů, může být poměrně

náročný úkol. Dnes se více méně setkáváme s tím, že se

rozváží malá ochutnávka pár dní před svatbou.

Ochutnávka by pak měla obsahovat od každého druhu

alespoň jeden kousek.

        "Mnoho párů to neřeší objednáváním dezertů navíc,

protože počítají s tím, že vždycky něco zůstane. Navíc se

do výslužky dává taky to, co zůstane ze slaného rautu,

tak se na to sladké ani moc nemyslí. Samozřejmě se ale

pořád najdou páry, které jsou tradičního založení a je to

pro ně důležité, většinou je to ale na popud maminek

snoubenců, které se velice často snaží pomáhat a

zapojovat," doplnila toto téma opět děvčata z Buchet v

zástěře. 

 

Výslužkou nemusí být vždy jen sladké, potěšit svatební

hosty můžete i například úžasným polosladkým

tramínem červeným, kdy cena jednoho minivína se

pohybuje kolem 65 Kč.

 

        Jistě jste si všimli, že jsme zmiňovali svatební koláčky

zvlášť. A máme pro to také svůj důvod. Další opravdu českou

svatební tradicí jsou totiž právě voňavé svatební koláčky. V

rámci praxe se často setkáváme s tím, že někteří snoubenci

ustupují od svatebního cukroví, ovšem o to více získávají

koláčky nezastupitelnou roli. Mnoho rodin na této tradici

doslova lpí a proč vlastně ne. Pojďme se tedy podívat na

tento sladký bod na svatebním listu. 

        Nejčastější českou kombinací bývá tvaroh, mák, povidla

nebo i ořechová náplň. Receptů můžete najít na internetu

spousty. Ale pokud se na tento velice časově náročný a

pracný úkol necítíte, nebo jen nemáte čas zorganizovat

domácí pečení, nebojte se nechat tento úkol na nějakém

poctivém cukráři. Budou rozhodně chutné, vizuálně pěkné a

čerstvé, tak jak vy budete potřebovat. Pokud ovšem se vám

například maminky a babičky nabídnou s pomocí a pečení

zahrnete do svatebních příprav, určitě nejprve zkonzultujte

volbu receptu s někým zkušeným, kdo dohlédne na správné

ingredience a množství, které budete potřebovat. Odhaduje

se, že přibližně z 1 kila těsta připadá 10 kusů. U samotného

pečení budete ale 100% potřebovat spoustu pomocnic. 

        Tady se ale podle české tradice naskýtá opět příležitost

pro mladé svobodné dívky, které při pečení pomáhají. Říká

se, že pokud se na svobodnou dívku dostane rohový koláč,

sama se do roka a do dne dočká svatby.

       Co se týká velikosti, snažte se koláčky dělát tak akorát,

ani maličké ani velké. Není to jediná sladkost na svatbě.

      5. VÝSLUŽKY A KOLÁČKY
 



146 |  www.svatebniblog.cz

        Minimální cena jednoho minizákusku je cca 10 Kč, 10

Kč stojí také jedna krabička na výslužky. Cena 1 kg cukroví

se pohybuje okolo 400 až 600 Kč.

         Sweet bar se stal v posledních letech velkým trendy boomem. Je to nejen skvělý prostředek jak

nabídnout hostům více možností dezertů, ale také další možnost, kde se můžete vydovádět na dalších

dekoracích a svatebních detailech. Ovšem mějte na paměti, že každá legrace něco stojí.  Máte tedy dvě

možnosti. První je oslovit dekoratérku, koordinátorku, nebo firmu, která pronajímá veškeré vybavení k tomu

potřebné. V tomto případě počítejte jen za pronájem sweet baru (nábytek, podstavce na sladkosti a nádobí,

dekorace)  příbližně 2000-3000 Kč. Pokud jste ale šťastlivec, který má rodiče či prarodiče se spoustou

starých nepotřebností, při větší snaze a nespočtu hodin strávených dekorováním (a obrněná svou vlastní

vytrvalostí), si můžete si takovýto designový koutek vytvořit sama.  

 

        Jestliže příliš neholdujete sladkému nebo chcete připravit i něco pro ty, kdo zákusky nemusí nebo

nemohou, můžete zkusit i jinou alternativu. Co takhle slaný koutek neboli snack bar? Slané pečivo, kvalitní

sýry, ořechy, olivy a zelenina ještě nikdy nikoho neurazila. Především na letní zahradní svatbě budou

oblíbené i různé saláty nebo slané mísy. A když jsme u těch alternativ, co takhle vyrobit koutek pro

gentlemany s alkoholem a doutníkem? Na nich můžete hostům nabídnout kvalitní oblíbenou whiskey

nebo jiné pití a doutníky. Protože ty opravdové vtipné vzpomínky nikdy nezačínají "když jsem pila vodu..." Je

to prostě jen na vás! Mějte pouze na paměti možné alergie a stravovací návyky vašich hostů.

        Naším tipem jsou do detailu vystylizované svatební perníčky, kterými dozdobíte svatební tabuli a

hosté si je odnesou jako svůj malý dáreček nebo výslužku.

        A kolik že jich budete potřebovat? Přesné množství

vám asi nikdo neřekne. Maminka i tchýně by vám řekly, že

určitě kilo na osobu. Stejně tak vás budou přesvědčovat i

cukrářky. Jen vy ale musíte vědět, kolik všeho ostatního jídla

budete mít na svatbě a zda chcete jíst cukroví a koláčky

ještě za půl roku.

         

        Když budeme  vycházet z předpokladu, že koláč je ze

45 g těsta, 40 g náplně a 20 g posýpky, dostaneme se ke

105 g na jeden koláč. Kdy cena se může pohybovat od 12 do

20 Kč za kus. Odhaduje se, že z 1 kila těsta získáte přibližně

10 kusů. Pro asi 50 svatebních hostů tedy bude potřeba 5-8

kg koláčků. Hodí se na svatební tabuli i do výslužek. Vše

záleží na vašem přání.

 

      6. SWEET BAR A JINÉ ALTERNATIVY
 



Svatební etiketa II.
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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JAK POSADIT HOSTY NA SVATBĚ, ABYSTE VYHOVĚLI ETIKETĚ I MEZILIDSKÝM VZTAHŮM?

 

        Svatba je bezesporu výjimečný den nejen pro ženicha a nevěstu, ale také pro příbuzné, přátele a

známé. Všichni chtějí, aby to byl krásný den plný radosti, dobrého jídla a příjemné atmosféry. Jak toho

docílit? Základní pravidlo zní: nedejte konfliktům šanci! Pořádné vrásky na čele může vyvolat zasedací

pořádek. Jak ho připravit? Udělejte si nákres. Při plánování záleží především na tom, jak budete mít

koncipovanou svatební tabuli, jestli do T, U nebo kruhového stylu.

         V této kapitole se budeme zabývat svatebními tradicemi obvyklými v křesťanských zemích a obecně

rozšířenými svatebními zvyklostmi a také řešeními, která jsou možná méně obvyklá, ale velmi účinná.

 

 

1. OBŘAD

 

        Při obřadu v kostele nebo v obřadní síni se hosté obvykle sejdou a usadí nebo postaví poprvé podle

etikety. Obřadu se účastní hosté, kteří dostali pozvánku k účasti na obřadu. Dbejte na to, aby počet hostů z

obou stran byl přibližně stejný.

        Už zde začíná působit pravidlo krevní linie. Představte si oltář v kostele a před ním – zády k vám stojí

nevěsta a po její pravé ruce ženich. Strana nevěsty pro usazení hostí je tedy ta levá při pohledu od vchodu k

oltáři. Opačná strana je určena pro hosty ze strany ženicha.

        První lavice nebo židle v obřadní síni bývají označeny stuhou nebo květinovou výzdobou. Do takto

vyzdobených lavic se usazují hosté v pořadí: nejblíž k nevěstě její rodiče – matka a otec, za nimi sourozenci,

za nimi prarodiče, případně praprarodiče.

        

 

9

1. JAKÁ PRAVIDLA PLATÍ PŘI SESTAVENÍ SVATEBNÍHO ZASEDACÍHO POŘÁDKU?
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Photo @ Donny Zavala Photography
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        V další řadě teta a strýc, bratranci, nevlastní sourozenci a vzdálenější členové rodiny. Všichni tito hosté

by měli být uvedeni na svá místa organizátory svatby. Na straně nevěsty je nutné také nechat volné místo

pro rodiče, který ji doprovázejí k oltáři. Matka nevěsty si podle etikety sedá poslední, až když už jsou všichni

hosté usazeni na svých místech a čekají. Usazení matky nevěsty znamená, že nevěsta přichází.

To samé pořadí platí pro stranu ženicha. Jen s tím rozdílem, že matka ženicha sedí jako všichni ostatní

hosté od začátku obřadu na svém místě. Za rodinou sedí přátelé a známí, buď podle dohodnutého

zasedacího pořádku, nebo tak, jak se sami rozhodnou.

 

ROZVEDENÍ RODIČE A JEJICH PARTNEŘI

 

        Ano, to by mohl být problém. Určitě se chcete vyhnout nepříjemnému napětí, a proto je lépe předem

prodiskutovat způsob, jak budou partneři rodičů usazeni. Tady pomůže spíše než etiketa znalost rodinných

vztahů.

        Ideální je posadit jednoho do první a druhého do druhé řady. Pokud trvají na tom, že chtějí sedět spolu,  

i to se dá vyřešit. Záleží na vztazích mezi rozvedenými partnery, ale může pomoci, pokud jeden pár sedí v

první řadě co nejblíže k nevěstě či ženichovi, potom následují děti či prarodiče a druhý pár sedí na

vzdálenějším konci první řady.

 

 

2. SVATEBNÍ HOSTINA 

 

        Hosty, kteří obdrželi pozvánku i na hostinu, usazujeme podle tradice mísení rodin. Jedním ze smyslů

svatby bylo a je i to, aby se rodiny vzájemně poznaly a navázaly dobré vztahy. Dříve se tímto aktem

rozšiřoval kmen a spojovaly rodové linie.  I v dnešní době je dobré znát své příbuzné.

Opět dbáme na to, aby počet hostí byl z obou stran přibližně stejný a celkový počet hostí by měl být sudý.

        Na hostině se stoly obvykle označují čísly nebo písmeny. U větších až velkých svateb je vhodné vyvěsit

zasedací pořádek na viditelné místo. Stoly zřetelně označite čísly nebo písmeny, tak, aby nemohlo dojít k

pochybnostem, o jaký stůl se jedná.

        Dále připravte na každé místo jmenovku, případně položte na stůl seznam jmen a co je vůbec nejlepší,

přichystejte pro každého hosta malou kopii velkého zasedacího pořádku. Pomáhá to nejen k orientaci, ale

také k navazování vztahů.

 

        Hlavním stolem je ten, u kterého budou sedět novomanželé. Hlavní stůl musí být umístěn tak, aby za

zády novomanželů byla zeď a oni měli výhled na celou místnost i na vchodové dveře.

        Počet hostů a velikost místnosti rozhoduje o tvaru i počtu stolů. Stoly mohou být sestaveny do písmene

T nebo U nebo I, případně může být v čele hlavní stůl a dále kulaté stoly různých velikostí.
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        Pro rozesazení hostí platí, že u hlavního stolu sedí ženich a po jeho pravici nevěsta. Vedle ženicha sedí

matka nevěsty a vedle ní otec nevěsty, vedle něho svědkyně nebo svědek nevěsty. Po pravé straně nevěsty

sedí otec ženicha, vedle něho matka ženicha a vedle ní svědek či svědkyně ženicha.

        Dále se řídíme pravidly, že společensky významnější hosté sedí blíž k novomanželům, tak, aby seděli

zády ke stěně a měli výhled do prostoru. Také platí, že manželé nesedí spolu a držíme se pravidla střídání

pohlaví: muž-žena-muž-žena.

 

DĚTI NA SVATEBNÍ HOSTINĚ

 

        Nejlepším řešením je zorganizovat pro děti hlídání a samostatné sezení nebo místnost. Není-li to

možné, počítáme při sestavování zasedacího pořádku s tím, že děti budou sedět se svými rodiči. Tady

máme na mysli malé děti. Pro větší může být naopak velmi zábavné sedět odděleně od rodičů.

 

TETA AGÁTA A DALŠÍ

 

        Máte-li v rodině nezdolné pesimisty nebo příbuzné, kteří si svůj názor na cokoli hájí až neuvěřitelně

sveřepě, ale pozvat na svatbu je chcete nebo musíte, svolejte rodinnou radu. Poraďte se, jak zajistit, aby vše

dopadlo dobře. Na každého něco platí, jen přijít na to, co nebo kdo. Společně se vám to určitě podaří.

        Při plánování vám také pomůže nakreslit si plán místnosti a umístění stolů a vepisovat jednotlivá jména

a ladit a ladit, jak by to mohlo být.

 



VŽDY JE LEPŠÍ SI TYTO PŘÍPRAVY A PLÁNY NACHYSTAT TAKÉ V 
GRAFICKÉ FORMĚ.  JAK NA TO ?

* Pomocný materiál, kde si dopodrobna můžete vytvořit jmenný seznam hostů i se zasedacím pořádkem

naleznete v příloze v pracovním listu.

 

Připravili jsme pro vás názorné obrázky.

 

 

Začneme tedy velikostí stolů podle počtu lidí:
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80 cm

65 cm 85 cm

85 cm
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Pokud se rozhodnete pro kulate stoly:

 

125 cm

80 cm

190 cm

80 cm

60 cm 80 cm
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        Jak je vidět na obrázku, ideální šířka jednoho místa u stolu je kolem 60-85 cm, záleží na tom, jestli se

sedí kolem čtvercového stolu ze všech jeho čtyř stran, nebo usazujeme hosty ke stolům do tzv. “účka”. V

prvním případě je potřeba nechat každému asi 85 cm, přeci jen část prostoru sdílí se sousedy napravo i

nalevo. Pokud usazujete hosty k tabuli vedle sebe do řady stolů, potom stačí nechat jen něco kolem 65

centimetrů. Pro vzdálenost hostů sedících naproti sobě je ve většině případů ideální zvolit 80 cm, pokud

sedí hosté ze všech čtyř stran, potom o 5 cm více.

Při usazování kolem kulatých stolů je ideálním průměrem 60 cm, v případě, že sedí u jednoho stolu pouze

dva, 80 cm pro stůl o třech osobách a 90 cm pro stůl pro čtyři. Pokud máme u jednoho kulatého stolu pět

osob, průměr by měl být kolem 110 cm.

 

90 cm

110 cm
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        Dojem z dokonale prostřené svatební tabule a z následného hodování je jednou z hlavních věcí, které

vašim hostům zůstanou v paměti (k zármutku všech nevěst pravděpodobně více než to, jak nádherná byla

ona sama a jak dokonalé šaty měla) ještě dlouho po svatbě. Jídlo má rád každý a celkový dojem ze stolování

jeho prožitek ještě umocní. Jak se ale vyznat v množství chodů a příborů? Ať už jste v roli hostitele nebo jste

byli na nějakou významnou událost pozváni jako hosté, v této kapitole se dozvíte vše potřebné.

 

        Obecně lze říct, že čím větší jídlo, tím více příborů a nádobí budou strávníci během jeho průběhu

potřebovat. K snídani tedy postačí menší talíř, podšálek, lžička, nůž a vidlička, pro nápoje sklenka a šálek na

kávu nebo čaj. 

 

        U oběda, nebo brunche (tedy jídla mezi snídaní a obědem) je vhodné nachystat ještě další vidličku a

případně přidat další talíř na druhý chod. Při přípravě stolu k večeři je prostírání velmi podobné, jen

přidáme talířek a nůž na chleba. Pro jídla evropského a velmi formálního stylu je nutné připravit nádobí

nejvíce.

 

Platí tři jednoduchá pravidla:

 

1.  na každý chod jiný příbor

2.  příbory umístěné nejdále od talíře se budou používat nejdříve

3.  vedle sebe by měly ležet maximálně tři kusy (tedy např. tři nože).

 

2. JAK SPRÁVNĚ PROSTŘÍT SLAVNOSTNÍ TABULI, ABYSTE VY ANI HOSTÉ NEZAŽILI GASTRO “FAUX PAS”?
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V reálu nějak takto:
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Vedle talíře napravo leží lžička čajová, polévková lžíce a nejblíže k talíři nůž. Po levé straně máme

vidličku na předkrm nebo ryby, další na salát a nejblíže k talíři vidličku na hlavní chod. Nahoře nad

talířem pokládáme dezertní příbor. Sklenice by měly být minimálně dvě – jedna na vodu, druhá na víno,

u jídel evropského stylu se také používá šálek na kávu nebo čaj, ale další sklenice mohou být prostřeny

pro šampaňské. Po levé straně talíře pokládáme talířek na chleba a nožík k jeho namazání.

 

 

Na závěr pár jednoduchých pravidel z etikety stolování.

špatné hodnocení
chodu

vynikající hodnocení
chodu

připraven na 
druhý chod

pauza při chodudojezeno

        Příbor rozložený doširoka s rukojeťmi od sebe značí, že jsme ještě nedojedli a budeme v jídle

pokračovat. Příbor složený rukojeťmi k sobě, ležící souběžně na talíři zase dává obsluze jasně najevo, že

jsme s jídlem hotovi. Příbor kolmo na sebe znamená, že jsme připraveni na další chod, vidlička a nůž

složené vodorovně na talíři v horizontální rovině zase exceletní hodnocení jídla.

 

 

        Plátěný ubrousek patří na kolena, papírový na levou stranu talíře. Ubrousky používáme k otření úst

vždy před napitím. Saláty se jí vidličkou levou rukou, kompoty lžičkou pravou rukou. Chleba neukusujeme,

ale lámeme a levou rukou dáváme do úst. Omáčku nevytíráme, talíř nevylizujeme, šťávu z kompotu ani ze

salátu nedopíjíme. Použitý ubrousek odložíme na talíř. Kouřit v dnešní době není na většině míst

dovoleno, pokud by bylo, tak pouze po svolení všech ostatních u stolu.



159 |  www.svatebniblog.cz

Nezapomeňte také na správné servírování nápojů, vín a tvrdého alkoholu. I zde máme svá pravidla

pro výběr vhodných sklenic:
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        Všimli jste si někdy, že stoly v lepších restauracích mají plstěné podložky pod ubrusem?

Nazýváme je MOLTON (tlumící podložky pod ubrus). Jsou tam proto, aby tlumily zvuky a zabránily

smekání talířů a příborů po stole. Stolování je pak příjemnější a tišší. Teprve na tuto podložku, molton,

pokládáme ubrus. Ubrus by měl na každé straně přesahovat o 20 až 30 cm hranu stolu. Na  něj

můžete využít ještě tzv. NAPERON, což je ozdobný větší ubrousek uprostřed stolu.

 

        Podkladový neboli klubový talíř leží na stole po celou dobu hodování. Na něj klademe ubrousek,

aby talíře o sebe nevrzaly. Podkladový talíř nemůže nikdy zůstat prázdný. Vždy na něm je buď jiný,

čistý talíř nebo talíř s nějakým chodem. Velice důležitý je úchvatný lesk všech příborů a sklenic. 

 

        Správně z pravé strany je z vnějšku založen nejprve nůž na předkrmy - pokud plánujete například

rybí předkrm, nezapomeňte speciální rybí nůž. Po něm následuje lžíce na polévku a po ní nůž, tzv.

hlavní nebo také masový. Totéž z levé strany z vnějšku: menší vidlička na předkrm a větší vidlička na

hlavní chod. Nad talířem je tzv. dezertní nebo také moučníkový příbor skládající se z vidličky a ze

lžičky. Příbory klademe v rovině s dolním okrajem talíře, vzdálenost mezi nimi je půl centimetru, ve

stejné ose jako příbory protějšího hosta. Talířek na pečivo leží po levé ruce, v úrovni středu hlavního

talíře, přes něj je přeložen malý nožík na máslo.

 

        A nazávěr sklenice. Nejdříve největší sklenice na červené víno, to je ta s vysokou stopkou a

širokým tělem - tu položíme ke špičce nože hlavního příboru. Další, na bílé víno, šikmo vpravo. A ještě

na vodu, tu dáme doleva takže nakonec vytvoří sklenice trojúhelník.

 

„Kam sklenici na pivo?“

        Na stole mohou být pouze tři sklenice, jinak by stůl nebyl přehledný. Sklenici na pivo přineseme

později a vyměníme ji třeba za sklenici s vodou.

 

3. REKAPITULACE ETIKETY A TIPY OD LADISLAVA ŠPAČKA!



Svatební tradice
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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         Ve svatební den jíme ze společné a ještě k tomu děravé lžíce, hážeme po sobě rýži, rozbíjíme nádobí – a

proč to všechno vlastně děláme? V této kapitole bychom vám rádi přiblížili svatební tradice, které z větší či

menší míry dodržujeme, a také jejich význam. Ať už jste nebo nejste pověrčiví, ty hlavní by vám rozhodně

neměly uniknout!

        Svatba jde ruku v ruce s řadou zvyků, tradic a pověr. Některé z nich jsou velmi staré a mnohdy jste o

nich třeba ani neslyšeli. V každé zemi provází svatbu zvyky trochu jiné, ale jejich význam je velmi podobný:

mají novomanželům do nového společného života přinést štěstí, hojnost, radost a ochránit je před

nemocemi, hladem a strádáním. Dnes vám přiblížíme ty nejrozšířenější a nejznámější, je ale pouze na vás,

jaké si vyberete.

 

                                                                                     PŘED OBŘADEM

ZVACÍ KOLÁČKY

        Několik dnů až týdnů před svatbou se příbuzným a sousedům rozdávají malé svatební koláčky, které

dříve s kartičkou sloužily jako pozvánka na svatbu. Koláčky by však neměla nikdy péct nevěsta sama, aby

podle pověr neměla uplakané děti. Dnes spíše přetrvává trend rozesílání pozvánek poštou a koláčky se

následně rozdávají jako výslužka.

❣ Víte, že: Vykládá se, že kolik koláčků spadne na zem při jejich dělání, tolik dětí budou novomanželé mít.

 

                                                                                      V DEN OBŘADU

ČTYŘI NEZBYTNOSTI

        Něco půjčeného, něco modrého, něco darovaného a něco starého. Tuto čtveřici svatebních nezbytností

by nevěsta určitě neměla opomenout. Starý kousek doplňku či šperku představuje spojení s minulostí a

původní rodinou, se kterou se loučíme. Nový kousek naproti tomu vyjadřuje cestu k novému životu.

Vypůjčená drobnost má zaručit, že přátelé a příbuzní budou vždy nablízku. A nakonec modrá barva – ta

bývala spojována s věrností a čistotou.

 

 

10

13 NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SVATEBNÍCH ZVYKŮ, TRADIC A JEJICH VÝZNAM
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KOULE NA NOZE

        Dalším skvělým zvykem hned po obřadu a špalíru bývá koule na noze. Přátelé a známí tam čekají na

ženicha, aby mu k noze přivázali železnou kouli. Ženich se pak musí vyplatit ze svých hříchů mládí nebo

musí ukázat svou mužnou sílu a tupou pilkou na železo řetěz přepilovat. Manželka mu při tom má být

oporou a podporovat jej.

 

ZAMETÁNÍ STŘEPŮ

        Víte, co se říká: Střepy přinášejí štěstí. Podle zvyku se talíř před svatební hostinou rozbíjí jako symbol pro

budoucí úspěchy a také jako ukázka vzájemné spolupráce. Někdy se dokonce traduje, že rozbití porcelánu

dokáže odehnat zlé duchy. Proto vezměte lopatku a smetáček s sebou!

❣ Víte že: Traduje se, že kdo se první chopí lopatky, ten bude v manželství velet.

 

ZÁHADNÉ SKLENIČKY

        Před příchodem do restaurace personál nabídne novomanželům dvě skleničky. V jedné je voda a v

druhé vodka. Kdo se napije ze skleničky s alkoholem bude prý v manželství vládnout.

 

PŘENÁŠENÍ PŘES PRÁH

        Svatební tradicí, která se hojně dodržuje, je přenesení nevěsty ženichem přes práh. Tato činnost značí

začátek nového života v manželství a také prý vyhání zlé duchy pod prahem.

 

 

                                 NA HOSTINĚ

 

POJÍDÁNÍ POLÉVKY

        Předtím, než se všichni pustí do jídla, by měl

následovat přípitek. Tady se to různí. Může se ho

ujmout například jeden rodič, přátelé nebo

dokonce novomanželé, kteří zde většinou děkují

oběma rodinám a předávají dva dorty. Za syna a

za dceru.

        Když novomanželé konečně usednou,

personál jim naservíruje jeden talíř polévky,

zaváže jeden společný ubrousek kolem krku a dá

jim jednu lžíci. Manželé se pak navzájem krmí,

což symbolizuje dělení rovným dílem. Pokud jim

to chce personál, nebo vtipný přítel ztížit, vymění

jim lžíci za děravou.

 

 

SVATEBNÍ ŠPALÍR

        Jistě je všem velmi známý svatební špalír. Aby

ne, to je totiž právě ta pasáž s rýží, o které jsme se

zmiňovali už na začátku. Jakmile jsou prstýnky na

svých správných místech, hosté se u východu z

obřadní síně seřadí do špalíru tak, aby mezi nimi

vznikla ulička. Ulička symbolicky vyprovází oddaný

pár na společnou cestu životem. Nejčastěji hosté na

novomanžele ve špalíru hážou rýži, která má do

budoucna značit bohatství a plodnost. Nicméně

dnes už se od rýže upouští a jako alternativa se

používají bublifuky nebo okvětní lístky růží.



 

 

PRVNÍ NOVOMANŽELSKÝ TANEC

         Připravte se na to, že při tomto tanci ukápne nejedna slza. Novomanželům patří první tanec. Dříve se

hrával k jejich tanci valčík, dnes si však vybírají svoji zamilovanou. Ostatní hosté kolem nich většinou vytvoří

kruh a postupně se k novomanželům přidají.

 

HÁZENÍ KYTICE

        Všechny nezadané dívky a ženy seřadit!

Nevěsta se otočí zády k nezadaným a poslepu

hodí svou svatební kytici jejich směrem. Která z

nich ji chytne, má se podle pověry do roka vdát.

Dnes si svoji svatební kytici nevěsty rády

nechávají, proto si rovnou nechávají u floristky

udělat menší kopii, kterou hážou nezadaným.

 

 

NEVĚSTIN PODVAZEK

         Věděli jste, že tento zvyk existuje i u mužů?

Samozřejmě, že ano. Nevěsta ženichovi předá

svůj podvazek a ten ho opět zády k nezadaným

mužům hodí jejich směrem. Kdo ho chytí, ten se

do roka ožení.
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ROZKROJENÍ SVATEBNÍHO DORTU

        Říká se, že ten, který drží v ruce nůž

(druhý ji má přes jeho), bude mít v

manželství dominantní postavení. Někdy se

ovšem zase traduje, že pokud drží nevěsta

nůž a muž jí dlaní překrývá ruku, pak to

značí její oporu. Pozor! Nikdo ze svatebních

hostů by ochutnávání dortu neměl

odmítnout, jelikož to může jemu i

novomanželům přinést smůlu.



Svatební zábava:
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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17

 1. SVATEBNÍ ZÁBAVA A HRY

 

        Aby oslava nového společného života stála opravdu za to, je potřeba svatební hosty uvolnit!

Nejlepší jsou na to svatební hry. Na ty většinou dojde večer, když mají hosté trošku popito a všechno je

mnohem veselejší. Vybrat si můžete svatební kvíz se zvedáním bot, hru Kde je můj miláček? nebo

například ukázku fotek z dětství. Pokud stále hledáte, co by pro tu vaši svatbu bylo to pravé ořechové,

můžete se inspirovat na webu SvatebníBlog.cz pod tagem Svatební zábava. Najdete zde nespočet

článků zaměřujících se na různé druhy zábav a nabízených zážitku od českých firem, které působí na

našem trhu. 

 

        Jediné, na čem závisí vaše rozhodnutí, je charakter svatby a hlavně charaktery vašich svatebních

hostů. Ne každý je rozený extrovert a rád se zapojuje do hromadných legrací, naopak určitě i na vaší

svatbě bude někdo, kdo bude držet otěže zábavy ve vlastních rukách. Hlavním účelem vymýšlení

zábavného programu nebo vytvoření her na společenské události je nejen rozproudit zábavu, ale také

přispět k uvolnění atmosféry a seznámení rodin a hostů, kteří se třeba ještě nikdy neviděli. Často se o

zábavu stará svědek, jindy koordinátor, který se stává  jakýmsi moderátorem svatebního odpoledne. 

        Hry si můžete rozdělit i podle toho, zda se budou hrát venku nebo uvnitř, podle možností a

kapacity místa a podle počasí. My vám přinášíme tipy na ty nejznámější, které se často na svatbách

opakují, ale meze vaší fantazii neklademe.
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Začít můžete například nějakou poznávací hrou, jako:

 

Poznávačka nevěsty / ženicha

        Cílem hry je poznat poslepu svůj protějšek. Lechtivost můžete naladit podle části těla, kterou má

ženich/nevěsta zkoumat. Ženich může hledat nevěstu podle nohy, ruky nebo hlavy. Pokud jste

odvážnější, zakomponujte do hry pozadí nebo hrudník. Když mu do řady mezi čtyři dámy přidáte

nějakého chlapa, je většinou o zábavu postaráno.

 

Poznávací kvíz pro ženicha a nevěstu

        Zapojit do této hry můžete i svatebčany. Ti mohou vymyslet otázky do kvízu, na které pak

odpovídáte. Pak jste sice vystaveni nespočtu současně pokládaných otázek na společný život a

osobnosti a v podstatě tak zabavujete hosty na vlastní účet, pokud to ovšem berete s nadhledem,

můžete dobře pobavit i sami sebe. Klasikou jsou otázky na oblíbené barvy, filmy, kdo koho pozval na

první rande, kolik let spolu bydlí, kde se poprvé políbili, atd. Máte-li možnost, je skvělé odpovědi 

 současně psát na tabule, které se najednou otočí. Nemáte-li tabuli, vyřeší to nějaký šikovný host v roli

moderátora, který odpovědi snoubenců čte z papírků.

 

Svatební kvíz

        Svatební kvíz je jednou z nejčastějších svatebních her, protože jeho příprava není nijak náročná.

Budete potřebovat jen dvě židle a vaše vlastní boty. Všem ostatním zadáte, aby vám na lístečky

napsali nějaké otázky. Moderátor hry pak uvede zábavu a jen pokládá otazky:

-  Ženicha s nevěstou posadí na vhodné místo zády k sobě.

-  Vyměníte si jednu z páru svých bot.

-  Na moderátorem kladené otázky poté zvednutím příslušné boty (nevěstiny, ženichovy, nebo obou)

odpovídáte.

 

Nejrychlejší vejce

        Novomanželský pár přizve k soutěži několik párů jako své soupeře. Každý z páru obdrží nejlépe

předem uvařené vejce (pro napnutí atmosféry tuto informaci párům nemusíte říkat). Soutěží se o co

nejrychlejší protažení vejce pánskými kalhotami. Pozor, divili byste se, jak jsou některé dámy v

takovýchto chvílích soustředěné a rychlé.

 

Poznávání věcí poslepu

        V této svatební hře má jeden z dvojice za úkol poznat se zakrytýma očima předem určený

předmět. Je jedno, zda se toho účastníte pouze jako novomanželský pár, anebo si chcete odpočinout

a vyberete jiné adepty na danou hru. O jaké předměty pak jde, to je také na vaší fantazii.
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Popelky

        Hra určená pro pány i dámy. Dámy si vyzují boty (obě – aby to nebylo tak jednoduché) a každý z

pánů si vylosuje jednu ze sundaných bot. Poté začíná běžet časový limit, během kterého je úkolem

pánů najít tu správnou popelku, jíž střevíček padne (a nejlépe je samozřejmě její!). Určitě se budete v

závěru hry divit, co vám přistane na noze.

 

Tanec kolem židlí

        Tuto hru zná snad úplně každý už z dětských let. Do kruhového tvaru postavíte židle a díky

playlistu vašeho DJ se v určitém časovém limitu pohybujete kolem židlí dokola. Po ukončení limitu, kdy

zavládne hrobové ticho, je na vás ulovit pro sebe volnou židli. S ubývajícími židlemi a hosty byste si měli

také držet čím dál tím větší odstup od židlí. Jen pozor, abyste se do hry moc neponořili a neuhnali si

třeba zvrtnutý kotník.

 

Královský kočár

        Tuto hru neberte na lehkou váhu, je vhodná pro opravdu otrlé jedince. Kdo má výdrž nebo dobrý

postřeh, vyhrává. Hra je oblíbenou klasikou pro novomanžele a 9 svatebních hostů. Svatební hosté

budou pojmenováni jako části kočáru. Svatební svědek nebo družička čtou příběh a jeho asistent bude

nalévat alkohol. Jakmile dotyčná část Královského kočáru uslyší svůj název (v libovolném tvaru), musí se

postavit. Kdo hned nevstane, případně otálí, musí vypít malého panáka.

 

Povídka královský kočár
     Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem
vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke

králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně
před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před

kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně
dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj

králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj

milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král
řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší
bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje

také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému
koni a potom levému koni napít, a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet

dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna
králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když
přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a
zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a

znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně.

Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.

Svatební tombola 

        Pojem tombola asi není třeba rozvádět. Ovšem v tomto případě si ji můžete proměnit v nějakou

vtipnou odlehčující zábavu, kde se i hosté mohou obdarovat navzájem nějakou homemade vtipnou

drobností. O tombole je můžete například informovat už ve svatebních pozvánkách a dopsat sem

informaci, aby si každý host připravil vtipnou drobnost do tomboly například do cenové kategorie max.

100 Kč. Fantazii se meze nekladou a hosté v tomto případě určitě budou tvůrčí a možná až vtipně

zákeřní. Připravit můžete zážitkové vouchery jako například italská luxusní večeře, kdy do balíčku

vložíte nejlevnější balíček špaget a čajové svíčky. Nebo voucher na “božský klid”, kdy výherce obdrží

špunty do uší. Vyhrát mohou opravdu staré archivní víno v podobě rozinek. Možností je prostě

nekonečno.
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Tanec s balónky na noze

        Toto je klasika, kterou jsme skoro každý zažili v tanečních. Je jen na vás, jak ji upgradujete. Podstata

celé hry je, že na nohu jednoho z páru se přiváže nafouknutý balónek a ostatní tanečníci se v průběhu

tance snaží protivníkovy balónky zničit. Vyhrává pár, který zůstane s posledním nafouknutým

balónkem. Alternativně lze tuto hru hrát s jablky nebo míčkem, které musí pár během celého tance

mezi svými těly udržet.

 

Svatební hra 12 měsíců neboli rok s novomanželi

        Skvělá zábava, kde si nevěsta a ženich oddechnou. Nejen, že se pobavíte, ale získáte i příležitost se

v následujícím roce setkat s vašimi svatebčany. Na hru je nutné se dopředu připravit a vytisknout si 12

výherních poukazů. Vybere se 12 soutěžících, ideálně 6 mužů a 6 žen a ti se postaví do prostoru.

Zadávají se úkoly a kdo je nesplní, vypadává ze hry. Následně si musí vylosovat poukaz. Na poukazu je

uveden měsíc a činnost, kterou musí jeho vlastník splnit. Poslední soutěžící po otevření posledního

kuponu zjistí, co pro něj musí udělat v posledním měsíci sami novomanželé. Hra je na delší čas a

můžete si ji uzpůsobit, jak vy chcete. Hru najdete v podstatě kdekoliv na internetu a reakce na ni jsou

také různé. Takže je dobré zvážit, zda je vhodná právě pro váš kolektiv.

 

Pétanque

        Pétanque je venkovní společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva. Ta se snaží umístit koule co

nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Jedná se čistě o venkovní hru vhodnou

například na nějakou v pohodovou “garden party”. Princip hry je velmi jednoduchý, nejprve se stanoví

místo pro házení, odkud je vyhozeno prasátko. Postupně za sebou družstva hází všechny svoje koule k

prasátku a vyhrává družstvo, které je prasátku nejblíže.

2. DĚTI NA SVATBĚ

My říkáme ANO! Ale jsme příznivci organizovaného hlídání. A proč?

 

        To, zda děti na svatbu patří či nikoliv, je věčně diskutované téma. Někteří snoubenci si chtějí užít

klid bez toho, aby se musel na děti brát ohled, a proto děti na svatbu nesmí. Tak ale pro mnoho hostů

nastávají problémy s hledáním vhodného hlídání. Jiní však děti berou za důležitou součást rodiny a na

svoji svatbu je přivítají. I tak ale nastává otázka, jak děti na svatbě zabavit. My jsme pro vás hledali řešení

a také měli možnost se o tomto speciálním tématu poradit. Odpověď na naše otázky nám přinesl

projekt jménem Andělín (www.andelin.eu).
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KDO JE ANDĚLÍN?
        Andělín založila Kateřina Říhová, která s lidmi pracuje již od svých studií. O jejím pozitivním vztahu k dětem

svědčí i její spolupráce s Dobrovolnickým centrem při Fakultní nemocnici v Motole a také další sebevzdělávání v

oblasti výchovy dětí i zdravovědy. Kateřina navíc vlastní certifikát zdravotníka zotavovacích akcí, ale i certifikát na

lektorství kurzů pro rodiče s dětmi v mateřských centrech. Kateřina má velké zkušenosti s hlídáním dětí svých

přátel, časem se však začala dostávat i k dalším dětem a služby Andělínu oslovují čím dál více rodičů.

 

         Mnohým snoubencům děti na svatbě nijak nevadí, protože je berou jako součást rodin svých hostů. Co už
ale úplně nedomýšlí, je to, jak děti na takové svatbě zabavit. Ano, až se bude tančit a vaše děti se přidají, jistě se

nudit nebudou. Během svatby však nastanou i chvíle, kdy se děti budou nudit, pokud budou mít jen sedět a

poslouchat rozhovory svých rodičů. A to nemluvě o krmení, doprovodu na toaletu a celkovém dozoru nad

menšími dětmi, kdy byste si moc zábavy při věčném běhu za dětmi neužili. A od toho, abyste si mohli svatbu užít
nejen vy, ale i vaše děti, vznikají různé projekty podobného rázu, jako je projekt Andělín.
 

          Firmy lze charakterizovat jako profesionální hlídací službu, která dá na vaše děti pozor během toho, co si

vy sami budete užívat svatbu. Nejen, že si zábavu užijete vy, ale ani vaše děti nepřijdou zkrátka. Koncept vychází

z toho, že se děti cítí nejlépe v pohodovém a domáckém prostředí, kde je jak místo na odpočinek, tak i na hraní.

Proto vypadají dětské koutky jako improvizované dětské pokojíčky.

Na každé svatbě, kde například Andělín hlídá děti, jsou minimálně dvě pečovatelky, aby byl zajištěn dohled po

celou dobu akce. Zatímco jedna povede dítě za rodiči, druhá bude hlídat zbývající děti. Díky tomu nehrozí, že
bude nějaké dítě bez dozoru. Dětský koutek lze vytvořit pro jakýkoliv počet dětí – pro menší i větší skupinky. U

malých miminek může pečovatelka hlídat dítě i přímo ve vašem domově. Taková chůva bude mít i zdravotnický

kurz.
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PROSTOR NA HRU, ALE I ODPOČINEK
 

        Při sestavování dětského koutku by měl být brán ohled na počet dětí, ale i jejich náladu, věk a potřeby. U

mnohých dětí totiž dochází v tento den k narušení režimu. Koutek je vhodný pro děti jakéhokoliv věku – je

sestaven tak, aby si tady svoji zábavu našel každý. Můžete zde nechat i svoje nejmenší, na které zde budou

zkušené pečovatelky dávat pozor. V koutku najdete různé hry, puzzle, knížky, hlavolamy, ale i tvořivá zákoutí,

kde si mohou něco hezkého vyrobit. Kromě této zábavní části je v koutku vždy i ta odpočinková, kdy je pro děti,

které si potřebují odpočinout, nachystaná velká nafukovací matrace.

        Hodně lidí si myslí, že je profesionální hlídání dětí na svatbě velké množství financí navíc. Ale například v

případě Andělínu se snaží vyjít vstříc všem klientům, proto lze vždy vytvořit dětský koutek s ohledem na váš
rozpočet.

 

                                           JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI TYPŮ DĚTSKÉHO KOUTKU
 

VÝTVARNÁ DÍLNA
       K jejímu vzniku stačí stoly a židle, kde bude tvoření probíhat. Připraví se tipy na výtvarné činnosti spolu s

materiálem potřebným na kreativní tvoření. V této dílně mohou děti vyrábět, stříhat, malovat, ale i různě jinak

tvořit.
 

MALÝ DĚTSKÝ KOUTEK
       Malý dětský koutek může obsahovat koberec na hraní, vláčky, stavebnice, ale i knížky pro nejmenší. Tento

koutek lze vytvořit i v místě, kde probíhá celá svatební zábava.

 

EXTERNÍ DĚTSKÝ KOUTEK
       Tento koutek je vhodný pro každou venkovní svatbu. Zde si pečovatelka pro děti může vymyslet různé hry do

přírody – kreslení křídami, hru s míči, ale i opičí dráhu. Vaše děti budou mít zábavy více než dost. Tento koutek je

často kombinován s výtvarnou dílnou, která je alternativou, kdyby začalo pršet.

 

PLNOHODNOTNÝ DĚTSKÝ KOUTEK
        Najdete v něm nejrůznější aktivity pro děti jakéhokoliv věku. Většinou si zde vyhrají hlavně děti ve věku od

narození až po deset let. Kromě prostoru na hraní zde najdete i prostor na odpočinek, který se skládá z velké

matrace, polštářů i přikrývek. K tomuto dětskému koutku je potřeba větších prostorů, protože pečovatelka

přinese velké množství her, hraček i knížek. Ideální je tedy salonek v restauraci nebo nějaký pokoj. 

 

 

        Konečné rozhodnutí ohledně využití nějaké hlídací služby nebo “au-pair” je samozřejmě na vás. Pokud

ovšem víte, že na svatbě se objeví opravdu větší množství ratolestí například včetně těch vašich, z vlastních

zkušeností víme, že tento krok vždy na konci ocení úplně každý. A vy si svatbu užijete opravdu naplno s každým

hostem.



Svatební tiskoviny
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Svatební oznámení jsou neodmyslitelnou součástí jakékoliv svatby. Většinou jsou rozesílána před

svatbou a mají za úkol informovat rodinu a přátele o tom, že se budete s partnerem brát. Mnoho snoubenců

přidává k oznámení samostatnou pozvánku k obřadu, hostině, ale i k oslavě. Oznámení však může

zastupovat i pouze oznamovací funkci, kdy novomanželé oznámí svým blízkým, že se vzali. Nejčastěji to tak

bývá u malých nebo tajných svateb.

 

        Jak by mělo svatební oznámení vypadat a co by mělo obsahovat? To se dozvíte v této kapitole, kde

nebude chybět ani spousta inspirace a samozřejmě také tipy na některé z dodavatelů, kteří nás zaujali.

 

        Pokud zrovna neděláte komorní svatbu ve složení snoubenci + svědkové, budete potřebovat svatební

oznámení,  pozvánky ke stolu,  jmenovky, vítací cedule, děkovací vzkazy do výslužek, a tak bychom mohli

pokračovat dál a dál. Hitem současné doby je mít všecko do detailu promyšlené a sladěné, doplňkovými

tiskovinami vytvářet charakter oslavy. 

 

        Jelikož konkurence stoupá všude, jinak tomu není ani u svatebních oznámení. Výrobci takovýchto i

jiných tiskovin se proto předhánějí se spoustou nových a neotřelých nápadů. Jejich snahou je co nejvíce

zacílit na konečného zákazníka, kterým jsou snoubenci. Svatební oznámení jsou moderní, elegantní, ale i

jednoduchá a minimalistická. Nevěsty, které mají rády luxus, nepohrdnou oznámeními zdobenými kamínky

či krajkou. Eko-ženy ocení svatební oznámení z recyklovaného papíru a zasněné romantičky například

ručně malované oznámení, jež bude o snoubencích leccos vypovídat.

 

        Svatební oznámení může v podstatě vypadat jakkoliv. Tradiční oznámení, které znali ještě naši rodiče a

prarodiče, bylo nejčastěji psáno zlatým nebo stříbrným písmem na bílém papíru. Nyní nejsou neobvyklá

ručně malovaná oznámení, DIY oznámení, ale ani oznámení zhotovená slepotiskem, reliéfní ražbou nebo

třeba výsekem.

 

11



 

NA CO SE U SVATEBNÍCH TISKOVIN ZAMĚŘIT?
 

FONT, neboli typ písma. Váš výběr bude záviset na

tématu a stylu celé svatby. V podstatě máte neomezené

možnosti výběru. Pokud jej můžeme nějak rozdělit, šlo by

to na písmo patkové (patky, neboli serify, vznikly jako

přirozené zakončení tahu písma, například u písmene “I”

se nejedná o pouhou čárku, ale spíše úsečku, takovýmto

typickým fontem je Times New Roman nebo Georgia…je

velice dobře čitelné) a bezpatkové (pro tento styl je

typické písmo Arial, působí moderněji a minimalističtěji).

Pro ty, kteří touží po něčem speciálním, existuje mnoho

jiných speciálních sad písem imitujících například i písmo
psací. Dejte si ovšem pozor, aby vždy bylo čitelné. Ať už
se rozhodnete pro cokoliv, před tiskem si nechte předložit
zkušební nátisky oznámení, podle kterých si vyberete.

Pokud se rozhodnete oslovit grafika, mějte prosím na

paměti, že ten dohlíží a zodpovídá pouze za grafickou
část a nikoliv za správný gramatický obsah. Takže
několikrát zkontrolujte veškerá jména, data a gramatiku

textu.

 

GRAFICKÉ PRVKY, prostě veškerá svatební tématika,

která vás momentálně napadá a je reálná do grafického

zpracování. Od svatebních holubic, prstýnků, srdcí, vašich

podobizen po speciální malované téma na míru, to vše s

vámi grafik s radostí prokonzultuje a navrhne pro vás.
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          Mnoho nevěst nechce jít s davem a přeje si něco originálního. Něco, co bude dýchat jejich příběhem. V

takových případech je dobrou volbou výběr z předem hotových motivů, do nichž nevěsta zakomponuje

vlastní fotografii s partnerem, nebo si vymyslí i vlastní text. Například Malebnosti nabízejí oznámení s

překreslenou fotkou. Detailisti nezapomínají ladit všechny svatební tiskoviny do jednoho dekoru, ti ještě

pečlivější pak tiskoviny ladí do designu celé svatby. A co my na to? Opravdu skvělý nápad! Navíc, když je v

dnešní době na výběr z tolika možností.

 

 

PAPÍR. Možná si říkáte, proč musíte vybírat také obyčejný

papír na svatební tiskoviny a že o této problematice

nemáte vůbec přehled. Nejvíce vás budou zajímat 3
otázky:
 

Gramáž (kdy tloušťka papíru se počítá podle hmotnosti v

gramech na metr čtvereční), textura a barva. Všechny

tyto faktory totiž vytvářejí výsledný dojem ze svatebních

tiskovin. Pro představu laika, kancelářský papír má

gramáž 90 g/m2. Ovšem optimální gramáž papíru pro
pozvánky a svatební oznámení je v rozmezí 240-350
g/m2, podle daného typu. Co se struktury týče, každý

dodavatel má svůj vlastní vzorník pro strukturu papíru.

Podstata tohoto počinu je, že struktura a barva vždy

podtrhne styl dané pozvánky. Například pro elegantní
romantické pozvánky se více méně hodí lesklejší a
hladké struktury. Tmavší a drsnější struktury lépe

podtrhují rustikální styl. K dosažení moderního stylu
můžete například volit jemné lineární struktury s
matným efektem. Pokud budete v grafice využívat fotku,

bude asi lepší struktura papíru vhodná pro tisk fotografie.
Důvodem je, že jakkoliv strukturovaný papír nepojme

souvislou barevnou vrstvu a vznikají "vypadaná" místa.

Existuje také spousta možností eko nebo homemade
papíru, které podléhají různému barevnému tónování, a
tak v podstatě každá jednotlivá pozvánka se pak stává

originálem. Co se barevné škály týče, zde má každá firma

své vlastní vzorníky nepřeberného množství.



 

TVAR OZNÁMENÍ. Pro vaši jasnější představu je toto rozhodnutí

naprosto bezproblémovou záležitostí. Veškeré papíry pro tyto účely

se vyrábí buďto ve velkých rolích nebo jako velké archy, takže co se

tvaru týče, vyřezat jakýkoliv tvar jakékoliv tiskoviny nebude pro

dodavatele žádný problém. Určitě vám rádi vyjdou vstříc.

Nezapomeňte jen na detail, že při rozesílání musíte pozvánky vložit
do nějak standardizovaných obálek, takže velikosti a tvary by

tomu měly odpovídat.

 

Tvarový výsek - patří mezi oblíbené konečné úpravy tiskovin,

kterým dodá na originalitě. Je k němu zapotřebí vyrobit výsekovou
formu - raznici. Je tedy nutné započítat náklady na výrobu dané

raznice. Ceny nejsou nijak převratné, pohybujeme se v řádech pár
stovek korun (přibližně okolo 500 Kč) a následný výsek se
pohybuje v cenové relaci pár korun (např. 3 Kč/ks). Samozřejmě
platí, že čím větší objednávka, tím nižší cena výseku. Takovýto

výsek se musí samozřejmě navrhnout, s tím by vám měla pomoci

daná firma. Data se pak předávají nejlépe pomocí PDF. Nemáte-li

formu navrženou, tiskárny vám rády pomohou v návrhu. Cena
závisí na složitosti a také na skutečnosti, zda bude nutné vyrábět

makety (což je podmínkou v případě výroby krabiček, kapes a

podobných záležitostí, pokud si přejete do detalu sladit například

dárečky nebo výslužky.).

 

Digitální výsek - jedná se o laserovou techniku, která umožňuje

vyřezávání složitých tvarů s velkou přesností bez použití
výsekových nástrojů. Počítačem daná stopa vede řez pomocí

laserového paprsku, takže můžete vyřezávat ornamenty, text a

další drobnosti. Výhodou je rychlost, možnost vytvoření jakéhokoli

tvaru výseku přímo v počítači, výroba výseku je možná již od
jednoho kusu. Cena je zde individuální a odvíjí se od složitosti a

velikosti objednávky.
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TECHNOLOGIE TISKU
Nejrychlejší a nejlevnější formou, která vám bude nabídnuta, bude

zřejmě digitální tisk. Je správnou volbou při tisku malých

nákladů tj. desítky až stovky kusů. U něj je pouze jedna

nevýhoda, a to, že nedokáže tisknout speciálními barvami, jako

je zlatá a stříbrná. Pokud byste ale toužili přímo po tomto, budete

muset sáhnout po osfetovém tisku. Ten bude určitě nákladnější,
ale zvládne nátisk jakékoliv barvy. U svatebních tiskovin se

stoprocentně setkáte pouze s moderní technologií jako je laser,

zlatotisk, slepotisk, termotisk, reliéfní tisk, výsek, ražba a podobně.

 

Zlatotisk - nazývaný také horkou ražbou, je technologie, při
které se tiskne za pomoci tlaku a tepla. V lisu, při teplotě cca 

120 °C, se nanáší přes fólii, která mívá především zlatý, stříbrný

nebo i jiný metalický povrch. Je velice využívaný právě pro tisk

svatebních oznámení a blahopřání. Zlatotisk dodává tiskovinám

luxusnější vzhled.

 

Slepotisk - je to speciální forma ražby, ale zde se aplikuje bez

fólie. Jde pouze o vytlačení motivu do materiálu. Provádí se

tiskovou formou bez barvy nebo razicí formou zpravidla do

kvalitního (zejména ručního) papíru. Dodává tak tiskovinám další
rozměr.

 

Termotisk - tady se spíše bavíme už o konečné úpravě tisku, při
které se do míst, kde je čerstvě natištěná barva, nanese plastový
granulát, který se následně zapeče. Tiskovinám to přidá luxusní

vzhled a 3D efekt. Je zde možné použít různý granulát s

barevnými a lesklými glitry. 

 

 

 

A pokud toužíte po naprosto dokonalém sladění detailů, vytištěné

materiály můžete doladit reliéfem (neboli plastickým vzorem),

parciálním lakem (lak, který je nanášen jen na část stránky,

plocha vytváří lesklý povrch, který zvýrazní grafiku, je ideální pro

zvýraznění nápisů a obrázků), pečetí a mnohými jinými typy

postprodukce.

 

Cenová kalkulace grafického návrhu, následného tisku a

například i výseku se dle produktu napočítává jednotlivě v
řádech desítek korun x počet kusů. Ceníky bývají uvedené

většinou na webových stránkách firem.
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Hlavní produkty: 
 

Svatební sety (ceny se pohybují od 1000

do 2500 Kč za set) 

Svatební oznámení

Svatební oznámení s fotografií

Svatební obálky

Svatební jmenovky

Svatební pozvánky

Svatební menu

Svatební rozetky

Svatební fotorámečky

Svatební knihy

Svatební noviny

Svatební ozdoby

 
Doplňující produkty:
 
Krabičky na výslužku
Krabičky na oříšky a dárečky
Svatební krabičky na makronky
Svatební krabičky na cupcake
Svatební košíčky na cupcake
Košíčky na cukroví
Svatební ubrousky
Svatební krabice na víno
Svatební etikety na víno
Odpovědní kartičky RSVP - odpovědní
kartička o účasti
 

A protože inspirace není nikdy dost, kochat se

můžete na stránkách webu svatebního

magazínu v kategorii - Svatební tiskoviny.  Zde

jsme se zaměřili na nekončící nábídku českých

firem. 

 

Například: Creative Touch, Holka na svatbu,

Wekres, MALEBNOSTI, SpK Grafika by Máca,

Svatby podle Katy, Svatební grafika, Svatební

nezbytnosti a mnoho dalších...

 

 

         Určitě se na různých portálech dočtete, že rozesílat svatební oznámení byste měli maximálně

6-8 týdnů před svatbou. Což u samostatného svatebního oznámení nevadí, pokud neplánujete

opravdu velkou svatební událost. Z vlastních zkušeností a zpětných vazeb od grafických dodavatelů

bychom na vás chtěli trochu apelovat  v rámci časového plánování. Řešte tento bod přípravy s

grafikem co nejdříve, i proto, že většinou neobjednáváte jen svatební oznámení, ale celé sety

svatebních tiskovin, které by měly spolu ladit. Klidně oslovte grafického profesionála 9-6 měsíců

před svatbou s objednávkou SAVE THE DATE kartiček a následně dořešte svatební oznámení a

veškeré další svatební tiskoviny. Takže minimálně 3 měsíce před svatbou byste měli mít jasno o

svém dodavateli a zpracovávat s ním návrh. Musíte počítat s možností, že předložené návrhy budete

obměňovat nebo upravovat, což zabere spoustu času. Každá firma má nějaký svůj časový plán

výroby, i když se v dnešní době snaží být každý opravdu rychlý a efektivní. Ať už byste našli

jakoukoliv chybu a museli řešit korektury, nebo byste si přáli změnu, bude pro vás vše méně

stresující. Pro samotné hosty je také určitě příjemnější vědět o takovéto zásadní události dostatečně

dopředu. Pak si mohou lépe skloubit dovolené, pracovní volna a podobně. Nezapomeňte také, že

hosté vám musejí dát nějakým způsobem zpětnou vazbu ohledně účasti, a ta ovlivňuje další

přípravy a objednávky. 

 

 

 

PRŮBĚH OBJEDNÁVKY
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Připravte si nejprve odpovědi na následující otázky:

 

- co vše budete chtít: oznámení, obálky, jmenovky na stůl, pozvánky ke stolu nebo na párty, menu,

svatební noviny…

- kolik kusů čeho budete potřebovat

- jakou chcete velikost a formát

- druh papíru

- zda vám stačí digitální písmo / nebo si přejete texty navrhnout ručně a poté vytisknout / nebo chcete

každé oznámení psát ručně

- kdy potřebujete mít vše hotové

 

        Poté dostanete cenovou nabídku, a když ji odsouhlasíte a objednávku potvrdíte, je závazná.

Jakmile uhradíte zálohu X % z celkové ceny, začíná se na ní pracovat. Až je vše hotové, ještě jednou to

odsouhlasíte, máte tak hned několikanásobnou kontrolu nad tím, jestli vše vypadá přesně podle vašich

představ.

       

        Když jste doladili všechny detaily, uhradíte zbytek ceny a tradá…vaše tiskoviny jdou do výroby a poté

už poputují k vám! Doba tisku od finálního odsouhlasení se pohybuje, podle vytížení tiskárny, přibližně

od 1 do 2 týdnů, objednávejte proto s dostatečným předstihem, ať máte na vše dostatek času. Počítejte,

že nějaký čas také zabere tvorba návrhů a vaše komunikace!

 

        Máte-li možnost vlastního tisku, můžete si objednat pouze digitální podobu a vše si vytisknout

doma sami. Doporučujeme ale profesionální tiskárnu, když už si s návrhem dáte tolik práce… Škoda ho

potom zazdít nekvalitním tiskem.

Pro doplnění informací jsme se tentokrát obrátili pro radu k velice kreativnímu cověku z CREATIVE

TOUCH, Oleksandře Vějmělkové. Ta s námi prošla grafický svět svatebních tiskovin a trendy, které by se i

vás mohly v následujících sezónách dotknout.
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Dříve bylo maximálně svatební oznámení, dnes je nabídka mnohem širší. Žádají nevěsty častěji větší

„balíčky“ tiskovin – sladěný design kartiček, oznámení, jmenovek, menu apod.? Dalo by se říct, že to je

trend posledních let?

 

        Já si myslím, že to postupně přichází do trendu. Ale z mé zkušenosti se objednávají oznámení,

pozvání k obědu a maximálně jmenovky na stůl. Jsou to jedinečné případy, kdy si nevěsty objednávají

ten širší balíček bez toho, abych jim to poradila. Protože ve skutečnosti, když dělám grafiku, to

nejdůležitější a nejvíc čas beroucí jsou oznámení. Ve chvíli, kdy mám koncept grafiky hotový, tak je

škoda toho nevyužít na další tiskoviny, protože to ani nebere tolik času.

 

Jaké budou v oblasti svatebních tiskovin trendy?

 

        Myslím si, že přibyde ještě více přírodních motivů, eukalyptů, greenery designu, kaligrafie, psaní na

sklo nebo zrcadlo. Na Wedding Bazaru v Brně byla nejpopulárnější oznámení právě ve stylu greenery.

Také si myslím, že se trendem stává čistá grafika – kaligrafie, text a možná jenom nějaký jemný

obrázek. A také pečetě. Ty můžeme použít na obálky, jmenovky s mašličkou nebo nějakou květinou.

Vypadá to nádherně, navíc je možné zvolit libovolnou barvu a vzor pečetě (květiny, větvičky, iniciály).

Viděli jsme v jednom svatebním editorialu např. vaše oznámení na plexiskle – myslíte, že to bude jeden

z trendů?

 

        To je trend, vypadá to luxusně a jedinečně. Hodně lidí se na to ptá, ale jakmile se dozví, kolik stojí

jedno oznámení, tak si to rozmyslí. Proto nabízím lidem alternativu, která je stejně kvalitní – tisk na

poloprůhledný papír – můžete ho najít na mých stránkách. Lze na něj tisknout jakoukoli barvou – bílá

nebo šedá je nejhezčí.
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Jaká je orientačně cenová relace?

 

          Momentálně beru cenu zvlášť za grafiku a za tisk, jestli se pár rozhodl, že bude tisknout skrze mě,

ceny jsou takové:

 

Svatební pozvánka – 1000 Kč

Svatební menu – 150 Kč

Program svatebního dne – 200 Kč

Jmenovky – 100 Kč + nad 50 hostů a víc 5 Kč/kus

Vítací cedule – 150 Kč

Další grafické návrhy (zápichy do zákusků noviny, album…) – 200 Kč/ hod

Nejvíc času mně vždycky vezme vytvoření svatebního oznámení, od kterého se potom můžu odrazit v

tvoření další grafiky.

 

 

Jak dlouho dopředu se na vás mají nevěsty obrátit, aby se vše stihlo domluvit a vyrobit včas?

 

         Čím víc dopředu se jde domluvit, tím lépe. Ale pro mě nejlepší doba, aby se to udělalo bez stresu, je

3 měsíce dopředu. Samozřejmě, jestli je ten termín kratší – to nevadí, vždycky se můžeme nějak

domluvit.

Fotografie CREATIVE touch
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        Neboli krasopis, krásné psaní. Pojem, který na první

pohled se svatbou ani nesouvisí. Například taková

 Renáta Gebauerová nám však ukázala, že souvislost tu

je, a silná. S pomocí krásného psaní vám navrhne

stylová svatební oznámení přesně v duchu vaší veselky.

A to skutečným štětcem, perem, barvami a tuší!

 

        Chcete dát svým blízkým najevo, jak vám na jejich

přítomnosti na vaší svatbě záleží? Jednou z cest, jak to

udělat, je nechat navrhnout oznámení a další tiskoviny

přímo na míru vaší svatbě, a tedy i vašim hostům. A to

bez použití digitálního písma na počítači, ale pěkně

ručně. Že by to muselo stát majlant? No, není to tak

jisté!

 

         Vzhledem k tomu, že žádný svatební rozpočet

není nafukovací, jistě vás budou zajímat také ceny za

tyto exkluzivní služby a produkty. Cenová nabídka na

konkrétní objednávku je sestavena vždy individuálně.

Pro orientaci jsme ale prohledali Fler, kde najdete

třeba tyto výrobky za tyto ceny:

 

Originální svatební oznámení ve formátu kartičky

104x145mm. Oboustranný barevný tisk. Originál je celý

navržený, psaný a zpracovaný ručně – nejsou použita

digitální písma. Papír bílý offset 250 g. Min. počet kusů

v objednávce je 35. Cena 71 Kč/ks.

 

Cedulka na stůl. Ručně malovaná a ručně psaná.

Velikost 10x6cm. Cena 28 Kč/ks.

 

Magnetka Nejlepší máma. Cena 55 Kč. 

Placka Nevěsta. Cena 55 Kč. 

 

Originální svatební oznámení ve formátu kartičky 104

x 145mm. Tisk z jedné strany. Originál je celý navržený,

psaný a zpracovaný ručně – nejsou použita digitální

písma. Strukturovaný papír 200 g. Min. počet kusů v

objednávce je 30. Textové a barevné úpravy v ceně.

Cena 48 Kč/ks. 

KALIGRAFIE

Fotografie Renáta Gebauerová 
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     Pokud již máte potvrzen termín svatby, je vhodné

opravdu co nejdříve obeznámit s událostí všechny vaše

hosty. A právě k účelu pouhé rezervace data v

kalendáři každého zúčastněného existují jednoduché

rezervační karty, které známe pod anglickým názvem

SAVE THE DATE. Jejich obsahem jsou jen jména a

datum svatby, pokud byste měli například hosta z

větší dálky, můžete uvést i lokaci svatby. Hosté pak

počítají s takto velkou událostí s dostatečným

předstihem a nemohou se nijak vymlouvat. Proto s

rozesíláním kartiček neotálejte a rozešlete je třeba i   

 12-6 měsíců před samotnou svatbou!

SAVE THE DATE KARTIČKY

         Mezi nejdůležitější svatební povinnosti patří pozvat všechny, s nimiž chcete svůj velký den sdílet. K

tomu slouží svatební oznámení. Pokud se nespokojíte s běžnou univerzální nabídkou, budete si určitě

hledat grafika, který vám bude naslouchat a vytvoří vám oznámení i další tiskoviny podle vašeho vkusu

a ladění celé svatby. Současným trendem  doby je mít všecko do detailu sladěné s doplňkovými

tiskovinami tak, aby celkový vzhled podtrhával styl svatebního dne. 

 

CO BY NEMĚLO NA SVATEBNÍM OZNÁMENÍ CHYBĚT?

 

        Každé svatební oznámení je originál. I zde však platí pár pravidel, co by mělo každé oznámení

obsahovat. Samozřejmě je jen na vás, zda se rozhodnete některou z informací vyloučit. Aby se vám

lépe vymýšlelo, zde je seznam několika tipů, co by na oznámení mělo být...

 

- Jména snoubenců (klidně i ozdobným písmem, zbytek však raději čitelně, aby se hosté třeba

neopozdili kvůli špatně čitelnému času - nikdy však nekombinujte více než dva typy písma)

-  Datum svatby

-  Hodina konání svatby

-  Místo konání svatby

-  Typ obřadu (církevní, občanský)

-  Motto nebo citát (ti, kterým zůstane na oznámením trocha místa, jej většinou využívají na nějaké milé

motto nebo citát.) Tady jsou naše tipy:

 

“Chceš-li být milován, miluj.” – L.A. Senceca

“Máš-li lásku, máš všechno.” – John Lenon

“Oslavte s námi počátek něčeho krásného.”

 

        Pokud se jedná o nějak specifickou svatbu, můžete uvést do pozvánky například  dress code, téma

svatby, zmínku o svatebních darech, plánek cesty nebo dokonce návrh harmonogramu svatebního

dne. Vše, co by hostům pomohlo s přípravou na svatbu. 

        Doladit oznámení můžete: vlastnoručním podpisem, otiskem prstu nebo i vlastním monogramem.

         (V obálce by měla být současně i kartička - Odpovědní kartička RSVP, kterou hosté odešlou zpět s

podpisem, aby snoubenci věděli, kdo se opravdu zúčastní, na ní buď uvedete email a nebo vyjádření

písemnou formou.) 

SVATEBNÍ POZVÁNKY
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         Přímo u svatebního oznámení pak platí, že

samotné obálky by měly být nadepisovány ručně

(jména i adresy). Pokud jste ale nebyli obdařeni

nádherným rukopisem, nebojte se oslovit například

kaligrafa, opravdu to není tak drahá záležitost,

například na portálu Fler.cz jich najdete nepřeberné

množství. Další možnou alternativou v nutných

případech je také zadat digitální nátisk obálek v

tiskárně za využití nějakého speciálního fontu

imitujícího psací písmo. Oznámení pak rozešlete, co

nejdříve to lze.

        Další nedílnou součástí svatebního oznámení je

tzv. karta k pozvání ke svatebnímu stolu. Nejčastěji se s

ní setkáváme v podobě vizitkového formátu. Takže je

to pouze informace pro dané hosty, že byste si je přáli

mít po boku také u svatební tabule. Takto jednoduše

rozdělíte hosty v situaci, kdy nechcete, aby se každý

svatebčan účastnil všech částí vašeho svatebního dne. 

Co se obsahu týče, zde to bude také velice jednoduché.

Stačí uvést na kartičku krátkou milou formulaci

pozvání hostů na hostinu: 

 

“Srdečně vás zveme ke svatebnímu stolu.”

 

Toto malé poselství přidáte k samotnému svatebnímu

oznámení do jedné obálky.

KARTIČKY POZVÁNÍ KE SVATEBNÍMU STOLU

        Na každé společenské události je velkým kritickým

bodem navést hosty k jejich místům, která jim náleží

podle společenské etikety. Hororový scénář začíná v

momentě, kdy hosté mají zaujmout svou pozici sami.

Jak sestavit samotný zasedací pořádek, jsme si již v

dané kapitole vysvětlili, jsou s tím ale také spjaty

svatební tiskoviny, podle kterých se jednoduše

svatebčané mohou orientovat. 

 

         Při vstupu na svatební recepci byste rozhodně měli

hosty přivítat nějakou milou designovou formou,

například pomocí uvítací tabule. Velkým trendem jsou

krásné nápisy na nastavených zrcadlech, pomocí

speciálních fixů na okenních tabulích, nebo designově

zpracovaný plakát. 

 

        Při vchodu na hostinu by měl být viditelně

vystaven zasedací pořádek hostů. Většinou se k tomu

přistupuje tak, že si očíslujete stoly a k daným číslům

sepíšete jmenný seznam svatebčanů. Pokud hostina

nečítá obrovský počet lidí, můžete třeba i rozkreslit

schéma sestavených stolů s uvedenými jmény. Tento list

pak hlavně umístěte na co nejviditelnější místo. 

 

ZASEDACÍ POŘÁDEK, JMENOVKY A MENU
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        Svatební tabuli vždy dekorujete do určitého stylu a

většinou se v podobném stylu nese i grafická stránka tiskovin

využitých na svatební tabuli. Ano, přesunuli jsme se ke

jmenovkám. Nesmíme opomenout všechny funkce těchto

drobných kartiček. Praktická, estetická ale i psychologická

funkce stojí za tímto malým detailem. Neexistuje lepšího

prostředku, jak dát najevo danému hostu, že jste vděční za jeho

účast na svatbě. Usnadní orientaci nejen hostům, ale také

pomocnému cateringového personálu, jako další možnost, jak

zefektivnit práci na hostině. Co se týče jejich vizuální stránky,

grafik by se měl držet jednotného ústředního tématu a barev. 

Na prostřeném svatebním porcelánu by se rozhodně mělo

objevit svatební menu. Jedná se o čitelně vytištěný seznam

všech chodů servírovaných za sebou v daném čase. Přece

nechcete, aby hosté neměli v závěru oběda prostor na dezert. 

Fotografie CREATIVE touch

Fotografie CREATIVE touch
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        Jak si sestavit a naplánovat průběh svatebního

dne, jsme si již vysvětlili. V rámci lepší orientace i pro

hosty můžete, ať už sami nebo s pomocí grafika,

zpracovat jeden velký viditelný harmonogram a

umístit jej na nějaké dobré strategické místo, aby jej

nemohl minout ani jeden host. Anebo zpracovat

jednotný list pro každého zvlášť. Navrhněte si nejlépe

graficky pomocí nějaký symbolů a obrázků průběh

celého dne. Pro inspiraci se koukněte do článků na

SvatebníBlog.cz.

 

 

A jaký by měl být obsah harmonogramu?

 

Příjezd a pohoštění svatebčanů

Obřad 

Focení

Svatební hostina

Krájení svatebního dortu

Házení kytice

První tanec novomanželů 

Jiná zábava / překvapení

Večeře / večerní raut 

HARMONOGRAM SVATEBNÍHO DNE 

 

        Pokud chystáte církevní obřad, kterému jsme se již detailně věnovali mezi prvními kapitolami,

musíte počítat i s tím, že ne každý svatebčan je členem dané církve. Takže pravděpodobně nebude

znát pravidla pro celý proces církevního obřadu. Jak se vyhnout faux pas a nepostavit hosty do možné

trapné situace? Můžete pro ně připravit speciální tiskovinu, kde uvedete průběh obřadu. Návod, kdy

mají vstát, nebo přímo slova modliteb a texty písní můžete sestavit do pěkně graficky zpracovaného

svatebního sešitu. Sami oceníte, s jakou radostí se třeba hosté do obřadu zapojí, jelikož jim nebude

stát v cestě třeba jen neznalost znění veršů.

LITURGIE

SVATEBNÍ NOVINY

        Řekněte svým hostům, co je čeká, ale i to, jak jste se poznali. To vše díky svatebním novinám. Jste v

procesu, kdy si plánujete svatbu, a neustále vám vrtá hlavou, jak propojit svatebčany a rodinné

příslušníky, kteří se tolik neznají? Jak prolomit ledy a třeba jim ve zkratce povyprávět svou love story? 

 Máme pro vás tip na originální “dárek” pro vaše svatební hosty, ale i vás samotné. Jde o svatební

noviny, které vám mohou vykouzlit úsměv na tváři i po mnoha letech. Může se v nich skrývat příběh

vašeho seznámení s partnerem, ale také program pro hosty, aby nemuseli tápat, kdy si budou moct

smlsnout na dortu.

 

        Primární úkol svatebních novin je pobavení hostů. Možná si říkáte, že stačí obyčejná zábava na

hostině, ale přemýšleli jste nad tím, co budou hosté dělat během čekání na odvoz, na fotografování a

podobně? Výhodou svatebních novin je, že své hosty můžete informovat nejen o programu svatby

samotné, ale také o tom, jak probíhalo seznámení vás s partnerem či samotná žádost o ruku. Pro

pobavení můžete vložit i svatební křížovku.
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        Trochu jsme hledali na internetu, jaké možnosti můžete využít. Našli jsme dodavatele se

stejnojmenným názvem svatebninoviny.cz. Podobných grafických profesionálů ovšem najdete

nespočet. Na e-shopu si můžete vybírat z velkého množství kvalitních šablon, není však problém

udělat ani noviny na míru. Vždyť každý z nás je originál. E-shop patří taktéž ke svatební grafice,

tudíž i noviny můžete sladit s dalšími tiskovinami. Klasické noviny obsahují 8 stran o formátu A4.

Noviny můžete získat již vytisknuté, nebo si je můžete vytisknout sami z formátu PDF.

Na webu najdete i cenovou nabídku s obsahem novin. Většinou vás návrh vyjde na něco kolem

900 Kč. Nyní se můžete inspirovat tím, jak takové noviny mohou vypadat.

Fotografie Svatební noviny



Doprava na svatbu
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Jelikož je tato příručka o plánování, i v této kapitole se budeme doslova tohoto výrazu plánovaní držet.

Zaměříme se na transport a sestavení trasy k daným místům. Již znáte přesnou lokaci svatebního místa a

také počet hostů, které musíte v průběhu dne přepravovat. 

 

Většinou mohou nastat dvě výchozí pozice:

 

        1.  Plánujete obřad v místě hostiny, takže vám zbývá pouze dopravit svatebčany ráno na obřad a poté k

noclehu. Zde je dobré jen dobré dopředu vědět, kdo si zajišťuje dopravu sám, kdo například přijíždí z dálky

a bude mít v místě svatby zajištěno ubytování a podobně.

 

        2. Nebo plánujete obřad mimo místo svatební hostiny. V tomto případě je nutné připravit transport

pro hosty ještě navíc mezi těmito lokacemi. Vybrat pak můžete dopravu separovanou (propůjčením nebo

pronájmem aut s řidiči), nebo různé možnosti hromadné dopravy, jako je například historický autobus.

Poslední dobou se těší opravdu extrémně velké oblibě také tzv. minivany. 

 

        Povětšinou se ve svatební den všichni svatebčané sejdou na jednom místě, kde probíhají přípravy, a

hosté tak mají ještě možnost malého ranního pohoštění, kde se všichni oficiálně přivítají a tak trochu

seznámí. Od tohoto okamžiku již musíte mít transport svých hostů pod kontrolou vy. Pokud nemáte po

ruce koordinátorku nebo někoho, kdo tento úkol bude kontrolovat, je dobré požádat svědka, aby na vše

dohlédl. Často bývá nápomocen i sám ženich, jelikož ten nestráví vlastní přípravou ve svatební den tolik

času. Vše je to samozřejmě o domluvě.
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 1. VÝBĚR DOPRAVY A PLÁNOVÁNÍ TRASY
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        Před samotným svatebním dnem již musíte mít jasno o naplánované trase. Je nutné opravdu

kriticky zmapovat terén a přesnou cestu k daným místům. Zaměřte se na potenciální problémové

faktory, jako je stav silnice, její velikost a průjezdnost, možnosti změny trasy v případě, že se v daný den

na silnici něco stane. A v neposlední řadě potřebujete mít představu o možnostech a rozměrech

parkovacích prostor. Vše musí být naplánované tak, abyste v případě jakékoliv kritické situace neztratili

celý den dopravou nebo nepříjemností s ní spojenou. 

        

Myslete hlavně na bezpečnost a pohodlí vaše a vašich hostů. Taková drobná zkouška projetí dané trasy v

podobném termínu a času, jako plánujete svatbu, není vůbec špatný nápad. Pokud si vyzkoušíte

takovýto “příjezd nanečisto”, můžete zpět projet například náhradní možnou trasu. Nezapomeňte brát

v potaz také typ vámi zvoleného dopravního prostředku a příjezdové cesty k danému místu, velikosti

příjezdové brány nebo terén, které by mohl zaskočit třeba starší osazenstvo svatby.

 

        Každý dopravní prostředek se rovná řidič. A ne každý řidič musí dobře znát danou svatební lokaci.

Je jedno, jestli má dobrý nebo špatný orientační smysl, ale pro každý případ byste měli využít možností

navigace. Díky ní jde naplánovat možnosti tras tak, abyste udrželi svatební kolonu pohromadě. I když se

dnes již doba posunula a skoro každý má u sebe smartphone s možností využití GPS, měli byste mít

připravenou graficky zpracovanou mapu, kterou každému řidiči ráno předáte.

Instafoto @sacredmountainjulian
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        Lámete si hlavu s tím, jak udělat váš příjezd ještě

slavnostnější? Přinášíme tipy na svatební vozidla a jako bonus

pár nápadů, jak během svatby přepravovat svatebčany z

místa obřadu na hostinu nebo kamkoliv jinam, kam je

potřeba.

 

1. Veterán

Klasika, která ale nikdy neomrzí. Vybírat můžete v půjčovnách

z mnoha modelů, barev i cenových kategorií. Pokud máte

svatbu třeba ve stylu retro, možná najdete unikátní vozidlo i v

garáži dědečka nebo jiného příbuzného.

 

2. Moderní bourák 

Úplný opak předchozího, ale kdo si potrpí na rychlá auta,

bude nadšen. Pokud bohužel ještě žádné nevlastní, může si

ho půjčit, i tato možnost se nabízí.

 

3. Limuzína

Buďte si jisti, že v té vás nikdo nepřehlédne.

 

4. Netradiční vozy 

Je váš nastávající ve sboru dobrovolných hasičů nebo hasičem

z povolání? Policistou? Posádkou záchranné služby? Zkuste si

domluvit půjčení hasičského vozu, policejního auta nebo

dokonce oldschoolové autobusy! Fantazii se meze nekladou, a

když máte správné kontakty, určitě jde všechno.

 

5. Trabant

Jednoduše si zaslouží vlastní zmínku. Tohle autíčko je tradice.

 

6. Koňský kočár 

Královna se vším všudy, my jsme našli na webu svatba-

kocarem.cz, že půjčovné se může pohybovat kolem 5.000 Kč.

 

7. Motorka

Pro motorkáře a milovníky adrenalinu je to velice odvážná, ale

stylová možnost dopravy. Jestliže holdujete této zábavě, pak

není nad čím váhat!

 

8. Dvojkolo 

Možnost pro opravdu nebojácné nevěsty se sportovním

duchem, zaručujeme, že na tuhle jízdu nezapomenete!

 

9. Golfový vozík 

Pro milovníky golfu není snad lepší volby.

 

10. Lodička

Máte obřad někde poblíž řeky, přehrady či jezírka? Co je

stylovějšího, než romantický příjezd po vodě?

 

11. Taxík 

Pro městskou svatbu na radnici je historický taxík jako dělaný.

 

12. Traktor, bagr nebo jiné zemědělské či stavební vozidlo 

Jedinečnost okamžiku zaručena.

 

 

OSLŇTE UŽ PŘÍJEZDEM NA SVŮJ VELKÝ DEN – 14 TIPŮ NA STYLOVÁ SVATEBNÍ VOZIDLA
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13. Historické tramvaje a autobusy

Tramvaj je pro svatbu ve městě jako dělaná, vyhlídkovou jízdu

historickým jádrem určitě ocení i svatebčané. Zařídit se dá

opět cokoliv, když budete ochotni do zážitku investovat.

 

14. Vrtulník

Pro ty, kteří zastávají heslo “když už ve velkém, tak ve velkém”

a se vším všudy! Bude to skvělá podívaná pro všechny

zúčastněné.

 

Pokud potřebujete přemístit svatebčany všechny najednou,

nejlepší volbou bude nějaký větší dopravní prostředek. Ano,

můžete si zvolit třeba trakař a pro svatbu na vesnici je to

určitě nejideálnější volba, pro ostatní situace je skvělé zapůjčit

zajímavý a klidně i historický autobus nebo minivan, který se

náležitě ozdobí a vybaví občerstvením, a zábava může začít

už cestou na hostinu! Další inspiraci naleznete na webu

magazínu SvatebniBlog.cz v kategorii - Doprava.

2. KOMUNIKACE S DODAVATELI 

        Právě jste se rozhodli pro typ vašeho vozidla. Dobře jste zvážili stav cest a samotného terénu. Takže

již zbývá jen sjednat s vámi vybraným dodavatelem detaily vaší spolupráce.

 

       V našem průvodci pro přípravu se nezaměřujeme na propagaci jednotlivých dodavatelů. Pouze vás

někdy chceme mírně inspirovat nabídkou českého trhu a poukázat na různé možnosti, které nás třeba i

víceméně subjektivně zaujaly. Jedním s takovýchto projektů může být webový portál BOOKCLASSIC.CZ,

což je portál nabízející vozy k zapůjčení pro váš den “D”. Dle filtrace dané lokality a výběru dne, kdy vůz

potřebujete, se vám ukáže mnoho možností s nabídkou pro daný kraj. Samozřejmě je to pouze jedna z

nespočtu možností na trhu. V případě, že chcete sáhnout po něčem specifickém, jako je limuzína nebo

nějaký pěkný veterán, zaměřte se na stránky jako SVATEBNILIMUZINY.CZ. Jste milovníci retra a celá

svatba bude v tomto duchu? Svatební vůz v retro stylu je naprostou třešničkou, jak dosáhnout takovéto

svatby. Nás pro tyto účely zaujal web s názvem RETRO-AUTA.CZ. Dalších mnoho tipů můžete najít na

webu SvatebniBlog.cz.

 

        Co se již samotného výběru týče, stejně vám ovšem doporučujeme zvolit si dodavatele na základě

ověřených referencí. Ať už od vašich blízkých, nebo těch klientských. Přeci jen věřit pouze krásným

fotografiím na internetu nezaručuje kvalitu služby, a tak doporučujeme půjčovnu klidně navštívit i

osobně. Vůz si rezervujte určitě včas, nenechávejte tento úkol na poslední chvíli, nemuseli by jej mít

zrovna ve váš termín k dispozici.

 

Na co se zaměřit při sjednávání podmínek? 
 

1. Na termín a způsob využití vozu, a to včetně termínu vyzvednutí a odevzdání.

2. Na cenu pronájmu, složení nutných nájmů a různých vratných depozitů.

3. Kolik můžete ujet kilometrů.

4. Na detaily ohledně pohonných hmot.

5. Jaké další případné náklady vás mohou čekat. Například pokud limuzína nabízí nápoje, jaký

je ceník této služby.

6. Někteří poskytovatelé nabízí i dekorování vozů, ptejte se na cenu a možnosti.

7. Dbejte na to, aby vám v případě předání vysvětlili manipulaci s vozem tak, aby nedošlo k

poškození. Informujte se také o cenových náhradách a pojištění v případě poškození.
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        Vždy trvejte na řádně vydaných dokladech, fakturách a smlouvách, kde budou uvedené veškeré

podmínky obchodu s řádně uvedeným ceníkem služeb včetně DPH.

        I transport v průběhu svatby má svá drobná pravidla. Abyste se nedostali do nějaké trapné situace, v

této kapitole se zaměříme právě na ně. 

Naprosto nejpodstatnějším pravidlem dopravy je, že k místu obřadu přijíždí nevěsta a ženich odděleně. 

 

Pořadí aut je následující:

1. Ženich se svou matkou, kdy dáma sedí vzadu vpravo.

2. Matka nevěsty jede zároveň s otcem ženicha v druhém voze. 

3. Následují je v koloně ostatní hosté dle vlastní domluvy.

4. Svědkové by se měli transportovat na obřad v předposledním voze společně.

5. Zlatým hřebem kolony je pak nádherně nazdobené auto se samotnou nevěstou, kterou doprovází její

otec. Občas se do vozu vlezou i malé družičky.

 

Pořadí kolony při odjezdu z obřadu se samozřejmě řadí snáz:

1. V první řadě opouští místo obřadu nevěsta spolu s ženichem dohromady v jednom autě.

2. Za nimi následuje vůz s rodiči nevěsty.

3. V těsném závěsu jsou samozřejmě také rodiče ženicha.

4. V dalším voze by měli sedět oba svědci.

5. Zbylou část svatební kolony pak tvoří ostatní hosté.

Exukurze do historie svatební kolony 
 

         Takto sestavená svatební kolona jedoucí na obřad dle tradice povětšinou počas jízdy troubí. Tak je

tomu i po cestě zpět. Říkávalo se, že zlí duchové se zahánějí hlukem. Pří nadměrném hluku doslova

utíkají. I z toho důvodu se odedávna přivazovaly za povozy a jiné dopravní prostředky různé věci, které

vytvářely rámus. V dávnějších dobách k tomu bývaly využity zvonečky. Trochu oldshoolovější nádech má

americká verze přivázaných plechovek za autem nebo motorkou. Ať už zvolíte jakoukoliv formu, v

konečném důsledku se dnes kolona troubících řidičů stará snoubencům a následně novomanželům o

klidné manželství. 

        Tento zvyk mívá ještě jednu výhodu. A to tu, že v hustém provozu zůstává svatební kolona celistvá,

řidiči většinou nechávají svatební kolony projet, aniž by se do nich zapojovali, nebo je brzdili.

3. JAK SESTAVIT POŘADÍ VOZŮ?
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Výzdoba aut 

 

        Dalším již dnes pevně zažitým detailem je také výzdoba svatebních vozů. Prioritně se řeší bohatě

zdobený vůz, který využívá nevěsta, a také ženichovo auto. Zbytek dekorace vozů svatebčanů stojí na

nich samotných. Je v podstatě jen na vaší domluvě, zda si každý své auto nazdobí sám, nebo vy sami

zajistíte například hrubší obyčejnou bílou stuhu, kterou si každý svatebčan účastnící se svatební

kolony odekoruje auto před odjezdem na obřad.

 

        Velice jednoduše můžete zdobit například velkou stuhou, bílým tylem, mašlemi, květinami,

cylindrem, často se objevuje motiv srdce, holubic nebo velké floristické vazby. V tomto směru existuje

nespočet možností, jak vozy vyzdobit, inspiraci naleznete opravdu, kam se podíváte.



Svatební beauty
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Krásná nevěsta, to jsou nejen šaty, ale i slavnostní líčení a vlasový styling. Každá nevěsta chce být ve svůj

velký den nejkrásnější. K tomu patří také make-up a účes. Vše by mělo ladit se šaty a stylem svatby, ale také

s osobností nevěsty. A pak jsou tu trendy, které také ovlivňují, co si nevěsty žádají. Na to vše se podíváme v

této kapitole.

 

        Výhrou každé nevěsty je ta správná vizážistka a kadeřnice. Kromě celkové vizáže pro ni musí být hlavně

důležitá osobnost ženy, kterou líčí a češe. Vizážistky by měly odhadnout váš charakter z toho důvodu,

abyste se v daném líčení cítily dobře hlavně vy, které se v běžném životě tolik nemalujete a z výrazného

make-upu máte obavy. Není nic horšího, než nevěsta, která se necítí svá. Na druhou stranu, pokud toužíte

po krásných svatebních fotografiích, líčení je nutností, která podpoří vaši smyslnost a krásu. Musíte se do

rukou vizážistky svěřit s klidným srdcem, s vědomím, že i po svatebním nalíčení a učesání to pořád budete

vy. Jen ještě krásnější.

 

        Výhodou je, když seženete vizážistku a kadeřnici v jedné osobě. Vzhledem k tomu, že vás nejen

namaluje, ale i učeše, ušetříte ve váš velký den spoustu času a váš styling bude jednotný. A pokud potřebuje

upravit i vaše maminka nebo svědkyně, máte vyhráno. Po dohodě spolu s vámi, nalíčí a učeše také další

svatebčanky. Jen se musí celá práce dobře časové naplánovat.
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1. VIZÁŽ  NEVĚSTY
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        České nevěsty jsou spíše tradiční. Tím, že se normálně každý den moc nelíčí, se nechtějí zrovna ve

svatební den nijak odvázat. V takovém případě se snažíte vytvořit s vizážistkou make-up přirozený s

důrazem na vaše přednosti. Někdy není vůbec špatné nechat vizážistce volnější ruku a nebát se třeba

výraznější rtěnky, možná budete sama překvapená jak vás to ozvláštní.

 

        Protože je líčení důležitou součástí svatebního dne každé nevěsty, připravily jsme pro vás alespoň

základní body, o které by jste se měla zajímat v rámci vlastní vizáže. Být svěží, krásná a hlavně zdravá,

prostě není "zadarmo"!

 

 

                                                                                         2. PÉČE O PLEŤ
 

       Pečovat o svůj zevnějšek by měl každý bez ohledu na věk. Základem je používá ní správných

kosmetických přípravků. Nejdůležitější pro vás bude zřejmě diagnostikovat, jaký typ pleti máte, a od

tohoto bodu se můžete posunout dále. Je to klíčový bod pro vaši každodenní kosmetickou rutinu v rámci

péče o pleť. Pomůže vám nalézt pro vás vhodnou kosmetiku, která vám neublíží. Velice důležité je znát

všechny své kožní alergie, na co vaše kůže reaguje a umět rozeznat i drobné výkyvy, které vám v budoucnu

mohou znepříjemňovat denní fungování. 

 

       Dobré je umět definovat také FOTOREAKTIVITU pleti. Co to přesně je? Jde o citlivost na sluneční

záření. Je dobré vědět, jak reagujete na slunce a umět rozeznat okem pigmentaci vlastní pleti, očí a vlasů.

Takto se jednodušeji můžete orientovat při výběru kosmetiky a následné péči.

 

       Dalším a asi nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím starost o pleť je rozeznat PROMAŠTĚNÍ PLETI.

Určujeme jej okem, lupou nebo v domácím prostředí cigaretovým papírkem. Promaštění pleti je ovlivněno

činností a množstvím mazových žláz v kůži. Rozlišujeme promaštění snížené, normální nebo zvýšené.

 

Vlivem mazových žláz vznikají komedony, které se dělí na:

- bílé (uzavřené)

- černé (otevřené)

- červené (zanícené)
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Co to pro vás znamená? 

 

Bílé komedony identifikují hnis v pleti, který je nutný odstranit a desinfikovat.

Černé komedony, u který je jich barva dána vnějšími vlivy z okolí identifikuje prach a nečistoty

uchycené v otevřených pórech.

Červené komedonyob obsahují infekci (převážně stafylokoky. Nesmějí se ošetřit z důvodu přenosu

infekce.

 

Typy pleti:

 

Suchou pleť  rozeznáte sníženou promaštěností. Nejsou znatelné komedony, pleť je světlá,

vysušená a může se olupovat.

 

Mastnou pleť rozeznáte zvýšeným promaštěním. Pleť se leskne, je pevnější, odolnější a vyskytuje

se zde více komedonů.

 

Smíšenou pleť poznáte tím, že promaštění je normální. Tzn., že se leskne pouze ve středu obličeje

(T-zóna) a periferie jsou sušší. 

 

       

         Kritéria, kterými zjišťujeme, zda je pleť normotonická (mladá), hypotonická (mírně stárnocí) nebo

atonická (zralá), nazýváme tonus a turgor:

 

Tonus - ELASTICITA - je dána stavem kolagenních a elastických vláken v pokožce.

Turgor - NAPĚTÍ - ovlivňuje jej množství vody v pokožce.

 

Elasticicta a napětí jsou provázány, jestliže ochabuje jeden, reaguje i druhý. Věkem se snižuje obsah

vody v pokožce a dochází ke snížení pružnosti kolagenních a elastických vláken.

 

Posoudit je můžete  pomocí dvou testů:

Testem kompresně rotačním - tzn. bříškem palce pod lícní kostí vytváříte jemným tlakem vějířek

otáčivým pohybem ve směru hodinových ručiček.

Test kožní řasy - tzn. palcem a prostředníkem stlačíte proti sobě boční partie tváře a snažíme se

vytvořit řasu.

 

Výsledky testů určíte tím, zda se pleť vrací rychle či pomalu. Nevytvoř-li se vějíř ani řasa, test je

negativní, pleť je mladá. Mírně pozitivní test zjistíte tak, že se pleť vrací pomaleji, přesto ale do

původního stavu. Je-li test silně pozitivní vějíř i řasa na pleti zůstanou nebo se vrací velmi pomalu.
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Součástí každého věku jsou ovšem tak neoblíbené VRÁSKY. Dle nich můžeme vidět nálady, emoce,

vnitřní i vnější vlivy. Vidíme je po celém obličeji i těle a dělíme je na mimické a senilní.

 

Mimické vrásky jsou ovlivněny činností mimických svalů. Vrásky jsou hlubší, delší a je jich méně.

Mimiku ale vy sama neovlivníte,  je u každého člověka osobitá a rozdílná.

Senilní vrásky ovlivňuje přirozené stárnutí pleti. Vrásky jsou jemnější, kratší a je jich více.

Vráskám můžete předcházet pomocí kosmetické masáže případně pak aplikací botoxu nebo

kyseliny hyaurovove (HA) na klinikách. Velký vliv na tvorbu vrásek má i životospráva a každodenní

péče o pleť.

BARVA PLETI 

 

        Občas se hodí, když umíte odhadnout také barvu své vlastní pleti. Odstín pleti je výslednicí

čtyř základních barev. Výslednou barvu ovlivňuje celkový zdravotní stav, roční období nebo

dědičnost.

 

-  červená - je podmíněna náplní krevních kapilár

-  žlutá - závisí na tloušťce rohové vrstvy

-  bílá - reaguje na obsah vody v pokožce

-  hnědá - je ovlivněna množstvím melaninu v melanocytech

 

Mohou se objevit i další barvy jako fialová, bledá, začervenalá, narůžovělá. V případě těchto

barev závisí na dané situaci.

VAŠE DENNÍ RUTINA JE  KAZDODENNÍ
ČIŠTĚNÍ PLETI!

Povrchové čistění pleti

 

      To byste měla provádět před každým kosmetickým úkonem. Odstraní se z pleti nečistoty, zbytky

make-upu, potu nebo mazu. Podle správně určeného typu pleti zvolíme kosmetické přípravky a

pracovní postup. Jedná se o velice důležitou rutinu, která ovlivní vzhled vaší pleti do budoucna.

 

Po jakém druhu přípravku můžete sáhnout?

 

- pleťové odličovače zbavují pleť hrubých nečistot 

- pleťová mléka - tekutá emulze

- čistící oleje - hydrofilní

- čistící pěny - ve spojení s vodou tvoří emulzi

- pleťové vody - dočišťují na pleti zbytek jemných nečistot

- bylinné tonikum

- speciální jemné přípravky slouží k odlíčení očí a rtů
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Peeling

 

        Další, pro vás určitě známou praktikou, je peeling. Působí jemnou exfoliaci (obrušování) již

olupující se rohové vrstvy. Provádí se dle aktuálního typu a stavu pleti maximálně dvakrát za

měsíc. S peelingem to ale nikdy nepřehánějte, nadměrné užívání peelingových prostředků

narušuje samotný povrch pleti.

 

Sáhnout můžete po několika typech peelingu:

 

Mechanický peeling - bývá gelové konzistence, který má příměs brusných složek. Provádí se

před hlubokým čistěním, ale není totožný.

 

Enzymatický peeling - je přírodní biologický enzym jehož pomocí odstraňujeme zrohovatělé

buňky. Rozdílný od mechanického je tím, že neobsahuje brusné části. Enzymatický pudr se

míchá s vodou, rovnoměrně se nanese na pleť a krouživými tahy se žmolí.

 

Chemický peeling - je vhodný k rychlému zlepšení vzhledu, k omlazení a regeneraci pokožky.

Pozor tento zásah není vhodný pro každého a musí jej provádět lékař nebo speciálně

proškolené kosmetičky. Je to z důvodu, že se zde pracuje s kyselinou glykolovou (získanou z

cukrové třtiny) v různých koncentrátech. Při těchto procedurách můžou nastat různé reakce

na kůži, které odborník umí usměrnit a odhadnout reakci pleti. Někdy může být pleť mírně

začervenalá nebo velice citlivá, ovšem po nějaké době vždy dojde k jejímu uklidnění.

 

Gommage - takto se nazývá nejmodernější metoda současné kosmetiky. Gommage má malé

mikroperličky, které na sebe nabalují odumřelé buňky kůže. Má gelovou konzistenci, která se

kroužkovým třením žmolí a odstraňuje nečistoty.

Napářka obličeje

 

        Pokud toužíte po opravdovém hloubkovém čistěním měly byste absolvovat napaření obličeje

a následné čištění, samozřejmě nejlépe rukama kosmetičky. Procedura probíhá  pomocí napářky,

která připraví pleť na mechanické čistění. Forma se volí dle stavu pleti a potřeby čištění.

Působením vlhkého tepla na pleť zajišťuje prokrvení, rozšíření pórů a uvolňuje mazové žlázy.

 

Jakou formu si tedy můžete u napařování zvolit ? 

 

1.  Komprese - dva malé froté ručníky (napářky) se namočí střídavě do připravené misky s teplou

vodou (45-50 °C). Obličej se zabalí a kosmetička ponechá otvor na nos a rty kvůli dýchání.

Opakovaně napářky vyměňujeme po dobu 15 minut. Tato forma je vhodná u pleti smíšené,

normální nebo mastné.

 

Změkčovadla - provádí se tehdy, kdy není vhodné působení tepla. Změkčovadlo je gelové a

lokálně se nanáší pouze tam, kde chceme pleť čistit. Oči se zakryjí vatovými tampony s bylinným

obkladem. Na nanesený změkčující gel se přiloží igelitové fólie a dvě suché napářky. Ty působí  

 15-20 minut. Zbytky gelu se postupně otírají pomocí ubrousku a místa se čistí. Vhodné u pleti

smíšené, citlivé, normální.

Hluboké čistění pleti

 

        Toto napaření pleti vám v podstatě otevře póry, mechanicky je pak kosmetička

může vyčistit. Provádí to prsty obou rukou (ukazováky), ty si obalí papírovými ubrousky a

jemným tlakem vytlačuje z pórů bílé a černé komedony. Čistění začíná na nose, tvářích, čele,

bradě a na bočních partiích končí. Vyhýbá se červeným komedonům. Po vyčištění vše

desinfikuje adstrigentní, tonizační nebo čistící pleťovou vodou. Hluboké čistění se vždy provádí

jemně a nenásilně.
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V jednom z našich rozhovorů na webu SvatebníBlog.cz jsme o problematice

svatební vizážistiky debatovali se Simonou Buchtovou, nadanou make-up

artistkou, která nám prozradila nejdůležitější make-up / skin care rituály, jež by

měla každá žena dodržovat.

 

"Myslím, že základ v make-upu je dobrá pleť, o kterou se pečuje. Tudíž čištění,

pak určitě dobrý spánek. Ideálně se naučit jít spát do 10 až půl 11. a brzy

vstávat, tohle mně osobně velmi pomohlo od únavy a kruhů pod očima a navíc

máte mnohem delší den." 

Rozdělení pleťových masek

 

Třešničkou na dortu pro vaši pleť je rozhodně správná pleťová maska. Na pleť a dekolt je možné nanést

rozdílné masky, dle aktuální potřeby. Doba působení masky je 15 až 20 minut. Po smytí se nanese krém

a přebytek odsaje ubrouskem. Takto byste si pleť měla hýčkat pravidelně. 

 

Pro různé typy pleti ale musíte vybírat různé typy pleťových masek, abyste si neublížila:

 

Suchá pleť

 

-  Mladá - hydratační, výživná, klidnící, osvěžující 

-  Zralá – regenerační, hydratační, výživná, tonizační

 

Normální pleť

 

-  Mladá – hydratační, tonizační, osvěžující, klidná, čistící 

-  Zralá – hydratační, regenerační, výživná, tonizační

 

Mastná pleť

 

Mladá – adstrigentní, protizánětlivá, klidnící, čistící

Zralá – regenerační, hydratační, výživná, tonizační, čistící, klidnící

PLEŤOVÉ MASKY 
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3. PROCEDURY, KTERÉ NABÍZEJÍ KOSMETICKÉ SALÓNY, ANEB CO TY NEZNÁMÉ NÁZVY ZNAMENAJÍ? 

         Svěží a odpočatou pleť si nevykouzlíte jednou návštěvou kosmetičky nebo vizážistky. Proto vám

doporučujeme  se o pleť a pokožku jako takovou starat průběžně. Každá jste jiná a vaše pleť potřebuje

něco jiného. Naštěstí v dnešní době vám salóny nabídnou nepřeberné množství možností, z kterých si

můžete vybírat. Nezapomeňte, že základ krásného a kvalitního vytvoření make-upu je dobrá a

hydratovaná pleť. Stres, shon a další negativní denní záležitosti, s nimiž denně bojujete, to vše se odráží ve

vaší tváři. Proto na sebe myslete pravidelně v průběhu celého roku a dopřejte si kosmetickou péči.

Málokdy pak doženete všechny resty najednou v krátkém časovém úseku. 

        V této kapitole se vám budeme snažit ukázat, jaké možnosti můžete v různých salónech využít a k

čemu jsou dobré.  

Mikromasáž očního okolí.  Zde vlastně hovoříme o lékařské kosmetice. Je vhodná pro muže i ženy od 21 let, kdy

kůže začíná stárnout. Trvá několik málo minut (cca 7-8 minut). Při mikromasáži se snižuje prohloubení vrásek kolem očí
a zmenšují se váčky pod očima, také se snižuje nitrooční tlak a tím se posiluje zrak. Dále napomáhá k lepšímu

zprůchodnění dutin, posiluje obočí, které během let klesá, a hlavně pomáhá výrazně prokrvit a promastit kůži, což
oddaluje její ztenčení a předčasné stárnutí. Pokožka v okolí očí je po mikromasáži pevnější, vypnutější a hladší.
Masáž se skládá z jemných tahů, kroužkování, poštipů a poklepů, které na sebe jemně navazují a střídají se s jemným

a mírným tlakem. Ženám po 30 letech věku doporučujeme chodit na mikromasáž jednou za měsíc – předejdete tím

nežádoucí tvorbě váčků kolem očí.
Cena se pohybuje  přibližne od 90 do 190 Kč.

Liftingová terapie. Představuje metodu intenzivní regenerace pro zralou pleť. Spočívá v aplikaci biologických sér s

vysokou koncentrací buněčných extraktů a vitaminózních doplňků pro revitalizaci pleti, aby bylo dosaženo intenzivního

liftingového efektu. Čerstvé buňky si v buněčných extraktech zachovávají plný revitalizační potenciál. Buněčné extrakty

jsou hlavní výživou pro kožní fibroblasty, které produkují kolagenní vlákna, a mají na ně současně značný regenerační

vliv. K optimalizaci biostimulačního efektu jsou tkáňové extrakty kombinované s dalšími velmi účinnými látkami, jako je

kolagen a elastin, což jsou bílkoviny zodpovědné za pevnost a pružnost kůže, a dále vitamíny A, C, E a F.

Cena se pohybuje od 550 Kč.

Diamantová mikrodermabraze. Dokonale zbrousí mrtvou

rohovou vrstvu pokožky. Toto ošetření je bezbolestné.

Vyhlazuje vrásky, zmenšuje póry, zmenšuje pigmentové

skvrny, snižuje maz, vylepšuje kontury tváře. Likviduje

váčky pod očima. Zlepšuje elasticitu kůže. Zmenšuje

výrazné jizvy a strie. Výsledkem je vyhlazená pleť
připravená přijmout další účinné látky. Ideální je pro muže
a i ženy od 25 let. 
Cena se pohybuje asi od 800 Kč.

 

Mezoterapie Ultrasonic.  Pracuje s energií vytvořenou ultrazvukem. Ta proniká přes tkáně a svaly a aktivuje tak

buněčný metabolismus. Toho se využívá při ošetření pleti i těla. Dochází k výraznému zpevňujícímu účinku. Používá se

na hluboké vstřebávání účinných látek do kůže. Redukce vrásek, aniž byste narušovali kůži jehlami. Doba trvání

ošetření: 5-15 minut pro oblast celého obličeje.

Počet procedur: vhodné ošetření 1-2x měsíčně, nebo 3-5 ošetření, v nutných případech až 10x s měsíční přestávkou

po 5 zákrocích.

Cena je cca od 95 Kč.
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        Všechny tyto zmíněné procedury samozřejmě

nejsou jediné, s kterými se můžete setkat v

kosmetickém nebo dermatologickém prostředí.

Pokud vám můžeme doporučit, určite zahoďte ostych

a sjednejte si schůzku v nějakém salónu a zeptejte se

například na stav vaší pleti a co by vám kosmetička

doporučila jak pro tu rutinní péči, tak pro tu

jednorázovou. Jen takto bude pleť vždy skvěle

připravena na krásný přirozený svěží make-up. A teď

už se můžeme přesunout na další beauty péči, která

razantně ovlivńuje náš vzhled, a to je úprava obočí.

Mezoterapie, neboli mikrojehličkování. Před ošetřením se daná oblast znecitliví krémem s

anestetikem. Nechává se působit přibližně 30-60 minut. Pak se do kůže aplikuje kyselina hyaluronová,

která je pro hydrataci klíčová. Může být obohacená také o vitamíny, minerály, antioxidanty, nukleové

kyseliny. Tyto látky pomáhají umocnit výsledný efekt. Mezoterapie trvá podle rozsahu ošetřované plochy

20-40 minut. Pro co nejdokonalejší efekt se vyplatí podstoupit 3 ošetření v odstupu 2- 4 týdnů. Pro udržení

optimálního výsledku však stačí zopakovat proceduru přibližně jednou za necelé 4 roky.

Cena se dle typu pohybuje od 3500 do 9000 Kč, dle typu mezoterapie.

Kavitační špachtle. Využívá efekt

kavitace. Výrazně čistí pleť, kde dochází

k odstranění zrohovatělé vrstvy pokožky

bez poškození hlubších buněk. Výsledkem

je delikátní pleť zbavená mrtvých buněk,

nadmíry mastnoty a bakterií. Používá se

na vyhlazování vrásek a k zapracování

aktivních substancí do kůže.

Cena se může pohybovat od 500 Kč.

Galvanizace pleti. Galvanická žehlička na vrásky je jedním z nejlepších způsobů, jak můžete svoji pleť
udržet mladou a hladkou bez chirurgického zákroku. Galvanický proud působí do všech vrstev kůže, způsobí

tam elektromagnetické pole, tím vznikne vibrace a uvolní se nečistoty, které se žehličkou vytáhnou ven z pleti.

Současně pracuje s bazální vrstvou, která je posazena na škáře a podpoří štěpení buněk. To znamená, že u

ženy nad 30 let nastane nejen fáze hlubokého čištění, ale i štěpení buněk. Pleť se donutí pracovat. Pokud je

žena mladší 30 let, tak žehlička čistí hloubkově od všech nečistot a toxických látek. Obnova pleti trvá u
ženy starší 25 let 28 dní.
Při žehlení se rozproudí lymfa, zmírní se otoky a zprůchodní se póry až k buňkám. Již po prvním žehlení

se obličej zeštíhlí a omladí. Žehlička rovněž sjednotí tonus pleti o jeden odstín čímž zmírní tmavé kruhy a

váčky pod očima. Průběžně regeneruje pokožku, otevře a zprůchodní zanesené póry, vytáhne černé tečky.

Již při prvním žehlení je cítit, jak „obličej dýchá“ a okamžitě jsou vidět nečekané výsledky. 

Cenová relace je asi od 450 Kč.

D’arsonval. Jedná se o proudy velké intenzity se zvláštní vlnou. Ozon a aktivní kyslík likvidují zánětlivé procesy

v kůži. Tato stimulace má vliv na nervová zakončení, zmenšuje kuperosu. Má klidnící efekt na tváři při
nespavosti. Doporučuje se na mastnou kůži, akné, stimulaci ochablé bledé tváře, po permanentním make-upu,

pro desinfekci kůže.

Vakuum masáž. Zlepšuje prokrvení, díky kterému je lymfa odváděná do nejbližších mízních cév.
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4. ÚPRAVA OBOČÍ

        Korunou každé nevěsty je perfektní nalíčení. A tady pozor, abychom ve víru příprav nezapomněly na

obočí! Neupravené obočí dokáže celkový dojem docela slušně narušit. Více o něm nám prozradí dámy ze

salonu The Brow Bar, které se právě na tuto část obličeje specializují.

        Obočí patří k nejvýraznějším rysům tváře. Definuje náš výraz, má velký význam pro vyjadřování pocitů.

Jen se podívejte do zrcadla a zkuste obočí nejdříve zvednout a potom se zamračit. Nebo si jen tak pro

zábavu namalujte jiný tvar obočí, než běžně nosíte. Vidíte ten rozdíl?

        Jen málokdo má štěstí, že jeho obočí nepotřebuje upravit. Bohužel často máme pocit, že si s ním

poradíme samy a výsledky nebývají vždy dokonalé. Dorůstání špatně vytrhaného obočí pak může trvat

klidně i dva měsíce.

        Pokud se při péči o obočí svěříme do odborných rukou, bývá to zpravidla kosmetička v rámci běžné

péče a líčení. V poslední době ale jako houby po dešti rostou salony, kde se zaměřují výhradně na obočí.

Výhodou je, že se věnují jen úzké oblasti, proto o ní hodně vědí, ať už se jedná o konkrétní odborné úkony

nebo aktuální trendy. K průkopníkům tohoto druhu služeb patří pražský The Brow Bar. Sídlí v centru

hlavního města a nabídne vám chvíli luxusní, přitom však cenově dostupné péče. Zaujala vás

myšlenka specialisty na obočí a chcete vědět, co od návštěvy očekávat? Nechodily jsme kolem horké kaše

a zeptaly se přímo u zdroje.

 

Co vše poskytujete za služby?

 

        Brow Artist vám upraví a nabarví obočí, buď barvou nebo hennou, udělá lifting řas (náhodou perfektní

pro nevěsty, kdy krásně natočené řasy bude mít nejen na svatbě, ale i na líbánkách) nebo je nabarví. Ke

každé návštěvě nejdřív patří konzultace s Brow Artist, zkrátka potřebujeme znát celý příběh o vašem

obočí, abychom správně mohly postupovat dál.

 

Jak dlouho trvá jedno sezení u vás?

 

        Záleží, na kterou službu se klientka objedná. Například oblíbená úprava obočí a barvení hennou

zabere okolo 20 minut, lifting řas pak cca 50 minut. Jinak podrobný rozpis služeb, včetně ceníku, můžete

najít na našich webových stránkách.

Jak vypadá „správné“ obočí ?

 

        Už se nenosí tmavé a výrazné obočí. Trendem je

přirozené obočí, které sluší každému, ať už ženě nebo

muži. Obočí by mělo být upravené, ale ne dominantou

obličeje.

Jaké chyby nejčastěji dělají ženy při domácí péči o obočí?

 

        Nejčastější chybou v péči o obočí je to, že si ho ženy

vytrhávají příliš úzké. Potom mají často problém, že jim

obočí nechce dorůst. V našem salonu máme k zakoupení

speciální olejíček na podporu růstu chloupků, který je

skvělým pomocníkem pro husté obočí.

 

 

Nevěsty teď bude zajímat, jak dlouho před svatbou vás

navštívit, aby měly pěkné upravené obočí ve svůj velký

den?

 

Ideální lhůta je 3-5 dnů před svatebním dnem.

 



Formování obočí

 

1. Chloupky vytrháváme ve směru růstu a

především zespod do tvaru oblouku. Vrchní

část vytrháváme jen v případě, že výrazně

narušuje tvar obočí.

 

2. Každý chloupek pevně uchopíme do pinzety a

prudce škubněte.

 

3. Po vytrhávání obočí kůži vydezinfikujeme

pleťovou vodou.

 

4. Bolest při vytrhávání zmírníte studeným

obkladem nebo napařením obličeje.

 

5. Při úpravě obočí vycházejte z přirozeného

tvaru. Začátek obočí měříte v linii s vnitřním

koutkem oka a křídlem nosu, konec ve stejné linii

s vnějším koutkem oka a křídla nosu.

 

6. Pokud máte vaše obočí ve vysněné formě stačí

jej jemně doladit kosmetikou na obočí.

Mohou nastávající nevěsty přijít i s kamarádkami, např. v rámci zahájení rozlučky se svobodou?

 

        Ano, v našem salonu pořádáme i rozlučku se svobodou! Nastávající nevěsta a její kamarádky se

mohu objednat na jakoukoliv službu, například večerní líčení a úpravu obočí. A během zkrášlujících

procedur mohou relaxovat se sklenkou Prosecca. Dokážeme zařídit i malý catering a profesionálního

fotografa (byla by škoda, kdyby taková rozlučka neměla perfektní fotoreportáž).
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        Už víte, jak se správně starat o pleť i obočí, takže jste připravena na samotný svatební make-up.

Jedním z důležitých rozhodnutí ve vašich přípravach bude vizuál a styl vašeho líčení. S tím se

samozřejmě pojí kvalitní vizážistka a hlavně zkouška svatebního líčení, kterou nedoporučujeme v

žádném případě vypustit.  Na této schůzce byste měly probrat vaši představu a vyzkoušet, co vám

opravdu v reálu sedí a co naopak k vám a vašemu stylu svatby nejde. I když si totiž často myslíte, že

máte podle nějaké fotografie jasno, nakonec vám může sedět uplně jiné pojetí líčení. Určitě si nechte

poradit a vyzkoušejte si i více možností, než jen řasenku a nude rtěnku. Samozřejmě přirozenost je

krásná věc, ale možná se budete divit, jak krásně se můžete cítit, pokud vám vizážistka třeba jen

zvýrazní oči, nebo sáhne po méně obvyklém tónu rtěnky, která doladí styl vašeho svatebního outfitu k

naprosté dokonalosti. Takže moje rada zní, nebojte se vyzkoušet i to, o čem jste původně ani

nepřemýšlela. 

 

Do knihy jsme vám připravili opravdu jen malou hrstku typů líčení pro vaši inspiraci. Na internetu je

ovšem inspirací nekonečně mnoho.  Jedná se především o líčení očí, typy make-upu a odstíny rtů. 
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5. SVATEBNÍ MAKE-UP
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Svatebnímu dni obvykle předcházejí zkoušky, takže… Jak to u vizážistek probíhá?

 

        Svatební zkouška probíhá většinou měsíc před termínem svatby. Je lepší, když si nevěsta

dopředu udělá o líčení a účesu nějakou představu a pošle třeba nějaké obrázky. Na zkoušce potom

spolu konzultujete a zkoušíte, co vám sluší a co zase ne, jak moc má být líčení výrazné a jaký účes je

vhodný vzhledem k vašemu typu vlasů nebo stylu svatebních šatů.

 

Jak dlouho dopředu je dobré si vizážistku a kadeřnici zamluvit?

 

        V průměru asi tak 6 až 9 měsíců dopředu. Většinou po skončení svatební sezóny, což bývá tak v

říjnu, se jim totiž začínají kupit rezervace na další sezónu.

 

Kolik tyto služby stojí?

 

        Svatební balíčky, který obsahují líčení, účes a zkoušku, se mohou pohybovat od 1500 Kč do 5000

Kč. Tady ovšem hovoříme o komplexním balíčku a ceny se odvíjejí od kvality vizážistky a hlavně

produktů, které využívá. Ač se to možná těžce poslouchá, v tomto ohledu nedoporučujeme moc

šetřit. Asi žádná z vás netouží po make-upu, který se po dvou hodinách na obličeji slije, nebo řasence,

která se vám při každém pohybu obtiskne pod oko. Někdy vizážistka po domluvě setrvává s

nevěstou až do focení, aby ji jemně doupravila pro fotografa, takže i to se může na ceně odrazit.
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    6. SVATEBNÍ ÚČES
 

        Výběr správného svatebního účesu může být hotová věda, pokud nevíme, podle čeho bychom měli

vybírat. Právě proto jsme se rozhodli vyzpovídat kadeřníka Michala Koreně, který ví, jak s vlasy zacházet

tak, aby na svatbě tvořily pomyslnou třešničku na dortu zářící na hlavě nevěsty. Protože, jak se říká, vlasy

jsou korunkou krásy.

 

        Na scéně profesionálních kadeřnických služeb a vlasového stylingu působí Michal už nějakou dobu –

a hlavně svou práci a kreativitu neustále posouvá dál. Účastní se různých stylingových soutěží, a to vždy s

úspěchem. Proto bychom vám právě skrze něj rádi pomohli a poradili, co se vlasového stylingu na svatbu

týče.

 

         Některé budoucí nevěsty mají již v období plánování svatby představu o tom, jakou nevěstou by

chtěly být – a jak by měl asi vypadat jejich make-up a také účes. Ovšem mnohé například mají naprosto

jiné vlasové možnosti a řeší pak vše na poslední chvíli. Proto bychom byli rádi, kdyby nám  Michal

odpověděl na několik otázek, které zajímají nejen nás, ale všechny budoucí nevěsty.

Co byste poradil budoucím nevěstám, co se přípravy střihu a barvy vlasů týče? Kdy začít například s

doladěním barev nebo střihu? 

 

        Každé budoucí nevěstě bych doporučil, aby vše začala řešit s dostatečným předstihem. A teď

nemyslím jen, co se vlasů týče, ale také líčení, fotografa, apod. Obor služeb dnes trpí obecně

nedostatkem kvalitních pracovníků a může být problém najít v krátkém časovém úseku odpovídající

služby. Já například přijímám objednávky na svatební účesy výhradně od svých stálých klientek a ty si

zamlouvají termíny i rok dopředu. Svatby jsou velmi specifická záležitost, většina z nich se totiž koná v

teplých měsících roku, ve kterých má spousta lidí dovolenou, což také komplikuje domluvu termínu.

Je nutné si též uvědomit, že k tomu, aby kadeřník mohl vytvořit perfektní účes, musí mít nevěsta vlasy

přiměřené kvality. Kupříkladu v tomto roce jsem přijal novou klientku, která mi na první návštěvě, kdy

měla na hlavě většinu vlasů spálených u hlavy, sdělila: „Za tři týdny vedu syna k oltáři, tak ať jsem

dokonalá.“ Bývá pravidlem, že obnovení kvality vlasů může trvat i 3-4 návštěvy, tedy zhruba půl roku, a

je velmi obtížné vytvořit dobrý účes, pokud kvalita vlasů není perfektní.

 

Jakým trendům se nevěsta nevyhne? Například co se barvení a střihu týče?

   

        Základem všech účesů poslední doby je jemnost, ženskost a spontánnost. Účesy obsahují

spoustu různých volných vln a pro letošek hlavně velkých copů, které působí rozevlátě a lehce

nedbale. Pokud v dnešní době chce být nevěsta trendy, rozhodně by se měla vyvarovat především

upnutých, přehnaně dokonalých a uhlazených účesů. Naprostá společenská sebevražda jsou pak

různé třpytivé spreje.
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Existuje vůbec nějaká typologie účesu, co se barvy a střihu týče? Například podle odstínu pleti? Kde

ženy dělají největší chybu?

 

         V dnešní době, kdy šperkařské firmy propagují, aby lidé nosili i několik různých barev kovů, nebo

módní domy mají v kampaních modelky s deseti různými vzory a barvami, se asi nedá úplně říct, že by

pro účesy byla nějaká pravidla. Ostatně, ze zkušenosti mohu říct, že účesy nejlépe obecně vynikají na

zrzavých a červených vlasech, dále na blondýnkách a nejméně na tmavovláskách. Je to proto, že tmavé

vlasy dost pohlcují světlo, a tak účes plně nevynikne. Navíc tmavých vlasů bych se úplně vyvaroval u

nevěst s velmi světlou pletí (pokud to není váš přirozený barevný typ - zima), bílé šaty, bílá pleť a k tomu

černé vlasy není úplně nejšťastnější kombinace. Co se týče účesu ke tvaru obličeje a hlavy, s tím by měl

dobrý kadeřník umět poradit. V posledních letech, kdy pomocí konturování dokáže i make-up udělat

zázraky, je úloha vlasů v tomto směru méně podstatná.

 

Jaké trendy nás čekají v následujících svatebních sezónách? 

  

          Vzhledem k tomu, že se různé obměny jemných, ženských a rozevlátých účesů točí dokola již

několik let, předpokládám, že se udrží i v následujících letech, ale uvidíme, necháme se překvapit.

Je nutné u účesu brát v potaz závoj? A pokud ano, z

čeho pak vycházet? 

 

        Ano, to je u účesu dost zásadní faktor a nejde jen o

závoje, ale i o různé ozdoby, živé květiny, věnce nebo

letos velmi oblíbené „svatozáře“, které nevěsta ve vlasech

chce. Nevěsta by na toto měla kadeřníka vždy předem

upozornit. Závoj ani věnec by neměl být příliš těžký, aby

účes v průběhu dne moc nenarušil. U ozdob bych se

vyhnul perlám a velmi třpytivým věcem, k trendům

poslední doby se moc nehodí.

 

 

 

Spousta nevěst také řeší, jak udržet účes po celou dobu

svatby ve stejném stavu, třeba i přes nepříznivé počasí

nebo venkovní focení, co byste jim poradil? 

 

         Styl poslední doby naštěstí svou přirozeností a

rozevlátostí dává účesům docela volnost, a tak nevadí,

když sem tam nějaký ten pramínek uvolní, nebo když

například drdol sjede níže, než byl původně. Účes by se

však neměl rozpadnout úplně. Tomu se nedá nikdy

zabránit na sto procent, ale výběrem dobrého kadeřníka

se to dá dost ovlivnit. Co se týče nepříznivého počasí, tak

pokud kadeřník pracuje s kvalitní vlasovou kosmetikou,

existují různé beztížné zmrazovače, které jsou

hydrofobní a účes vydrží i lehčí déšť nebo vítr. Ale ani

tyto přípravky nejsou všemocné. Dále bych se zmínil o

rozpuštěných účesech, že je nutno si uvědomit, že

každému drží vlny jinak. Zákaznice by si sama měla

odzkoušet, jak jí vlny drží, a pokud má vlasy za hodinu

rovné, pak raději zvolit nějaký drdol. Neméně

problematické u rozpuštěných účesů je pocení. Mnoho

nevěst podcení počasí, a pokud je ve svatební den horko,

tak chodit celý den s vlasy na zádech taky není žádná

hitparáda.
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Instafoto @misstomrsbox

Instafoto @tonyastylis

Instafoto @misstomrsbox

Instafoto @misstomrsbox

Jaký by měl být harmonogram ohledně zkoušky svatebního účesu a pak jeho realizace ve svatební

den? 

 

         S každou nevěstou dělám vždy zkoušku svatebního účesu, kdy většinou vyzkoušíme i 2-3 varianty

a z nich si nevěsta vybere. V den svatby záleží čistě na domluvě, pokud účes hodně zasahuje do

obličeje, je lepší nejdřív líčit, pak česat. Pokud se jedná o výčes, který by líčení nevadil, pak na pořadí

nezáleží a je to čistě na domluvě. Nedoporučuju ale dělat líčení a účes hodně dlouho před obřadem,

jak líčení, tak účes už by na obřadu a následně fotkách nebyly tak čerstvé.
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instafoto @mpobedinskayaInstafoto @tonyastylis

Máte nějaké tipy pro dlouhovlasé/krátkovlasé nevěsty? Mnohé nechtějí mít rutinu, kterou nosí denně,

ovšem například u těch krátkovlasých jsou velice omezené možnosti…

 

        U dlouhovlasých nevěst je ta škála opravdu obrovská, hodně záleží také na hustotě vlasů. Já se třeba

vyhýbám příčeskům a raději svým zákaznicím nechávám před svatbou vlasy přirozeně dorůstat. A u

krátkovlasých nevěst není úplně pravda, že by měly možnosti velice omezené. Kreativní kadeřník si

dokáže poradit i s tímto. Záleží, jak moc jsou vlasy krátké, některé drdoly jdou i na kratších vlasech, další

věc je, že třeba u krátkých vlasů se dají použít různé stužky, čelenky, věnce, které účes velmi příjemně

ozvláštní.

 Je u výběru účesu důležitý typ střihu svatebních

šatů? 

 

        Jak jsem již řekl, v dnešní době jsou pravidla

velmi ráda porušována. A i v tomto záleží na

osobním vkusu každého. Někdo má šaty odhalující

záda a chce je zakrýt rozpuštěným účesem, někdo

zase naopak záda a krk bude chtít ukázat vysokým

výčesem.

Foto @
katerin

avlh
ovap

h
oto



Univerzální rada pro každou nastávající nevěstu? 

 

        Nenechávat nic náhodě na poslední chvíli, u svateb

celkově, ale především u vlasů by se to mohlo šeredně

vymstít.
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7. PERMANENTNÍ MAKE-UP PRO NEVĚSTU JAKO ZÁKLAD PRO VELKÉ SVATEBNÍ LÍČENÍ

Přemýšleli jste někdy o tom nechat si upravit obočí, oční linky nebo rty pomocí mikropigmentace?

Svatba je ideální příležitost, kdy to udělat. Dokonale nalíčená nevěsta je spokojená a šťastná nevěsta a

to je základ celé svatby.

 CO JE PERMANENTNÍ MAKE-UP?

        Je to druh tetování, který se použije na zvýraznění a úpravu rysů vašeho obličeje. Klasické tetování

jde více do hloubky a vydrží mnohem déle – někdy celý život. Permanentní make-up je šetrnější metoda

a vydrží 2–5 let, podle kvality provedení, údržby a zdravotního stavu.

        Používají se různé druhy pigmentů, ty nejkvalitnější jsou na minerální bázi, odzkoušené v

akreditovaných laboratořích a zdraví neškodné. Mají velkou paletu barev, které lze také kombinovat a

najít ten správný odstín pro vaši pleť.

CO VÁS ČEKÁ U KOSMETIČKY?

 

         Při výběru salonu, kde se rozhodnete si nechat permanent udělat, hledejte raději specialisty na

permanentní make-up s praxí a dobrými referencemi. Zde se můžete spolehnout, že výsledek bude

podle vašich představ.

         Nejprve vás čeká rozhovor, který vám celou proceduru přiblíží, vysvětlí vám, co se bude dít a jaké

pigmenty budou použity. Nejčastěji se upravuje obočí, nanášejí se oční linky a kontury rtů.

Ale pomocí 3D efektu lze také získat oční stíny nebo červenější tváře.

STŘECHA OBLIČEJE

 

         Obočí je nepřehlédnutelnou ozdobou a skutečně

rámuje celý obličej. Pro úpravu obočí se používají

metody stínování, vyplnění nebo linkování. Procedura

trvá 1 až 2 hodiny.

 

         Záleží vždy na tom, aby obočí působilo přirozeně

a také na požadované barevné intenzitě a šíři. Také

lze obočí prodloužit vláskováním – v požadované

délce a směru se vláskují nové chloupky a tím se

obočí pozvolna tvaruje, zhušťuje a prodlužuje. Jedná

se o 3D efekt.

 

 

 

OČNÍ LINKY

 

        Aplikují se na horní i dolní víčka. Lze použít jen

mírné zvýraznění vytečkováním mezi řasami nebo

nanést klasické plné linky od jemnějších k výrazným

až po velmi výrazné – egyptské líčení. Vše si nejprve na

oči pouze namalujete a rozhodnete se pro to, co vám

sluší nejvíce. Linky lze po čase upravit nebo i změnit,

podle toho, jakému nalíčení dáváte přednost. Ideální

je mírné zvýraznění očí, které slouží jako základ pro

malé i velké nalíčení.
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RTY

 

         Jsou také velmi důležitou součástí make-upu. Permanentní konturou, stínováním nebo

barevnou výplní docílíte plných tvarů. Můžete vylepšit tvar rtů, například potlačit drobné asymetrie

nebo doplnit ztrácející se retní červeň. Na upravené rty můžete nanést jakoukoli rtěnku nebo

konturu jiné barvy. Pigmentaci lze i překrýt. Stínování – podbarvování dokáže vytvořit efekt vlhkých

rtů. 

 

        Některé salony ještě nabízejí vyretušování jizev a také 3D efekt očních stínů. Nabídka je široká,

záleží jen na vás, co si vyberete.

 

JAK TO PROBÍHÁ? 

 

        Ptáte se, jestli to bolí? Ano, trochu to bolí a otéká. Samozřejmě všude používají anestetika, která

před aplikací nanesou na obočí, oční víčka nebo rty. To vybranou oblast umrtví a bolest zmírní.

Obočí bývá obvykle nejméně problematická oblast. Oči a rty vám trochu natečou a potrvá dva až tři

dny než se vrátí do normálu. Proto si v době po aplikaci neplánujte žádné společenské události ani

výlet, buďte pokud možno v klidu a doma. Určitě dostanete podrobné instrukce, co máte dělat, a

také krém, kterým můžete postižená místa ošetřit.

 

        Po první aplikaci následují ještě korektury. Obvykle po několika týdnech. To znamená, že byste

měla první návštěvu uskutečnit nejméně tři měsíce před svatbou. A také, pokud máte v úmyslu

nechat si upravit oči, obočí i rty – raději si naplánujte více návštěv.

 

KOLIK TO STOJÍ?

 

        Ceny se pohybují v širším rozmezí, záleží i na kvalitě pigmentu a způsobu provedení. Někde za

to, že si objednáte horní i dolní oční linky, dostanete slevu. Některé salony mají korektury zahrnuty v

ceně a nabízejí i další možnosti slev. Na službu také dostanete tříměsíční záruku, v této době

můžete reklamovat případné nedostatky.

 

 

Úprava obočí obvykle         4 500 Kč – 7 500 Kč

Úprava rtů obvykle              5 000 Kč – 7 500 Kč

Horní oční linky obvykle      2 000 Kč – 3 500 Kč

Dolní linky obvykle              2 000 Kč – 3 500 Kč

 

 

        Výsledný efekt ale stojí za to. Náklady na permanentní make-up zahrňte do svatebního

rozpočtu jako investici do budoucna.

 

VÝHODY PERMANENTNÍHO MAKE-UPU

 

        Ušetříte čas věnovaný líčení, ušetříte finance, za které byste si koupila krášlicí kosmetiku.

Zdůrazníte půvab své tváře a potlačíte nedostatky. Získáte další krásnou vzpomínku na svou svatbu

a také více sebevědomí a klidu.
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        Pokud jste si vědoma nějakých specifických nedostatků, které si přejete upravit nebo odstranit

do svatby, je nutné všechny specifické procedury naplánovat. Je to i z toho důvodu, že u

závažnějších zásahů nebo například odstraňování nějakého problému může celý proces trvat

několik měsíců a kroky se  musí několikrát opakovat. Předpřipravit si plán kosmetických ošetření je

tedy také podstatnou součástí vašich příprav. Pokud například řešíte potíže s akné, doporučená

doba býva cca 2 měsíce před samotnou svatbou, ne-li více. Ošetření, jako jsou depilace, opálení

nástřikem, ale i zkouška svatebního líčení, plánujte několik týdnů před svatebním dnem. Těsně před

svatbou volte procedury, kde nehrozí žádné začervenání nebo jakékoliv jiné následky. Vyberte si

spíše něco na hydrataci a osvěžení pokožky, podporu kolagenu a elastinu, aby pokožka vypadala

svěže, rozjasněně a odpočatě.

 

        Pokud toužíte po něčem komplexním, kde nemůžete šlápnout vedle, zvolte velice oblíbenou:

 

 

        KYSLÍKOVOU MEZOTERAPII, neboli radiotermolifting - jde o ošetření radiofrekvencí a

kryoterapií, kdy nejprve se pokožka nahřívá teplem a následně speciálním přístrojem, který vytvoří

chlad -15 °C, se ochlazuje a do kůže se implementují různá liftingová a hydratační séra. Celkově se

takto podporuje tvorba kolagenu, elastinu a dochází k vypnutí pokožky. U těchto dvou procedur

nehrozí začervenání, takže tato volba  může být pro vás vhodná i těsně před svatbou a výsledný

efekt je vidět v podstatě hned.

        Co se týče výběru stylu svatebního účesu,

je velice úzce spjatý s výběrem svatebních

vlasových doplňků nebo šperků. Pokud toužíte

po diadému nebo korunce, není vhodnější

den, nežli ten svatební. V tento den máte

prostě dovoleno vše, jen si dejte pozor na to,

aby váš účes korespondoval s danou ozdobou,

hlavně když budete outfit doplňovat ještě o

závoj. Další možností je domluvit se s kadeřnicí

na proměně účesu během svatebního dne,

kdy při samotném obřadu bude působit

honosněji a propracovaněji a v odpoledních

hodinách volněji a přirozeněji.
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        Kristýna Hlaváčová je úspěšná vizážistka, která líčí moderátory v televizi, ale také pečuje o

nevěsty. Její přístup je speciální v tom, že vás nejenom nalíčí a učeše, ale také připraví vaši pleť, aby

byla zdravá a svěží. Protože jen na jasné pleti líčení správně vynikne. Proto jsme se rozhodli požádat

také ji, aby vám prozradila pár rad v rámci péče o nevěstu. U Kristýny vás ještě před samotným

líčením čeká ošetření pleti a zároveň vás naučí správný postup péče o pleť. 

 

„Mým přáním je, aby ve svatební den byla tvář i vlasy nevěsty v nejlepší kondici a ona se cítila

krásná i po odlíčení. Mám ráda přirozenost – a tu se budu snažit probudit v každé „mé“

nevěstě,“ vysvětluje, proč se rozhodla jít touto cestou. A proto jsme se na Kristýnu obrátili i my,

abychom vyzvěděli, kdy a proč s péčí začít, jaké chyby nevěsty dělají a proč se svěřit do rukou

profesionální vizážistce.

       1. Na úvod by nás zajímalo: Proč

raději vybrat profesionální

vizážistku a nenechávat svatební

make-up na kamarádce nebo sobě

samé?

 

        Tohle je dobrá otázka. Upřímně

si myslím, že ne vždy make-up musí

dělat profesionál. Jsou nevěsty, které

ve svatební den u sebe nechtějí

nikoho cizího, a tak dají přednost

tomu, nechat se hýčkat kamarádkou

nebo se do líčení pustí samy. Některé

z nás mají svou zkrášlující rutinu tak

zajetou, že se odmítají svěřit do

cizích rukou. A obojí je v pořádku. Po

vizážistce by ale určitě měly sáhnout

nevěsty, které trvají na tom, aby jejich

make-up vydržel a vypadal dokonale.

Je to vše o prioritách, které si každá

nevěsta musí ujasnit sama.

8. MILUJETE PŘIROZENOU ŽENSKOU KRÁSU ? 
TAK PŘESNĚ PRO VÁS JE TADY METODA BROW FILLER A LASH FILLER

    2.  S jakým časovým předstihem bychom se měly po vizážistce poohlédnout? 

 

        Myslím, že i u tohoto platí „čím dříve, tím lépe“. Většina vizážistek má svatební termíny plné už

rok dopředu. Ale jsou i takové, které berou rezervace maximálně půl roku dopředu. Já osobně si

myslím, že to je zase o prioritách každé z nás. Jsou nevěsty, které chtějí mít dokonalý make-up a

chtějí ty nejlepší z oboru. To je třeba si termín rezervovat i rok předem. Pokud to pro nevěstu není v

žebříčku hodnot na prvním místě, ale spíš jí záleží na dokonalém jídle, ať si nejdřív bukuje nejlepší

restauraci v okolí a vizážistku řeší až pak.
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      3. Mluvíte o tom, že základem je krásná pleť. Co můžou tedy nevěsty pro sebe udělat samy a

jaká by měla být normální denní rutina pro každou ženu, aby se udržovala v dokonalé formě?

 

        Tohle je hodně důležitá a zároveň hodně náročná otázka, kterou se poslední roky intenzivně         

zabývám. Odpověď na ni je velice obsáhlá a nemyslím si, že existuje jeden konkrétní návod.

Každé tělo je jiné a má jiné potřeby. Pokud nevěstu trápí například špatná pleť, měla by se obrátit

na kvalitního odborníka, který jí pomůže najít řešení na míru.

       6. U starších nebo zralejších nevěst se může objevit

další nepřítel: vrásky. Jak proti nim bojovat?

 

        U vrásek jsou podle mě jen dvě cesty – botox nebo

smíření. Já jsem názoru, že vrásky patří k životu, a na

ženách se mi líbí. Každá vráska skrývá plno příběhů,

úsměvů, slz a zážitků, díky kterým je člověk, kým je. Z mé

zkušenosti si nevěsty, které mají vrásky, umí často

mnohem lépe užívat život i svatební den samotný. Pokud

ale ženu vrásky trápí a chce se jich zbavit, jsem naprosto

pro, aby volila invazivnější metody, jako je například již

zmíněný botox. Když tyto zázračné metody věda nabízí,

proč je nevyužít. Vybírejte si ale pracoviště důkladně a

zjistěte si o zákroku a všech možnostech co nejvíce

informací.

     4. V jakém časovém horizontu pak ženy mohou vidět výsledky na vlastní pokožce?

 

         Nemůžu určitě mluvit za všechny, ale já mam zkušenost takovou, že mé zákaznice rozdíl vidí

už po prvním ošetření. Ty, které péči o pleť berou opravdu vážně, a pořídí si i produkty na domácí

péči, mi většinou hlásí velké změny už po dvou týdnech. Pokud má někdo větší problémy s pletí,

například akné, hodně dehydrovanou nebo mastící se pleť, někdy trvá i několik týdnů, než se pleť

srovná do normálu. Proto je lepší řešit vše co nejdřív.

 

       5. Pokud to tedy žena udělá a obrátí se na odborníka, co ji čeká? Jaké procedury jí zajistí

krásnou pleť?

 

        Určitě existuji intenzivní salonová ošetření, která dokáží pleť restartovat a dodat jí, co

potřebuje. Pokud ale žena, která se o svou plet doteď starala špatně, nezmění svou denní rutinu,

výsledky ošetření nebudou téměř znatelné. Někde jsem slyšela hezký výrok: „Já sama vaši pleť

zachránit nedokážu, ale spolu to dokázat můžeme.” A za mě je tohle 100% pravda. Salonové

ošetření dělá 20 % a těch zbylých 80 % má každá z nás jako domácí úkol.

        7. Zpět ke svatbám. Velkou neznámou bývá cena, ať už za zkoušky

nebo samotné líčení. Jak se určuje a kde se ceny obvykle pohybují?

 

        Každá vizážistka si svou cenu určuje sama a v ceně jsou zahrnuté jak

náklady na materiál, tak i na různá školení a zkušenosti. Proto se ceny na

trhu často hodně liší. Jsou dámy, které jsou schopné nalíčit za 400 Kč, ale

jsou i vizážisté, kteří při jednom líčení nemohou jít pod 1000. Většina

vizážistek, které se věnují svatbám, má speciální cenové balíčky, které jsou

výhodnější. Cena se pohybuje většinou od 3000 do 6000 korun, takový

balíček zahrnuje líčení, účes a zkoušku. Cena se může navýšit ještě o jízdné,

které vychází okolo 8 Kč/km.

 

       8. Kdy se objednat na zkoušku líčení?

 

        Nejlépe asi měsíc před svatbou a určitě až potom, co má nevěsta

vybrané šaty.



213 |  www.svatebniblog.cz

         9. Jak zkouška probíhá? 

 

        Zkouška u mě většinou probíhá tak, že mi nevěsta ukáže nějakou představu líčení, ukáže mi

fotku svých svatebních šatů, závoj nebo jakékoliv další doplňky, které ji budou zdobit. Většina

českých nevěst chce make-up opravdu přirozený, za což jsem neskutečně ráda. Po tom, co

nevěstu vyzpovídám a zjistím vše, co k práci potřebuji, se pustím do díla. Když je hotovo, nevěsta

dostane do ruky zrcátko, aby se mohla podívat i zblízka, a já se ujistím, že jsem naplnila její

očekávání. Pokud ne, přijdeme společně na to, co se jí na make-upu nelíbí, někde ubereme,

někde přidáme, a vytvoříme dokonalý make-up, ve kterém se cítí skvěle.

 

 

         10. Jaké jsou trendy posledních let, po čem nevěsty nejvíce touží ?

 

 

         Jako největší trend vidím asi rozjasňovače, které dodávají pleti svěží a zdravý vzhled. Ten

teď frčí úplně všude. Když je dokonale nalíčená pleť, stačí už jen lehce zvýraznit oči a rty a

nevěsta může jít na to.

           11. Nevěsty také řeší dilema – umělé řasy

nebo řasenka. Co myslíte vy? 

 

         Za mě je vždy nejlepší kombinace kvalitní

voděodolné řasenky a nalepení jednorázových

trsů řas. 

 

        12. Velkým trendem je nyní dokonalé obočí.

Kdy tvar a úpravu obočí začít řešit a jaké existují

možnosti úprav?

 

        Obočí je opravdu hodně důležité a procedur

na jeho zkrášlení je čím dál více. Obočí je pro

krásu obličeje tak podstatné, že si myslím, že by

žádná žena neměla čekat a měla by si obočí

nechat zkrášlit co nejdřív – nejen kvůli svatbě, ale

kvůli sobě samé. Technik je spousta, mojí

nejoblíbenější technikou je v posledních

měsících Brow Filler, který obočí vyrovná, trvale

zafixuje a opticky zahustí. Jedná se o spa

proceduru, která chloupky zároveň i do hloubky

vyživí a tím podpoří sílu a délku chloupků a efekt

vydrží až dva měsíce.

BROW FILLER

Jak to celé funguje?

 

           Přírodní chloupky obočí se vytáhnou v námi určeném směru a fixují pomocí kombinace

přípravků InLei®. Postup zahrnuje úpravu a pigmentaci obočí v tzv. ombre efektu, aby bylo

dosaženo opravdové přirozenosti. Všechny produkty svou účinnost vzájemně podporují.  Brow

filler, stejně jako Lash filler, vyživuje a napomáhá rychlejšímu růstu chloupků klientky. Jde tedy o

přirozenou metodu.

 

Co přesně BROW FILLER nabízí klientům? 

 

         Maximální přirozenost (nic umělého), dokonalou úpravu obočí, podporu růstu chloupků,

řešení pro neupravené obočí, chloupky rostoucí různými směry, vyčesání chloupků obočí v

požadovaném směru, barevnou pigmentaci obočí a ombre efekt.



      13. Máte nějaké všeobecné doporučení pro nevěsty? Například, co by každá

nevěsta měla mít s sebou v kabelce v den svatby?

 

         Nic. Ideálně by měla být nevěsta nalíčená tak, aby za celý den jakékoli úpravy

nemusela řešit a mohla si naplno užívat svůj den. Proto nevěstám, které si se svou vizáží

nechtějí lámat hlavu, doporučuji vybrat si skvělou vizážistku, která se o dlouhotrvající

make-up postará. Kabelku by si místo nevěsty měla vybavit svědkyně, a to nějakým

leskem na rty a případně nějakou hydratační vodou ve spreji, aby mohla nevěstu

osvěžit, když bude třeba.

Chloupky uhlazené, nadýchané, vyčesané    

 nahoru - záleží jen na vás

Po aplikaci budou hebké a poddajné

Vhodné jak pro tvrdé nepoddajné chloupky,

tak pro ty jemné

Zahuštění obočí

Maximální přírozenost

Maximální výživa a podpora růstu

Fixace chloupků v požadovaném směru

Pigmentace obočí - barva InLEI se nevymývá,

zůstává až do vypadnutí chloupku

Efekt na 1-2 měsíce

CO BROW FILLER DOKÁŽE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST CITLIVOSTI:

 

            Tento test je vždy nutné provést před

samotnou aplikací a spočívá v nanesení všech

používaných přípravků na předloktí a vyčkání

na případnou reakci 24-48 hodin.
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9. TOUŽÍTE PO OPÁLENÉ POKOŽCE TŘEBA JEN VE VÁŠ SVATEBNÍ DEN? 

        Krásný vzhled pro mnoho lidí znamená také přiměřeně opálenou pokožku. Nejen, že vyvolává

dojem zdraví a aktivity, ale navíc zeštíhluje a pleť vypadá celkově svěžejší, skryjí se kruhy pod očima i

další drobné nedostatky. Možností je samozřejmě několik, první bývá přírodní opálení od sluníčka,

často se volí také návštěva solária. Ne vždy je ale možné přírodní opálení. A obyčejných soláriím se

mnohé vyhýbáte s obavou z neblahých dopadů na vaše zdraví. Pak se hodí sáhnout po šetrnější

umělé variantě, jakou je bio solárium nebo samoopalovací nástřik. Hledali jsme někoho, kdo by nám

toto téma přiblížil, a našli jsme jedno specializované ostravské studio krásy, Studio Ivana, kde jsme se

o procesu dozvěděli více.

 

        Sluneční záření je pro náš život nezbytně nutné. Pomáhá vytvářet v naší pokožce vitamín D,

potřebný pro zdraví kostí a zubů, ale i pro prevenci dalších nemocí. Slunce také působí blahodárně

na naši psychiku. A samozřejmě opaluje kůži, která pak vypadá krásně, a zlepšují se i některá kožní

onemocnění, jako je akné nebo ekzémy. Slunci se tedy, už kvůli zdraví, nelze úplně vyhnout.

 

        Na druhou stranu všude slyšíme varování před nebezpečím UV záření, zejména pro vznik

rakoviny kůže. Nadměrné opalování způsobuje i vysušování pokožky a předčasné vrásky. Je proto

potřeba vychytat zlatý střed a např. před umělým opalováním v soláriích dát přednost pohybu venku

při dodržení zásad bezpečnosti (předcházet spálení, hlídat si délku pobytu na slunci, a to mimo

poledne, chránit si oči a podobně, však to jistě znáte).

 

         Zdaleka nejlepší je, když se opálíte třeba při sportu, tak, jak je to pro tělo přirozené. Ale ne vždy je

přírodní opálení možné. Když se vdáváte na jaře, asi toho bronzu venku ještě moc nenachytáte. Nebo

se vám podaří opálit se nerovnoměrně a potřebujete záchranu. Ať už v podobě samoopalovacího

přípravku nebo solária – ale abyste si zachovaly zdraví, určitě dodržujte zásady bezpečnosti a zkuste

se poohlédnout po tzv. bio soláriu.

CO JE TO BIO SOLÁRIUM

 

        Je to sice solárko, s tím se nic nenadělá. Ale

od klasiky se liší v technických parametrech,

které způsobí, že je pro pokožku šetrnější. Oproti

běžným zařízením má vyšší podíl UVA záření,

naopak nebezpečné UVB je omezeno. Více tím

připomíná skutečné přírodní slunce, ale doba

pobytu v něm je omezená, máte to tedy víc pod

kontrolou.

 

 

 

Přínosy bio solária:

-  je celkově jemnější

-  opálení je pozvolnější, ale déle vydrží

-  navozuje psychickou pohodu

-  méně se vysušuje pokožka

-  podporuje imunitu a tvorbu vitaminu D

-  pomáhá při různých kožních potížích

Bio solárium poznáte podle toho, že světlo, které vydává, není modré, ale zelené. I tím přispívá k dobré

náladě a relaxaci. Což se, jak jistě uznáte, každé nastávající nevěstě hodí.
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SAMOOPALOVACÍ NÁSTŘIK

 

        Další možností, jak sjednotit odstín a dosáhnout krásné bronzové barvičky, je samoopalovací

prostředek. Zakryje nejen nerovnoměrnosti, ale i drobné závady pokožky, jako je akné, žilky,

vitiligo, jizvy apod. Výhodou je, že se nevystavujete žádnému záření. Raději se ale vyhněte levným

přípravkům z běžné drogerie, ať nejste zklamané. Účinek nemusí být takový, jak čekáte, hrozí, že si

ho nanesete nerovnoměrně, nehledě na to, že může dělat skvrny.

 

        Lepší je, alespoň v případě takové události, jako je svatba, svěřit se do rukou odborníka. Ve

Studiu Ivana (Ostrava) nabízejí kromě bio solária i samoopalovací nástřik a pro ten využívají italskou

značku kosmetiky That'so. Jedná se o kosmetiku testovanou v EU, kde platí přísnější pravidla, než

třeba v Číně či USA. Má přírodní složení, obsahuje mj. výtažky z aloe, takže má i hojivé účinky na

pokožku a je vhodná také pro těhotné či kojící ženy nebo ty s citlivou pokožkou i alergií na

sluneční záření. S barvami této značky nebudete žluté a přípravek krásně voní.

 

Co vás při proceduře čeká ? 

         Postavíte se do speciální kabiny a necháte na sebe aplikovat opálení. Je to rychlé (aplikace

trvá 5-10 minut), nanesení je v tomto případě rovnoměrné po celém těle a nedělá to skvrny. 

 

 

Kde hledat? 

        Dnes už jsou bio solária vcelku rozšířená, takže to své si jistě najdete nedaleko bydliště. Nás,

jako tip pro vás, zaujalo ostravské Studio Ivana, protože kromě opálení si tady můžete vybrat i další

služby. Součástí služeb těchto studií bývá i kadeřnictví, kosmetika, vizážistika, pedikúra, manikúra a

nehtová modeláž. Pokud se chcete na svatbu zkrášlit od základu, můžete kromě výše uvedeného

zkusit i ošetření pleti speciální metodou svalové stimulace, která způsobí liftingový efekt bez jehel.

Zkrátka a dobře, můžete odejít jako úplně jiná žena.
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10. CHCETE MÍT NA SVATBĚ ZÁŘIVĚ BÍLÉ ZUBY? 

         Žena je nejkrásnější, když ji zdobí rozzářené oči a

šťastný úsměv. Jako nevěsta ale přece jen většinou

budete chtít o trochu víc. Úsměvu se dá pomoci, když si

rozjasníte a vybělíte zuby. Bojíte se chemických látek a

zubařů? Můžete zkusit přírodní, šetrnou variantu v

podobě metody oil pulling.

 

        Když se řekne krásný úsměv, většinou si k němu

automaticky přimyslíme i zářivé bílé zuby. Bohužel ale ne

každému je příroda nadělila, nebo o jasnou bělost přišli v

průběhu života. Na zabarvení zubů má totiž vliv celá řada

faktorů.

 

        Někdo má zuby dožluta prostě geneticky dané.

Typickou příčinou zabarvených zubů je dále kouření, pití

kávy, černého čaje či červeného vína, krátkodobě mohou

zuby natónovat také některé potraviny (borůvky, červená

řepa…). Barvící efekt potravin může ještě zvýšit nedbalá

ústní hygiena. Krémově bílé skvrny na zubech má na

svědomí zvýšený přísun fluoru. A neblahý vliv na vzhled

chrupu můžou mít také některá antibiotika.

        Naštěstí přírodě se dá pomoci a existuje celé

spektrum možností, jak si zuby vybělit.

MOŽNOSTI BĚLENÍ ZUBŮ

 

        Možností je opravdu hodně. Od domácí péče po bělící kůru u zubaře nebo dentální hygienistky.

 

1. U odborníka: 

        Odborník vás ze všeho nejdřív pečlivě zkontroluje. Bělení zubů by se totiž měli vyhnout např. lidé s

obnaženými zubními krčky, krvácením nebo zánětem dásní, poškozenou sklovinou či parodontózou.

Problematické jsou zuby s bílými výplněmi nebo korunkami. Ty si totiž ponechají svoji původní barvu,

takže by se pak od okolních vybělených zubů dosti výrazně lišily.

        Po zevrubné kontrole se zpravidla budete muset u dentální hygienistky naučit správnému čištění

zubů.

        A teprve pak se přistoupí k bělení, za použití koncentrovaného peroxidu vodíku a speciální lampy.

Sezení je zpravidla více (obvykle 3-4 návštěvy), aby byl efekt viditelný. Počítejte tedy hned s několika

návštěvami zubařské ordinace a také s tím, že pěkně provětráte peněženku.

 

2. Doma: 

        Ve své koupelně můžete využít různé bělicí pasty, nebo i intenzivnější kůry v podobě gelů, pudrů či

nalepovacích bělicích pásků. Někteří zubaři nabízejí možnost nechat si u nich vyrobit formičku přímo

na vaše zuby, kam se poté aplikuje gel, který necháte působit přes noc.

        Ve všech těchto případech je zpravidla použitá v nějaké koncentraci chemická látka, která je do

jisté míry agresivní. Nevýhodou mohou být dočasně citlivé zuby a v procesu bělení i větší vnímavost

vůči barvícím potravinám (je tedy dobré se jim v průběhu kůry a alespoň 2 týdny poté raději vyhnout).

Mnohem jemněji působí právě přírodní preparáty a postupy, mezi něž metoda oil pulling rozhodně

patří.
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ZUBY BÍLÉ JAKO DUŽINA KOKOSOVÉHO OŘECHU

        Metoda oil pulling v doslovném překladu znamená tahání oleje, a ono to tak skutečně je. Olej

válíte v puse a protahujete ho mezerami mezi zuby, a to asi po dobu 10-15 minut. Během té doby se

má změnit jeho struktura na vodnatou a jakoby mléčnou. Pak olej vyplivnete a máte pro ten den

hotovo.

 

        Metoda pochází z Indie, kde se používala už ve starověku. Podstatou jejího fungování je, že olej

při převalování v ústech vytáhne nežádoucí látky a bakterie a odstraní zubní plak. Takže si pěkně

vyčistíte zuby i celkově prostředí v puse. Hlavním efektem je zdraví ústní dutiny, vedlejším pak svěží

dech a prevence celé řady onemocnění.

 

        Používat se dají různé oleje, ale konkrétně kokosový má navíc i bělící účinek. Ten je samozřejmě

pomalejší a slabší než u laboratorní chemie, ale zase je vhodný pro každého, takže se ho nemusí

zříkat ani lidé s korunkami či plombami.

Pokud vás neláká chuť čistého oleje, pak právě pro vás bude speciálně ochucený kokosový olej

Brilliant COCO.

KOKOSÁK ZE SRÍ LANKY
 

         Brilliant COCO se používá jednou denně, nejlépe po čištění zubů.

Ideálně po tom večerním, kdy bude olej moci na zuby působit i během

vašeho spánku. Protože se jedná o šetrnou přírodní metodu, bělicí efekt

můžete pozorovat asi po 14 dnech.

        Kokosový olej Brilliant COCO je ochucený, má mátovou příchuť,

takže navíc osvěží dech a budete mít pocit opravdu čistých úst.

        Olej dodávají balený v sáčcích, jeden sáček obsahuje 10 ml oleje,

což se hodí právě na jedno čištění. Můžete si vybrat tři kůry: na 14 dní (14

pytlíků oleje), 4 týdny (28 sáčků) nebo 6 týdnů (42 dávek).

A ještě pár bonusových perliček o oleji Brilliant COCO:

 

-  pochází se Srí Lanky

-  nebyl testován na zvířatech

-  je bezlepkový

-  hodí se i pro těhotné a kojící ženy

NA KOLIK VÁS TATO LEGRACE PŘIJDE?

 

Překvapivě příjemné jsou ceny:

 

-  balíček na 2 týdny … 419 Kč

-  balíček na 4 týdny … 754 Kč

-  balíček na 6 týdnů … 1069 Kč + jako dárek bambusový zubní kartáček

 

          Zboží lze platit na dobírku, převodem, kartou on-line nebo přes PayPal. Doručí vám ho buď

kurýrní společnost nebo klasicky pošta. Dodání je rychlé, u GLS už 2 dny od zaplacení. Poštovné u

GLS je 110 Kč při platbě předem, poště zaplatíte o něco víc.

         Pokud jste s kokosovým olejem nikdy nepracovali, můžete být překvapeni, když vám místo

tekutého oleje přijde pevná substance. Jeho konzistence se totiž může měnit. Když je studený, je

tuhý a bílý, ale rychle se rozpustí při vyšší teplotě – pak je čirý. Pokud dostanete sáčky se ztuhlým

olejem, což se v zimě pravděpodobně stane, nelekejte se. Můžete si ho dát rovnou do pusy, kde se

sám rozpustí, nebo sáček nejdříve zahřát v dlaních či na topení. Povolí opravdu rychle.

P. S.: A pozor, bílé zuby chtějí nejen nevěsty, ale i jejich ženichové, maminky či svědkyně… 
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11. MANIKÚRA & PEDIKÚRA 
 

        Celkově ve společnosti se všichni lidé prezentují svou

vizáží a hlavně estetickou úpravou své osoby. Úprava našich

rukou, především nehtů, se tak často stává nedílnou součástí

naší osobní vizitky. V den svatby tomu není jinak, a to jak u

nevěsty, tak u ženicha. Čeká vás nejen podávání rukou, ale

třeba vám vaše láska bude chtít políbit ruku, takže byste měli

včas myslet na to, v jakém stavu vaše ruce jsou. 

 

        S  pojmem manikúra už jste se určitě setkali. Jde o

základní péči zaměřující se na ošetření a úpravu nehtů. Pokud

se průběžně staráte o ošetření, kam patří úprava délky a tvaru

nehtů, je tato kapitola jen připomínkou, abyste si včas vyhlédli

někoho, kdo se o tento drobný úkol postará. Pokud ale této

oblasti nevěnujete tolik pozornosti, vy i váš snoubenec byste to

před svatbou měli zvážit. 

 

        I když nám momentálně jde především o estetiku, v této

kapitole se zaměříme na možnosti a typy úprav, abyste byli v

den “D” spokojeni. Upravená ruka je pro vás tedy i ze

zdravotního hlediska zárukou, že nedojde k onemocněním,

jako jsou záděry, nesprávně rostlé nehty, záněty kožních valů

apod. Pěstěné ruce jsou dnes samozřejmou součástí

každodenní hygieny, tak jaké že možnosti tento obor pro vás

nabízí?

Mokrá vs. suchá manikúra

 

        Rozdíl je jednoduchý, a to v jejím provedení. Při

provádění tzv. suché manikúry není použito vlhké

prostředí ke změkčení nehtu a kůžičky.

        U suchého provedení se používají brusky a frézky,

jimiž se nehty vyhladí, zkrátí a též se odstraní nehtová

kůžička. Pro mokrou verzi se ke změkčení kůžičky používá

buď olej, nebo vazelína. Kůžička se potom buď zastrčí,

nebo odstraní kleštičkami. Toto je ovšem naprostý základ,

který určitě provádíte pravidelně. Jak ale dosáhnout ještě

většího estetického zážitku? Třeba nehtovou modeláží.

Pokud jste ji ještě nevyzkoušela, nebojte se, dá se i po

svatbě normálně odstranit nebo upravit, tak, aby vám vše

vyhovovalo.

Modeláž nehtů

 

        Umělé nehty se nosí už tisíce let. Dokonce už v Egyptě

se zlaté nehty nalepovaly na ty přírodní, značilo to míru

vašeho bohatství. Dnes se k vytvoření používají nejčastěji tři

základní materiály: gel, akryl a hedvábí. A v čem je rozdíl? 
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GELOVÉ NEHTY 

 

        Gelové nehty, které jsou dnes už normální a nejrozšířenější možností, se mohou aplikovat na

jakoukoliv velikost i tvar nehtu. Nehtařka je tvoří nanášením vrstev gelu na přírodní nehty.

Vzájemně se spojí a ztvrdnou v pevný gelový nehet. Gel tuhne působením ultrafialového světla v

UV lampě. Mezi umělými nehty mají gelové nehty nejpřirozenější vzhled, protože je gel průhledný,

vypadají jako vlastní, jen jsou delší a pevnější a lak na nich vydrží opravdu dlouho. V průběhu

odrůstání (okolo 3 týdnů) se pak jen dolaďují detaily přidáním gelu a například změnou designu

nehtu.

 

AKRYLOVÉ NEHTY

 

        Akrylové nehty jsou vhodnější pro aplikaci na tvrdé nehty, protože jsou svými vlastnostmi a

strukturou tvrdší. Počítejte ovšem s tím, že jsou křehčí, a proto i náchylnější k poškození. Aplikace

akrylu na nehty se nedoporučuje u alergiků, vzhledem k jejich poměrně vysoké agresivitě.

        Další stinnou stránkou tohoto materiálu je jeho zasahování do organizmu. Spodní vrstva

materiálu totiž částečně proniká do vlastního nehtu. I z tohoto důvodu nejsou akrylové nehty

vhodné pro dlouhodobé užívání.

        V prvé řadě dojde k nalepení umělého nehtu a tím si prodloužíte délku nehtu, nanese se na něj

akrylová směs pudru a tekutiny, aby umělou hmotu zakryla a sjednotila. Akrylový materiál vzniká

kombinací dvou hmot: modelovacího pudru obsahujícího benzoyl peroxid a modelovací tekutiny

s aminy. Po smíchání se obě složky chovají jako katalyzátor monomerů, reagují spolu a vytváří

hmotu, která za několik vteřin ztvrdne. Nehty pak připomínají něco jako porcelán. Takovéto nehty

pak vydrží 3 až 5 týdnů.

 

HEDVÁBNÉ NEHTY

   

        Metoda umělého hedvábí se skládá ze tří součástí: síťoviny, pryskyřice a aktivátoru pryskyřice.

Používaná pryskyřice je chemikálie, patřící do skupiny akrylátů, která při styku se vzduchem schne

a tvrdne. Hedvábné nehty vydrží přibližně 3 týdny.
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        Pokud jste se stále nerozhodla pro nehtovou umělou

modeláž a trváte na svých přírodně upravených nehtech, i

přesto bychom vám doporučili navštívit manikérku, která

má ve své nabídce možnost P-Shine.

 

 

                                                     P-SHINE

 

        Jde o techniku péče o přírodní nehty, u nás známou již

mnoho let. Málokdo ale ví, že princip leštění nehtů vychází z

dávné historie japonských předků, kteří pečovali o své nehty

již před mnoha staletími.

        Japonská péče je vhodná pro většinu nehtových skupin

a i ty, které trápí nějaké estetické nerovnosti – roztřepené,

lámavé i nerostoucí nehty. Jelikož principem je leštění

nehtů, není vhodný pro nehty tenké nebo úplně zničené.

Kúra podporuje prokrvení a zdravý růst nehtů. Měla by se

pravidelně co 14 dnů opakovat. Třeba i několik měsíců. 

        Hlavními složkami je včelí vosk a křemičitá hlinka.

Provádí se zaleštěním včelího vosku do přírodního nehtu.

Současně se také prokrví nehtová ploténka a podpoří tak její

zdravý růst. Nehty po aplikaci mají vysoký a krásný lesk.

Doba ošetření nehtů touto metodou je přibližně 30 minut a

doporučená další návštěva je za 2-3 týdny. Pokud tuto

metodu aplikujete opravdu pravidelně, dosáhnete krásně a

zdravě vypadajících nehtů, které se také určitě zpevní.

Metoda je vhodná pro ženy i muže. 

        Nehtový make-up nebo také nail art a česky také

zdobení nehtů, prodělal v České republice velký “boom”.

Trendy se obměňují každou sezónu jakoby mávnutím

kouzelného proutku, takže inspiraci najdete určitě všude

kolem vás.

 

        A víte, jak postupovat při správném lakování nehtů?

Začít byste měla vrstvou podkladového laku, který chrání

nehty před barevnými pigmenty obsaženými v laku.

Následují 2 vrstvy barevného laku dle vlastního výběru a

nakonec se nanáší poslední vrstva průhledného vrchního

laku, který chrání lak před poškozením a poškrábáním.

Pokud tedy si chcete nehty na svatbu pouze nalakovat,

nechte to nejlépe až na podvečer, před svatebním dnem.



222 |  www.svatebniblog.cz

        Francouzská manikúra je nejznámější nehtová designérská metoda, která je na světě už několik

generací a stále je velice populární. Vzhled francouzské manikúry vytvoříte lakováním nehtů nebo

použitím bílé tužky na nehty. Při lakování lakujeme volný okraj nehtu bílým lakem a po zaschnutí

naneseme průhledný nebo jemný růžový lak. Existují také samolepící šablony pro perfektní a

stejnoměrné vytvoření obloučku na všech nehtech, které seženete v jakékoliv drogerii.

 

U profesionální nehtařky si pak nehty můžete nechat ozdobit metodou 2D a 3D, využít tzv. vodní

nail art, razítka na nehty, nebo Air Brush techniku - rozstřikování nebo rozprašování barvy.

 

Trend razítek!

 

         Razítka na nehty jsou moderním a jednoduchým způsobem, jak zkrášlit svoje nehty. Velkou

výhodou této techniky je její rychlost. Oproti ručnímu zdobení je hotová za několik málo minut. Na

trhu je nespočet motivů, které si můžete vykouzlit v nejrůznějších barvách a odstínech. Pro tuto

zkrášlovací techniku se používají destičky s nejrůznějšími motivy, speciální lak, stěrka a razítko.

Razítky se můžou ozdobit jak nehty přírodní, tak i umělé, nenalakované i nalakované. Vyjde vás to

opravdu na pár korun a nehty vypadají skvostně.

 

Nežádoucí reakce při použití nehtové kosmetiky

 

        Pozor, to, že navštívíte salon, nebo samotné sáhnete po nějaké nehtové kosmetice, může občas

přinést i nežádoucí reakce pro vaše ruce. Mluvíme tady například o podráždění, alergické reakci, infekci a

při neopatrné manipulaci i o mechanickém poškození.

       Alergen může být obsažen v laku na nehty nebo v samotném umělém nehtu. Alergická reakce, která

probíhá místně v okolí nehtu, na nehtovém valu nebo kůžičce, se ovšem nemusí objevit jen na daném

místě. Projevit se může i na krku nebo v dekoltu či na tváři. K tomu dochází při dotýkání těchto míst rukou,

na které máme alergen nanesen. Alergická reakce se pak pouze přenesla.

 

Častými alergeny jsou :

- akryláty

- toluen

- formaldehyd 

- kalafuna

 

        Tyto látky mohou být obsaženy v přípravcích nehtové kosmetiky. Proto opravdu nedoporučujeme

využívat neověřené novinky v den svatby. Vybírejte pouze ověřenou kosmetiku, která vám nezpůsobí

nějaké trable. Určitě netoužíte po nateklých prstech nebo dekoltu.

        Metakrylát je dokonce v některých zemích zakázán. Formaldehyd se nachází v lacích na posílení

nehtů. Bývá příčinou svědění, zarudnutí, otoku až bolestivosti v okolí nehtů. Pokud se taková reakce objeví,

měla byste co nejrychleji navštívit dermatologa.
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        Odlakovač, který opravdu nejvíce škodí nehtům, byste měla využívat maximálně jedenkrát do týdne.

Kosmetický lak na nehty není vhodné používat na nehty, které mají nějaký problém. 

 

                                                                                 VÝŽIVA NEHTŮ

 

        A jak na vyzrát na celkově zdravé nehty? Bohužel je to tak: hlavně správnou stravou bohatou na

vitamíny a minerály. Pokud víte o nějakém, který vám opravdu schází, je dobré sáhnout i po doplňku

stravy.

 

MILUJETE PŘIROZENOST A PŘESTO SI CHCETE BÝT  JISTÉ KRÁSNÝMI NEHTY
V DEN VAŠÍ SVATBY?  A CO TAK SHELL LAK? 

        V rámci nehtové modeláže je Shellac, nebo

také Shall lak či Shell lak, úplnou novinkou. Pokud

vám nyní na mysli vyvstaly umělé nehty přilepené

pomocí speciálních přípravků a gelu, jste vedle.

Sama osobně jsem hledala novou metodu, kdy

bych vlastní nehty tak nezatěžovala, ale mohla je

mít stejně krásné a hlavně pevné po delší dobu.

Tuto metodu mohu doporučit, je ovšem

samozřejmostí, že pokud si přejete mít pěkný tvar

nehtu určité délky, měli byste po této metodě

manikúry sáhnout co nejdříve před svatbou. 

 

A O CO SE JEDNÁ? 

 

        Shellac se aplikuje na vaše přirozené nehty.

Princip metody není nijak závratně složitý. Hlavní

fígl spočívá v tom, že se na nehty nelepí žádné

tipy, lepidla tedy není třeba. Plocha se pouze

doplní velmi silným a odolným speciálním lakem,

který se rovněž fixuje pod UV lampou po dobu 2

až 3 minut. Díky Shellac vzniká velmi krásné

zdobení, které vydrží dlouho, jelikož je vlastně

zapracované do nehtu. Jednoduše řečeno, nehty

jsou vlastně „jen“ nalakované, nemusíte se již tedy

více bát problému s plísněmi ve vrstvě mezi

nehtem a tipem.

 

 

                                                                          

 

KRÁSNÉ A ZDRAVÉ NEHTY NA 3 TÝDNY

 

        Je prokázáno, že tato metoda vydrží dva až tři

týdny bez poskvrnky, a přesto se můžete věnovat

činnostem, které běžně děláte. Máte raději

extravagantní zdobení, nebo francouzskou

manikúru? Obojí je možné. Můžete si vybrat dle

vlastního vkusu a nehledět na barevné omezení,

protože zde žádné neexistuje! Vybrat si můžete z

široké škály, která čítá čtyřiadvacet odstínů. A

pokud si přejete opravdu speciální barvičku,

kterou nikdo nemá, odstíny se dají bez problémů

individuálně namíchat. Tyto laky mají oproti

ostatním jednu velkou výhodu, a tou je, že jsou

krásně hladké a lesklé, nehty pak vypadají

skutečně přirozeně a upraveně.
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      SHELLAC (shell lak) A DO HODINY MÁTE HOTOVO

 

        Zkušená manikérka zvládne vytvořit nehty s

pomocí Shellac během jedné hodiny včetně manikúry.

Aplikace je totiž velmi snadná a praktická, navíc se

nehty nepilují, takže není co pokazit. Shellac není

gelový lak, jak jsme je doposud znali. Jeho složení je

unikátní, po dlouhou dobu a za pomocí průzkumu

zákazníků vyvíjené specialisty. Z čehož plyne i jeho

další výhoda, kterou je, že se gel neodlupuje. Je na

nehtu natolik fixovaný, že vytvoří efekt

několikanásobné síly nehtu přirozeného.

 

 

A O CO ZDOBENÍ NEHTŮ ? 

 

        Do laku  se dá zapravit jakékoli další zdobení,

třeba glitry nebo kamínky v různých barvách, které

pevně drží, protože jsou díky UV lampě zapraveny

přímo do laku. Vyberete si z množství ozdob, a až

dostanete pocit, že je čas na změnu, žádný problém.

Lak i zdobení se dají kompletně odstranit během

několika minut, ihned poté je možno nanést další. Ať

jste žena v domácnosti, které ratolesti nedají na chvíli

pokoj, nebo vytížená manažerka, která nemá chvilku

čas na sebe, metodu Shellac jistě oceníte. Starosti s

nehty už nyní můžete hodit za hlavu. Za hodinu je

postaráno na minimálně čtrnáct dní. V našem studiu

vám Shellac provedeme kvalitně a s individuálním

přístupem. Je možno si ozdobit nejen nehty na rukou,

ale také na nohou, a tak budete stále perfektně

sladěná a připravená pro všechny možné příležitosti.

Třeba i váš den "D".  

 

        Osobně jsem se s touto metodou setkala až v

posledních měsících v rámci péče krásného

ostravského salónu Budoir Gabriell, kde mi dali ruce

do pořádku.
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A TADY UŽ MÁTE MALÝ SEZNAM LÁTEK, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K ZDRAVÉMU
RŮSTU NEHTŮ:

Vitamin A (Retinol) 

         Napomáhá zpevnění tenkých nehtů a

celkově podporuje růst kostí. Najdete ho v

rybách, játrech, vaječném žloutku, mléce,

špenátu a brokolici.

 

Vitamin B7 (Biotin) 

        Podporuje růst samotných nehtových

buněk. Nejdete je v pivních kvasnicích,

brokolici, sýru, ořeších, sóji, slunečnicových

semínkách a celozrnných obilninách.

 

Vitamin B2 (Riboflavin) 

        Pozitivně ovlivňuje stav kůže, vlasů a

nehtů. Najdete ho v karotce, chřestu, špenátu,

jablcích, česneku, zázvoru, papáji a výrazně

barevném ovoci a zelenině.

 

Vitamin B12 (Kobalamin) 

        Ten zase pomáhá tělu vstřebávat bílkoviny

a přispívá k tvorbě nehtových buněk. Obsahuje

ho mléko, vejce a mořské řasy.  

 

Vitamin C (Kyselina askorbová) 

        Pokud jej máte dostatek, předcházíte

tvorbě záděrů a otoků nehtové tkáně. Je

obsažen v rajčatech, brokolici, chřestu a v

pšeničných klíčcích.

 

Vitamin E (Tokoferol) 

        Snižuje žloutnutí nehtů a podporuje krevní oběh.

Nachází se v zelené listové zelenině, ořechách,

rostlinných olejích a mléčných výrobcích.

 

Vápník

         Přispívá k růstu a odolnosti zubů, kostí a nehtů.

Dobrým zdrojem jsou tofu a ořechy, hořké listové

zeleniny jako pampeliška a brokolice a mléčné výrobky.

 

Mastné kyseliny 

Šupinaté a suché nehty často dobře reagují na doplnění

stravy o oleje z pupalky, nebo brutnáku, které obsahují

polynenasycené mastné kyseliny potřebné k tvorbě

struktur buněčných membrán a zadržují vlhkost.

 

Železo

        Je to pro tělo nezbytný prvek. Jeho nedostatek

může způsobit ztenčení a zploštění nehtů. Jeho zvýšení

docílíme konzumací libového masa, sušeného ovoce a

ořechů.

 



226 |  www.svatebniblog.cz

Hořčík 

        Skvělá věc pro růst nehtů, mimo to stimuluje činnost nervů a svalů. Vydatným zdrojem hořčíku

jsou celozrnný chléb, cereálie, listová zelenina, ořechy, luštěniny a ryby. 

 

Bílkoviny 

        Jsou nutné pro dostatečnou tvorbu keratinu. Jejich nedostatek ma celkový velký dopad na vzhled

kůže, vlasů a nehtů. 

 

Silikon 

        Je nezbytný k samotné tvorbě nehtů a pomáhá efektivně využít vápník. Obsažen je ve výhoncích

vojtěšky, hnědé rýže, paprice, sóji, listové zelenině a celozrnných obilninách.

 

Síra 

        Představuje téměř 10 % obsahu látek těla a je životně důležitá pro nehty, svaly, vlasy a kožní

buňky. Nachází se v růžičkové kapustě, zelí, mléčných výrobcích, vejcích, česneku, libovém mase,

mořských řasách, semenech, luštěninách, cibuli, pšeničných klíčcích a celozrnných obilninách.

 

Zinek 

          Je základním kamenem zdravé kůže a nehtů přispívá k růstu a funkci buněk. Tento silný minerál

najdete v pivních kvasnicích, vaječných žloutcích, luštěninách, tykvi, slunečnicových semíncích a

celozrnných obilninách.

INSPIRACE TUTORIÁLEM  SVATEBNIHOBLOGU.CZ

Photography: Veronika Folvarčná
Make-up: Anežka Lachovská
Hair styling: Gabriela Vašková
Model: Vindy Krejčí
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Pedikúra

 

         Ke krásným svatebním šatům patří také svatební střevíčky. Není ale asi nic horšího než

neupravené nehty a chodidla v nádherných lodičkách. Nejen ruce, ale nohy jsou vizitkou každého

člověka. Základem, kterým se tento obor zabývá, je péče o nohy. Pedikérka pečuje o nehty, nehtové

okolí, pokožku nohou a odstraňuje zrohovatělou kůži na chodidlech. Ač si to neuvědomujeme,

nesprávnou obuví a nadměrnou zátěží nohou je často deformujeme a vystavujeme vzniku různých

vad a onemocnění. Nebojte se tedy občas si dopřát odborné ošetření nehtů se správným

zastřižením a zapilováním. Také odstranění ztvrdlé zrohovatělé kůže včetně závěrečné masáže. Je

to nejen příjemná procedura ale chráníte své zdraví.

 

        V  poslední době se konečně stala velkým trendem tzv. lázeňská pedikúra, velice oblíbená v

letních měsících, kdy se nosí otevřená obuv. Tak jako u manikúry se nehty mohou upravovat

lakováním, leštěním nebo modeláží pomocí UV gelu nebo akrylu. Dalšími vychytávkami jsou

depilace voskem či cukrovou pastou nebo lymfodrenáž dolních končetin. Nedílnou součástí jsou

masky a zábaly na chodidla s obsahem tzv. AHA kyseliny. Možná účinnější je zábal, který je

doplněn uzavřením v neprodyšném prostředí. Účinkem zábalů a masek je hydratace a obnova

pokožky, zlepšení vzhledu stávající pokožky, prokrvení celé oblasti a zesvětlení pleti. 

 

 

Procedura ve třech krocích? 

1.  Příprava nohou na ošetření – očištění, změkčení a dezinfekce

2.  Odstranění rohoviny a vyčištění, ostříhání, zapilování nehtů

3.  Dezinfekce nohou, masáž nohou a lakování nehtů

                    

A jaký typ si můžete dopřát?

 

                                                                            MOKRÁ PEDIKÚRA                

 

        Tato metoda je asi stále nepoužívanější, protože je vhodná pro většinu klientů. Po anamnéze

pedikérky následuje příprava nohou na ošetření. Začíná se koupelí, která má očistnou funkci.

Vhodné přípravky použité v lázni změkčují kůži pro snadnější odstraňování rohoviny. Teplota vody a

přípravky do očistné koupele se volí podle přání klienta a dle aktuálního zdravotního stavu. Koupel

trvá cca 7-15minut, ale doba může být i delší v závislosti na množství zrohovatělé kůže na

chodidlech. Nohy se osuší froté ručníkem a poté dezinfikují. Pak už jen odstraní zrohovatělou

pokožku. Používají se nástroje z chirurgické oceli, jako je třeba skalpel nebo škrabka, ale nemusíte

se bát, vše se dezinfikuje a sterilizuje. Je to prostě nutné pro odstranění zrohovatělé kůže a kuřích

ok na obzvlášť zatěžovaných místech na nohou.
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                                                                         POLOSUCHÁ PEDIKÚRA

 

         Tato metoda je hodně podobná té mokré. Základní pracovní postup je stejný, až na přípravu

nohou k ošetření. Pro změkčení pokožky se používají AHA kyseliny nebo změkčovadla kůže, vy je

znáte pod názvem chemický peeling. Metoda je nejvhodnější pro klienty, kteří nemohou být

vystaveni máčení nohou ze zdravotních důvodů, jako je vysoký krevní tlak, diabetes nebo varixy.  

 

Proč se AHA kyselina objevuje v pedikérské kosmetice?

        AHA kyseliny mají keratolytický účinek, což znamená, že dochází k naleptání rohoviny a

následně k jejímu odstranění. Hloubka a povaha účinku závisí na typu, složení, koncentraci, pH

chemické látky, způsobu a délce aplikace. To ale vše správně odhadne daný odborník. Důležitý je i

aktuální stav povrchových vrstev pokožky před aplikací. Procento AHA kyselin v kosmetických

přídavcích určených k pedikúře je od 0,5 do 30 %. 

 

                                                                          SUCHÁ PEDIKÚRA

 

        Často uslyšíte i pojem přístrojová pedikúra. Jedná se o modernější metodu pomocí

vysokootáčkových fréz tzv. nasucho. Práce probíhá na dezinfikovaných nohách, odbroušením

postižených míst brusnými nástavci. Při práci je dodržen naprosto přesný hygienický postup, takže

se nemusíte bát. Zrohovatělá kůže je odstraňována pouze broušením, při kterém nedochází k

porušení integrity kůže. Říká se, je to pečlivější a šetrnější metoda. Nejrozšířenějšími problémy, u

kterých se využívá, jsou např. kuří oka, zarostlé nehty, deformované nehty, hyperkeratózy a různé

praskliny, které se odstraňují výbrusem bez bolesti a krvavých poranění. Pokud trpíte například

cukrovkou, vysokým krevním tlakem, křečovými žiilami nebo berete léky na ředění krve, volte

tuto metodu. Hrozba poranění klienta je minimální v porovnání s mokrou metodou.

 

                                                              RYBÍ PEDIKÚRA (Fish pedicure)

 

        Milujete rybičky? Tak to vás nadchne turecká metoda rybí pedikúry. O tu se postará rybička

jménem Gara rudohnědá (Garra rufa), také lidově nazývaná „doktor ryba“. V přírodě žije v

termálních pramenech, které mají až 36 stupňů Celsia. Rybička není náročná na potravu, kvůli

nedostatku potravy v přirozeném prostředí, a tak nepohrdne ani odumřelou kůží. Majitel John Ho

zavedl ve svých soukromých lázních ve Virginii tuto metodu pedikúry. Přes počáteční pochybnosti

měla tato metoda veliký úspěch a rozšířila se do mnoha dalších států. A teď pozor, i do České

republiky!

        Je to vlastně jednoduché, vložíte nohy do akvária s rybičkami, které se krmí odumřelou kůží.

Rybky nemají zuby, proto se klient nemusí bát bolesti, ale naopak rybky mohou lechtat. Tato

metoda pedikúry je lehkou náhradou za ošetření pomocí žiletek, ale není zcela postačující. Neřeší

problém zarostlých nehtů ani kuřích ok. Rybičky mají uplatnění i u pacientů s psoriázou a

atopickým ekzémem.

 

        Snad jsme vám alespoň trochu poradili, jak v průběhu plánování pečovat i o svou krásu a

připravit i sama sebe na ten krásný den, tak, abyste se hlavně nejkrásněji a nejzdravěji cítila vy sama

a váš partner. Nezapomeňte, že tento krásný den je o vás dvou a nejlépe si ho užijete, když se

budete cítit krásní ve vlastním těle.

                                                                         

 



Svatební kapela & DJ
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14

 

            Bezesporu ano! Důvodů je mnoho, tím nejdůležitějším je, že hudba dodává atmosféru, podtrhuje

emoce. Představte si, že koukáte na film, ve kterém není jediný soundtrack. Nuda, že? Díky hudbě se

tančí, no a tanec je od pradávna součástí oslav všech velkých událostí. Hudba vám připomíná různé

okamžiky. Často slyšíme „zlato, to je ta naše“. Hudba vás uvolní – obzvláště u svatebního obřadu a prvního

tance, kdy bývají páry většinou nervózní, aby vše proběhlo, jak má. Hudba jednoduše k slavnostním

chvílím patří. A svatba slavností rozhodně je.

 

             1.  JE HUDBA PRO SVATEBNÍ DEN DŮLEŽITÁ?

            Dříve, než se vůbec začnete poohlížet po tom správném dodavateli této služby, je dobré zamyslet

se nad pár základními otázkami. A sice:

1. Koho si zvete na svatbu?

 

             Zamyslete se nad tím, jaké bude složení svatebních hostí? A to nejen věkové, ale také preferenční –

jakou hudbu poslouchají, zda jsou „pařmeni“, či spíše posluchači, co mají rádi? I když vám všude budou

říkat, že je to vaše svatba, a to ona je, nezapomeňte, že si zvete své blízké, aby s vámi oslavili váš den a

předpokládáme, že chcete, aby se i oni dobře bavili. Pro příklad – jste zarytí technaři a máte na svatbě

babičky, tety, starší příbuzné a přátele. Oni jistě pochopí, že vyznáváte pouze techno, ale nemusí ho

nutně mít rádi jen kvůli vám. Pokuste se najít kompromis a s pomocí DJ najít cestu, jak zabavit i je, aby

vaše svatba byla ta, na kterou budou všichni vzpomínat.
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2. Jak by alespoň zhruba měl vypadat váš svatební časový harmonogram?

 

            Byť poptáváte matriku/faráře třeba rok před svatbou, zkuste si orientačně promyslet pár základních

bodů v průběhu vašeho svatebního dne. Zkuste odpovědět, zda plánujete obřad v kostele, na louce, v

lese, přímo v prostoru svatebního místa, či na úřadě. Zda budete po obřadu přejíždět na hostinu jinam,

kolik času odpoledne budete mít. Plánujete odpolední focení? Chcete večerní párty? Odpovědi na

tyto otázky vám také posléze ulehčí výběr dodavatele hudby.

3. Jaký máte rozpočet pro tuto službu? 

 

           Cena je nejčastější faktor, který

rozhodne o výběru. Často by snoubenci

zvolili opravdu profíky, kteří zajistí dle

domluvy hladký průběh celého dne, ale

jejich budget na to není dostatečně

velký, a proto volí kompromisní

alternativu a doufají, že se nic nepokazí.

Zde opravdu doporučujeme velmi

dobře zvážit priority a také si říct, zda

jste schopni reflektovat nabídku nebo

je částka pevná a nic vás

nepřesvědčí. Někdy tisícovka/dvě navíc

vložené do kvalitních dodavatelů

hudby můžou způsobit, že vaše svatba

bude povedená v očích všech

přítomných! Lidé zapomenou, kde

byli, co jedli a pili, ale nikdy

nezapomenou, jak se cítili. A věřte, že

emoce jsou to, co hudba opravdu

vytvoří. Jak na výběr kvalitního

dodavatele si přečtěte níže.

            V průběhu plánování svatby byste si měli odpovědět na spousty dalších otázek týkajících se

hudby. Nebojte, popíšeme, na jaké.

4. A jaké máte možnosti ve světě svatebních dodavatelů hudby?

 

          Hudbu pro váš velký den zajišťují nejčastěji instrumentalisté, kapela, DJ, cimbálovka, může to však

být i kamarád či příbuzný s notebookem. U této varianty se však velmi pečlivě domluvte na pravidlech a

repertoáru, abyste nebyli zklamaní. Je to však možnost, proto ji také zmiňujeme.

       2. A TEĎ UŽ K JEDNOTLIVÝM DODAVATELŮM

1. DJ 

 

        Je to komplexní průvodce celým dnem. Přiveze s sebou techniku potřebnou k ozvučení svatebního

obřadu, odpolední zábavy a osvětlení + ozvučení večerní párty. Jeho stage se dá přizpůsobit velkým

prostorům, ale také pro menší objekty. Kvalitní DJ vždy moderuje. Provází celým svatebním dnem, od

organizace přes moderování svatebních her a aktivit. Jeho technika je reprezentativní, dbá na

design, hraje podle domluvy s klientem a nemá problém se žánrově přizpůsobit jeho preferencím, umí

odhadnout situace a také skladby, které se líbí svatebním hostům. U mixování nikdy nesedí, nemusí si

dělat odpočinkové pauzy. Je podpůrným elementem už u příprav, s klienty se sejde před svatbou a

probere jejich hudební koncept, případně navrhne úpravy. Má neomezený repertoár. Kvalitní DJ

vyžaduje pouze elektrickou přípojku, o zbytek se klient nemusí starat.
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          V České republice se najdou DJové,

kteří kromě mixování například ještě

hrají na kytaru nebo zpívají. Je to prima

bonus, dávejte si ovšem pozor, abyste

nenarazili na tzv. „brouka pytlíka“, který

vám ke všemu svatbu i vyfotí a „přiveze

cukrovou vatu a kolotoč“. Opatrně na

rezervaci služeb 4v1. Sami dobře víte, že

pokud má být práce kvalitní, musí se jí

dotyčný věnovat naplno. Při výběru

svatebního DJ se zaměřte na reference.

Chtějte od DJ vizuál jeho stage/vybavení,

nejlépe ukázku svatebního mixu, abyste

si mohli pustit, jak hraje. Určitě si dejte

tu práci a zapátrejte po referencích na

více místech (např. Facebook, Google...).

Ptejte se i na svatebních místech. U nich

se vystřídá spousta dodavatelů, budou

vědět, kdo svatbu pokazil a kdo

exceloval. Profík vám automaticky sdělí,

že s klientem uzavírá smlouvu. Budete

tedy klidní, že se jasně zavázal splnit

smluvní podmínky a pokud by je měl

porušit bez zvlášť závažného důvodu,

můžete se domáhat náhrady. Zeptejte se

také, co by dělal v případě, že onemocní

nebo se stane nenadálá událost a on

nebude moct na vaší svatbě hrát. Měl by

vám být schopen říct, co s tím, případně

jak by postupoval. Nechte si vystavit

příjmový doklad, pokud budete platit DJ

v hotovosti. V opačném případě vám za

realizaci služby vystaví fakturu. Podobný

postup při výběru svatebního dodavatele

je i u kapely. O rozdílech si přečtěte níže.

          Fotografie: KV-Produktion 

2. Kapela

 

           Je vícečlenné seskupení umělců. Může také být komplexním průvodcem celým dnem, zpravidla to

tak však nebývá, hraje spíše pro odpolední zábavu a večerní párty. Má odpočinkové pauzy, což je logické.

Repertoár kapel je omezený na skladby, které mají nazkoušené, proto se před rezervací kapely určitě

zeptejte na repertoár, žánr a rozsah. Zpravidla potřebuje kapela více prostoru, proto je nutné při výběru

promyslet, zda se vejde do prostor svatebního místa. Kapela používá často i světla k osvětlení tanečního

parketu. Ptejte se na ukázku vizuálu. Doporučujeme si kapelu poslechnout, nejlépe naživo. Většina z

nich hrává v plesových sezonách, zajděte na ples. Co se týče moderování, některé kapely mají kvalitního

frontmana, který vás může celým večerem provázet. Je to ale vždy velmi individuální, rozhodně se

zeptejte. Mluvené slovo by u kapel nemělo chybět, aby tančící svatebčany na parketu pobavili a

rozhodně aby bylo jejich vystoupení zajímavé. Stává se, že zapojují i svatebčany, například společně

zpívají známé songy (může a nemusí být).

 

           Pokud si na svatbu rezervujete kapelu, nezapomeňte počítat s více porcemi jídla a pití a také s

místy k sezení u stolu. Tito umělci mají zpravidla zajištění občerstvení jako jeden z požadavků. 

           Stejně jako u DJ i při výběru kapely dbejte na zjišťování referencí, k tomu přidejte osobní zkušenost

(vidět je naživo), smlouvu a fakturaci a vybírejte. Chtějte se potkat alespoň s frontmanem nebo

managerem kapely. Případně si domluvte Skype call. Uvidíte, jak si lidsky sednete a hned se budete na

svatbu těšit o to více.



 3. Cimbálová muzika 

 

        Cimbálovka je specifická a ne

každému se líbí. Pokud patříte do

skupiny těch, kteří ji mají rádi, případně

víte, že se bude líbit hostům, poptejte

ji. Podobně jako u kapely – potřebuje

dostatek prostoru pro všechny členy a

jejich hudební nástroje, také místo u

svatební tabule/rautu a velmi často se

také setkáte s požadavkem, že muzikanti

mají mít nachystáno pití, protože když se

prý nebaví muzika, tak se nebaví ani

hosté. Cimbálovka má také omezený

repertoár. Už dávno neplatí, že hrají

pouze lidovky. V současné době je

spousta cimbálovek, které mají

nazkoušené moderní popové písničky ve

verzi pro cimbál. Mít cimbálovou muziku

na svatbě je rozhodně velký zážitek.

Někdo kouká, jiný tančí a zpívá.

Právě zde se vám určitě hodí mít

zodpovězenou otázku, kterou jsme

zmínili začátku: „koho si zvete na svatbu“.

U cimbálovek se příliš nestává, že by s

vámi sepsali smlouvu, scházeli se nebo

fakturovali. Jsou to prostě muzikanti a

„buď je chcete nebo ne“. Doporučujeme

hledat reference.

4. Instrumentalisté/ dua/ tria/ kvarteta... 

 

            Zaprvé, jsou to umělci, toto je nutné si uvědomit hned ze startu, ještě dříve, než s nimi začnete

komunikovat. Neříkáme, že to je pravidlo, ale svůj specifický styl komunikace prostě mají. Nečekejte

reakci na poptávku do 24 hodin. Výběr z nástrojů máte široký, najdete kvalitní saxofonisty, houslisty a

další smyčce, pianisty, harfisty, kytaristy, trumpetisty, jazzová tria... Dopředu se zeptejte na ukázky

jejich práce, také na repertoár. Určitě zabere x hodin času nazkoušet nové skladby, proto není možné,

aby vám zahráli cokoliv, počítejte s tím. Zeptejte se také, zda instrumentalisté používají elektronické

nástroje či nikoliv. Někdy totiž elektronické nástroje ztratí své kouzlo a pro ty, kteří sní o romantice u

svatebního obřadu budou pouze zklamáním. Je jasné, že si instrumentalistu – obzvláště sólo –

nepozvete na celodenní produkci. Tito hudebníci hrají zpravidla k obřadům nebo formou

odpoledního vystoupení. Dá se ovšem například moc hezky zkombinovat třeba vystoupení

saxofonisty a DJ na večerní párty.
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          Nezapomeňte se zeptat – stejně jako u DJ – jak by řešili situaci, když těsně před svatbou někdo z

kapely onemocní nebo prostě kapela nemůže přijet. Zda mají pro vás alternativní řešení nebo to prostě

nechají vše na vás. Kvalitní kapely mají většinou alternující hudebníky, když jim vypadne bubeník, mají

jiného, to samé s ostatními nástroji. Předejdou tak situacím, kdy vypadne jeden člen a nepřijede

celá kapela. Víme, že myslet dopředu na to nejhorší není právě dobrý pocit, ale kdo je připraven, není

překvapen. A věřte, že nevěsty na poslední chvíli často zoufale hledají náhradu, protože jejich rok

dopředu domluvená kapela/DJ /hudebník jim to odřekli. Buďte připraveni.
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         Nyní si přečtěte, které části svatebního dne si hudbu žádají, kde by být měla, kde nesmí chybět a

jak zkombinovat výše uvedené profíky, tak, aby do sebe vše nejen hudebně zapadlo. Jak jsme již

avizovali, přibydou vám otázky k zodpovězení.

 SVATEBNÍ OBŘAD

         Zastavíme se chviličku před svatebním obřadem, tedy v době, kdy se hosté sjíždí/scházejí k

obřadnímu místu. V tyto okamžiky může hrát podkresová hudba, spíše pomalejší, ne příliš hlasitá,

která má již naladit atmosféru. Následuje (u civilních obřadů) příchod ženicha, hostí, nevěsty, řeč

oddávajícího, výměna prstenů, polibek, podpisy a následné gratulace. Tady se budete zamýšlet nad

výběrem skladeb pro jednotlivé části. K příchodu ženicha a nevěsty si vyberte ty písničky, které se

vám líbí, jsou s vámi spojené, symbolické. Nebojte se ani písniček z filmů - klidně příchod ženich na

soundtrack ze Star Wars. Domluvte se s oddávajícím, jaký je průběh obřadu, když oddává on. Jsou

tací, kterým nevadí podkresová hudba i při přednášení řeči, jiní zase preferují absolutní ticho,

někdo potřebuje mikrofon, jiný ho spíše odkládá a nepoužije. Toto je dobré zjistit před obřadem u

matrikářky. Když ozvučuje svatební obřad zkušený DJ, často si tyto informace zjistí dopředu sám.

Svatební obřad  vám může ozvučit:

 

         1. DJ, který přiveze ozvučovací techniku, mikrofon pro oddávajícího, celý svatební obřad ozvučí

skladbami dle vašeho výběru, případně s vámi předem příchody a odchody na hudbu natrénuje

 

         2. Instrumentalisté, kteří přivezou své nástroje, případně jejich ozvučení. Zpravidla neozvučují

oddávajícího. Skladby k příchodu/odchodu si vyberete z jejich repertoáru. Někteří jsou schopni

natrénovat i specifické skladby, které běžně nehrávají. Máte na výběr širokou škálu od pianistů přes

houslisty, harfisty po trumpetisty či saxofonisty... 

 

        3. Kapela, která se skládá z několika členů, většinou svatební obřad neozvučuje, ale samozřejmě

se můžete domluvit. U předchozích 2 variant je víceméně jedno, kde se obřad koná, zatímco u kapely

by obřadní místo mělo být v těsné blízkosti pódia nebo místa, kde bude kapela po celou dobu svatby

hrát, aby se nemuseli přemisťovat.

 

        4. Obřad může ozvučit i svatební místo. Mnoho míst má k zapůjčení větší či menší reproduktor,

případně mikrofon pro oddávajícího. Dokonce jsou místa, které mají v jeden den více svateb

najednou, proto ozvučují obřady výhradně oni, aby se různí hudebníci nestřídali na obřadním místě a

vše mělo potřebný časový spád.

  SLAVNOSTNÍ OBĚD

Stejně, jako výše, i u ozvučení slavnostního

obědu máte několik možností:

 

         1. DJ, který vás bude provázet celým

svatebním dnem, může

mixovat podkresovou hudbu, ne příliš

hlasitou, hodící se k jídlu a

dotvářející pohodovou atmosféru. Jsou to

např. blues, jazz, šansony apod. 

 

        

3. HUDBA BĚHEM SVATEBNÍHO DNE
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         2. Podkresovou hudbu k obědu zajistí svatební místo. Dejte si však pozor a dopředu se o této

otázce pobavte s event managerem místa ještě před svatbou. Je dobré vědět, co vám bude z

místního ozvučení hrát. Aby to například nebylo rádio, kde zrovna hlásí dopravní servis. Často si

také můžete přinést vlastní hudbu na flash disku, kterou vám personál místa k jídlu pustí.

          

         3. Instrumentalista je v případě oběda je super zážitek pro hosty, když například hraje

saxofonista a projde se kolem stolů, případně housle, kytara atd. Je to „jako ve filmu“. Skutečný

profesionál přesně ví, jakou hlasitost si může dovolit a také do jaké vzdálenosti od hostů by se již

neměl přiblížit, aby nebyl kýžený efekt tohoto vystoupení ztracen. Rovněž skvělý zážitek nabízí piano

či harfa.

ODPOLEDNÍ ZÁBAVA

          Po jídle se někdy krájí dort, podává káva a dezert, novomanželé se zpravidla jdou fotit a zmizí i

na 2 hodiny pryč. Této části mnozí říkají „hluché místo“, kdy v podstatě svatebčané „čekají“ až se

novomanželé vrátí. Jedni se jdou projít ven, jiní si hrají s dětmi, další odpočívají ve stínu... 

          Pokud nemáte koordinátorku, která se o tuto část postará, případně vymyslí svatební hry, klidně

nechte hrát kapelu či cimbálovku, aby si mohli hosté například i zazpívat. Je to spíše vystoupení k

poslechu, jelikož svatebčané bez novomanželů vesměs netančí. Výběr je vždy na vás. Záleží, co

mají rádi vaši hosté – zda spíše lidovější cimbál či kapelu. V posledních letech se však i šikovné

cimbálové muziky začaly prezentovat nazkoušenými verzemi moderních songů. U kapel zase můžete

vybírat z multižánrových, ale také třeba revival skupin či specializovaných na jazz nebo swing. 

          U této části také záleží, jak velkorysý je váš rozpočet. Pokud dopředu víte, že svatební hosté

budou spíše brouzdat po zahradách zámku nebo se projdou v okolí mlýna či stodoly, není žádné

odpolední vystoupení potřeba a klidně si živou hudbu či DJ pozvěte až na večerní párty, kde to

všichni rozjedete. Zkrácením doby produkce se většinou upraví i výsledná cena, kterou budete za

hudbu platit.
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VEČERNÍ PÁRTY

        Ve většině případů startuje

večerní párty prvním

novomanželským tancem. Je

to okamžik, kdy se přehoupne

formální část v tu neformálnější a

odvázanější. První tanec je vaše

chvíle! Je to intimní a zároveň

veřejná demonstrace začátku

vašeho společného manželského

soužití před zraky vašich blízkých,

rodiny a přátel. Internet nabízí

nespočet nápadů, jak udělat váš

první tanec. Jedni dlouhé

měsíce trénují sestavu na mix

různých songů, jiní si připraví Hříšný

tanec či Eda Sheerana z videoklipu a

další se pomalu plouží. Záleží to

opravdu jen na vašich

preferencích, kondici a taneční

zručnosti.

 JAK SI VYBRAT TU SPRÁVNOU SKLADBU K PRVNÍMU TANCI?

          Nechte si zahrát to, co se vám oběma líbí

a dá se na to zatančit nebo aspoň vlnit boky.

Je mnoho cover verzí, pokud zrovna váš

oblíbený song nemá tu

správnou rychlost. Pokud chcete předvést

svým hostům tanec, můžete si nechat

namixovat různé pasáže písniček u DJ. Pokud

vám hraje kapela k prvnímu tanci, většinou si

vybíráte jeden song. Na webu a v různých

svatebních skupinách najdete nepřeberné

množství námětů. Nespočet článku o žebříčku

nejoblíbenějších songů naleznete také v

magazínu SvatebníBlog.cz. A když si nebudete

vědět rady, prostě si nechte poradit na

schůzce s DJ či kapelou.

 

         Po prvním tanci zpravidla následuje

tanec s rodiči. Je to jakési

symbolické poděkování. Tady zvolte písničky,

které tzv. „udýchají“ vaši rodiče. Můžete se s

nimi poradit před svatbou, vybrat takovou

písničku, kterou mají rádi, nebo tu, u

které máte společné vzpomínky. Tento tanec

je tradiční, není to nutnost a záleží jen na vás,

zda k tanci vyzvete své rodiče či ne.
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         Poslední důležitou otázkou, kterou je dobré mít vyřešenou, je konec hudební produkce či 

 vystoupení hudebníků. V Česku bývá zpravidla konec předem daný už při kontaktu s cenovou

nabídkou zejména u kapel a instrumentalistů. Ti už u cenové nabídky avizují, že jejich doba hraní je

omezena „do“. Mnozí jsou zvyklí na příplatky za každou další započatou hodinu hraní, toto je však

velmi individuální. U DJ je to volnější, ten končí až ve chvíli, kdy odcházení novomanželé nebo je to o

domluvě na místě. Ale taky je dobré mít tuto informaci předem, aby se vám nestalo, že se o půlnoci

budete dobře bavit a DJ zahlásí poslední písničku. To je nemilé překvapení pro všechny. 

 

        Držíme vám palce! Ať už se rozhodnete nakombinovat svůj velký den po hudební stránce

jakkoliv, přejeme vám šťastnou ruku při výběru a hlavně nezapomenutelný zážitek z dobré zábavy!

Celou touto kapitolou vás provedla Anna Gajdičiarová, coby nedílná součást KV - production, které

naleznete také přímo na SvatebnímBlogu.cz

4. SJEDNÁNÍ UKONČENÍ HUDEBNÍHO DOPROVODU

         Po těchto společných tancích následuje volnější část celého dne - párty. Jak volit playlist bylo již

zmíněno ze startu. Volte písničky podle toho, jaké je složení hostů na svatbě. Samozřejmě se můžou

přizpůsobit vašim představám (např. pokud si přejete mít house či techno svatbu), nicméně

doporučujeme je předem na tuto skutečnost upozornit. Starší ročníky spíše preferují „tradiční“

svatební hudbu, proto by mohli být nemile překvapeni, že např. DJ hraje jen „tuc-tuc“. Pokud budete

mít na večerní párty kapelu, záleží na jejich repertoáru. Kapely hrají i písničky na přání, ale musíte se

trefit do jejich seznamů skladeb. U DJ není problém s písničkami na přání. Samozřejmě i on by se po

celou dobu měl řídit požadavky novomanželů – tedy, pokud je něco na tzv. blacklistu (skladba na

svatbě rozhodně nesmí zaznít), nezahraje to.



Svatební fotograf
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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15

1. JAK SI VYBRAT TOHO SPRÁVNÉHO FOTOGRAFA PRO VAŠI SVATBU?

          Fotografie mají tu kouzelnou moc, že umí zachytit každý okamžik z našeho života. Tím nám

umožňují kdykoliv se ohlédnout za tím, co jsme prožili. Ať už jde o narozeniny, dovolenou nebo právě

svatbu.

 

          S ničím se nechlubí lépe, než s kvalitními fotkami, které zachycují nejdůležitější okamžiky ze

života. Bez ohledu na to, zda zveřejníte fotografie na sociálních sítích, vytvoříte fotoalbum nebo

dokonce fotoknihu, díky fotografiím a videím se můžeme vrátit do všech krásných chvil, časem

můžete vzpomínat i spolu s vnoučaty, která fotografie přesunou do atmosféry, již jste kdysi sami zažili.

 

          Mnozí snoubenci nemají vůbec představu, jak podstatný je to úkol. Ovšem z logického hlediska si

vybíráte osobu, která zmapuje celý svatební den a zároveň bude po celý tento den po vašem boku.

Takže nejen, že by tato osoba měla dobře zvládnout svoji práci, ale měla by být i příjemným hostem

na svatbě. Z osobní zkušenosti jsme měli to štěstí natrefit na jednu takovouto výbornou fotografku

„amatérku“ a dokonce s ní vytvořit i několik svatebních editoriálů pro vás. Dnes už bychom Kateřinu

Vlhovou 100% nazvali „profesionálem“, který má dvě zbraně. Fotoaparát a stálý úsměv :-) ! Jak tedy

zvolit fotografa a jak to vidí fotografové, vám příblížíme v této kapitole.

 

         Pomůže vám to ke skvělým fotkám, od zachycení toho, jak probíhalo česání a líčení nevěsty, přes

detaily svatebního obřadu, až po vtipné fotografie ze svatební hostiny.
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     “Vaše svatba si zaslouží víc, než jen „obyčejné” záběry. Zaznamenáváme je
jako příběh – přesně tak, jak proběhne. Do příběhu dáváme kus sebe,
vytváříme ojedinělé a nezapomenutelné scény,” říká Michal Kubala,
zakladatel projektu Pusou to začíná.
 

   VYBÍRÁTE FOTOGRAFA A NEVÍTE ZDA POVOLAT „AMATÉRA“ NEBO
„PROFESIONÁLA“? NEJEN O TOM VÁM ŘEKNE SVÉ FOTOGRAFKA KATEŘINA VLHOVÁ

        Na svatebním dni musí být nejvíce inpirativní

samotní novomanželé a místo, kde obřad a

hostina probíhají. Samozřejmě bych lhala,

kdybych neřekla, že se občas dívám a inspiruju u

jiných fotografů. Ale stejně každý vnímá stejný

moment jinak, takže nic okopírovat v podstatě

nejde. Každý fotograf si tam dá něco svého. Tím,

že jsou svatby pro mě hodně o zodpovědnosti,

aby se fotky co nejvíce povedly a vystihly

veškerou tu radostnou a láskyplnou atmosféru,

snažím se na každou poctivě připravit.

 

        Nejvíce mě baví fotografování venku, v

exteriéru. Ta rozmanitost přírody, která dodá

fotografii něco zajímavého, nevšedního. Ať už jde

o portrét, fotografování dětí nebo rodin, vždy se

snažím maximálně vytěžit prostor a světlo, aby

byl výsledek co nejlepší. 

 

 

Co bys doporučila párům, které nechtějí moc

utrácet za profi fotografy a chtějí se svěřit do

rukou amatéra? Je nějaké pravidlo, kterého se

držet?

        Tady asi vyvstává otázka na to, kdo je „amatér“ a kdo „profesionál“. Obecně se dá asi říci, že

profesionál je člověk, který se focením živí a amatér ten, koho baví focení a občas si třeba přivydělá,

není to jeho hlavní pracovní náplň. Ale nikde není řečeno, že amatér vám nemůže nafotit krásné,

osobité fotografie oproti některým „profi“ fotografům. Záleží, co snoubenci od svatebních fotografií

očekávají, jestli kladou důraz na kvalitu nebo se spokojí s nějakými fotkami a je jim v podstatě

jedno, kdo jim svatbu nafotí, hlavně aby to bylo za málo peněz. Focení svateb je opravdu náročná

práce. Hodně lidí si to neuvědomuje, ale není to jenom o tom „cvakat“ spouští. Kromě času stráveného

na svatbě to obnáší i spoustu hodin práce u počítače. Navíc fotograf, který má se svatbami hodně

zkušeností, je na mnoho nečekaných situací připraven. Ví si rady a ví, co je na svatbě důležité vyfotit.

Určitě je před svatbou a samotnou domluvou vhodná i osobní schůzka, při které se fotograf se

snoubenci poznají a řeknou si své představy a očekávání.
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Jak probíhá spolupráce přímo s tebou?

 

         Pokud mají snoubenci zájem o to, abych jim svatbu fotografovala, vždy jsem pro osobní schůzku,

kde se s nimi setkám a zjistím, jaká mají přání. Navíc je lepší, že se poznáme dříve než ve svatební

den. Takže osobní schůzka je pro mě velmi důležitá, pak už detaily většinou ladíme přes telefon či

mail. Při celodenním focení svatby mám po ruce druhého fotografa a asistenta (svého manžela).

Často to takto ale mívá sposta jiných fotografů, aby zvládli zachytit všechny možné situace. Jsme

spolu už poměrně sehraní a víme, co od sebe očekávat a jakou má každý z nás v ten den úlohu.

 

 

Jaký máš názor na svatební líčení a přelíčení před svatebním focením?

 

         Svatební líčení je určitě velmi důležité. Jako žena vnímám svatební líčení tak, že by mělo být

spíše jemnější než hodně výrazné. Ale fotila jsem nádhernou nevěstu, která měla jemné líčení a

nádherně rudé rty. Byla naprosto dokonalá. Z vlastní zkušenosti vím, že na přelíčení není moc

času, takže většinou se kromě trochu pudru, případně rtěnky, nic jiného nestihne.

Považuješ se stále za amatérského fotografa? Kde vidíš hranici, kdy se nebudeš bát říct, již jsem

“profík”?

 

         Tohle je pro mě hodně těžká otázka. Za „profíka“ se opravdu nepovažuji. Jsem k sobě hodně

kritická, ale tohle mě nutí se neustále učit a zlepšovat. Nemám moc ráda rozdělení „amatér“ a

„profi“. Někdo, kdo neumí vůbec fotit, se klidně nazve “profíkem“. Je to hodně o sebevědomí a o

tom, umět se prodat. Asi to zatím moc neumím. Ráda bych jednou o sobě řekla, že jsem

profesionál, ale asi by to měli posoudit lidé, kteří se u mě nechali nafotit.



          Na první pohled by se zdálo, že objednat si fotografa je hračka. Zkomplikovat vám to ale

může hned první krok – najít takového fotografa, abyste s výsledkem jeho práce byli spokojeni.

Musíte se přitom zaměřit hned na několik kritérií:

 

Vybírejte očima a srdcem.

 

        První a nejdůležitější věcí je, aby se vám fotky líbily. Barevnost, styl, atmosféra, kompozice, to

vše hraje roli. Pokud jste romantici, těžko se spokojíte s ostře barevnými snímky nebo legračními

výrazy svatebčanů. Naopak sportovním typům asi nic neřeknou zasněné kompozice a pastelové

odstíny. Někteří autoři rádi zdobí fotky barevnými rámečky nebo grafikou, což taky každému

nemusí sedět.

 

Sledujte, jaké služby fotograf nabízí.

 

        Především by měl mít zkušenost se svatebním focením, aby věděl, co může čekat, uměl

zvládat větší skupinky rozjařených svatebčanů a reagovat na nečekané změny rozvrhu. Zkušený

svatební fotograf také ví, že by na událost, jako je svatba, neměl přijít v teplákách, a umí se

pohybovat diskrétně, aby to všechno zaznamenal, ale sám zůstal neviděn.

 

Neberte všeuměly. 

 

       Ti, kteří se dušují, že zvládnou vše od focení po natáčení videa a slibují vám dodat

vyretušovaných všech 8000 fotek, co nafotí, jsou podezřelí. Hrozí, že jejich práce bude odbytá a

povrchní. Volte raději toho, u koho je pravděpodobné, že nabízenou službu dokáže opravdu

provést, a to včas a bez chyb. Stanovte si rozpočet a dohodněte se s tím, kdo se do něj vejde.

Seriózní fotografové často nabízejí balíčky služeb v různých cenových hladinách, takže si toho

svého jistě najdete. 

 

Srovnejte si kalendáře.

 

        Žádaní fotografové své diáře plní často i rok dopředu. Nechcete-li riskovat, že ten pro vás

nejlepší už bude ve vašem termínu obsazený, ozvěte se mu co nejdříve.
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   KDO HLEDÁ, TEN FOTOGRAFA NAJDE

        Už tedy víme, že fotograf patří mezi nepostradatelné postavy na svatbě. Alespoň pro toho,

kdo si chce vzpomínky na svůj velký den uchovat v podobě krásných a reprezentativních

fotografií. Najít ale toho správného může být docela fuška. S našimi tipy na SvatebnímBlogu.cz v

kategorii FOTOGRAF to ale půjde samo. Můžete se například seznámit s portálem FotoProfíci.cz. S

jejich pomocí hledání fotografa zvládnete rychle a jednoduše.
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Tak teď už víte, koho hledáte. Jak ale toho pravého skutečně objevit?

 

        Můžete dát na doporučení známých. Je však klidně možné, že ten, kdo se líbil jim, nebude

sedět vám. Pokud žádný tip nemáte nebo se na něj nechcete spoléhat, zkuste si udělat podrobný

průzkum na internetu. Projeďte si prezentace fotografů, jejich cenové nabídky a portfolia, a poté

jim postupně volejte nebo pište, jestli mají čas a byli by ochotni dojet na vaše místo svatby. Tato

cesta je celkem spolehlivá, ovšem poněkud zdlouhavá a trnitá. Už jen ty hodiny strávené

brouzdáním po internetu. A to nemluvíme o nekonečném mailování a telefonování, jen zřídka se

totiž trefíte hned napoprvé. A pak to zklamání, když zjistíte, že váš vyvolený fotograf je na váš

velký den už zadaný!

Máte již i třetí možnost:

 

Zadat poptávku a

pohodlně si počkat na

odpovědi fotografů, kteří

vyhovují vašim

požadavkům. Od února

2017 totiž

funguje portál FotoProfí

ci.cz, který celý proces

hledání fotografa

maximálně

zjednodušuje.

        “Nápad vznikl docela jednoduchým
způsobem – nic podobného v normálním provozu
v Česku neexistovalo. Motivací byla také
skutečnost, že přátelé v té době hledali fotografa
na svatbu a stěžovali si na potřebu zasílat desítky
emailů a dlouhé čekání na odpovědi
fotografů,” popisuje zakladatel portálu Dmitry
Dolgikh, jak ho napadlo stránky založit.

          Detailní informace nejen o tomto portálu najdete v článku na www.SvatebniBlog.cz v

kategorii FOTOGRAF.
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2. FENOMÉN FOTOKOUTEK MŮŽE BÝT STYLOVÝ A PROFI KVALITNÍ. PAK VÁM PŘINESE NEPŘEBERNÉ
MOŽNOSTI ZÁBAVY.

         Snad žádná současná svatba se neobejde bez fotokoutku. Díky němu zajistíte neutuchající

průběh zábavy. Proč ho mít a jak se odlišit od ostatních, to se dozvíte, když budete číst dál.

 

         Sociální sítě zaplavují bláznivé obrázky z fotokoutků z kdejakého plesu, oslavy a nutně také

svatby. Zdá se to jako zbytečnost, v době mobilů s vychytanými foťáky, kdy se každý může

vyfotit, kdykoliv se mu zlíbí. Proč jsou tedy fotokoutky tak populární a proč byste ho na své

svatbě měli chtít i vy?

zabaví hosty

když se půjdete fotit nebo nastane

prodleva v programu, umožní jim

kreativně se vyřádit 

pomůže prolomit ledy mezi lidmi, kteří se

až tak dobře neznají

hosté si odnesou na památku hotovou

papírovou fotku, což je v době digitální

produkce milé

fotku mají k dispozici tady a teď

každý bude mít příležitost vyfotit se s

nevěstou či ženichem

vzniknou veselé, neformální fotky, s jinou

atmosférou než od oficiálního fotografa 

fotky lze rovnou lepit do alba i se vzkazem

od hostů a máte krásnou připomínku

vašeho dne

JAK NA TO ?

       Dobře, rozhodli jste se, že

fotokoutek je správná volba. Teď jen

vymyslet, jak na to. Anebo si přečtěte

následující řádky, kde shrnujeme vaše

možnosti. 

        Jednou z nich, finančně asi

nejméně náročnou, je dát k dispozici

mobil nebo foťák, případně i

přenosnou tiskárnu s  fotopapíry. K

tomu pár papírových dekorací, ať už

vlastní výroby, z Fleru či od některého

specializovaného dodavatele, které  si

můžete vyhledat na

SvatebnimBlogu.cz. 

        Nezapomeňte na vhodné pozadí,

hezká je příroda, nebo aspoň nějaký

jednobarevný závěs či stěna. A

domluvte se s někým, kdo bude

obsluhovat foťáky a tiskárnu.        

       Nevýhodou této varianty je, že je

pro vás dosti organizačně náročná. Vše

objednat a nachystat a domluvit, to

může stát dost času.

       Další možností je nabídnout

některý z instantních fotoaparátů —

Polaroid, Instax. Odpadne vám starost

se sháněním tiskárny, jinak je vše

prakticky podobné jako u předchozí

varianty. Značnou výhodu máte, když

už foťák vlastníte. Můžete si ho také

koupit, třeba vás papírové fotky

nadchnou a budete aparát používat i

po svatbě. Některá místa, kde se často

konají svatební hostiny, tyto foťáky

také půjčují, jako součást balíčku

svatebních služeb. A už i u nás máme

firmy, které vám takovýto fotoaparát

půjčí i s doprovodnými službami.



klíčovací pozadí, které si vyberete nebo

necháte vyrobit podle vlastního návrhu

velké množství profesionálně připravených

rekvizit

grafická kouzla: na fotku si můžete přidat

rámeček dle svého přání, třeba datum

svatby, vaše jméno apod., lze vytvořit

pohyblivý gif nebo spojit tři fotky do jedné

možnost sdílet fotky na sociální sítě

okamžitý tisk

množstevně neomezený tisk

možnost vytvářet svatební fotoalba

       A co vám tyto fotokoutky nabídnou?
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       Fotokoutek si taky můžete objednat u vašeho oficiálního fotografa, někteří jej mívají v

nabídce. Nevýhodou může být to, že pro fotografa je zpravidla na prvním místě jeho práce a

fotokoutek je jen jakýmsi doplňkem, Popelkou, která se krčí v koutě. A přesto si za něj připlatíte.

Takže pokud se rozhodnete pro tuto možnost, určitě se předem vyptejte na všechny detaily a

zkuste sehnat reference, abyste později nebyli zklamaní.

       A nebo se poohlédněte po firmě, která se na fotokoutky specializuje. Silnou stránkou těchto

firem je zaměření na jednu oblast, takže lze předpokládat, že se vašemu fotokoutku budou

věnovat naplno. I tady se ale vyplatí vybírat. Je to samozřejmě nejdražší možnost, proto chtějte

něco navíc, co vás odliší od ostatních svateb. Jedinečnost vám ale rozhodně zajistí.

 Foto © Budka, která baví

PÁR TIPŮ, JAK NA SVATBĚ VYUŽÍT FOTKY Z POLAROIDU NEBO INSTAXU

         Polaroid nebo Instax na svatbě se zaslouženě stal

fenoménem a na málokteré svatbě už dnes chybí. Jak

ho ale na váš velký den využít co nejlépe, který

konkrétně si vybrat, jak z něj udělat ty nejhezčí snímky

a jak z nich vytvořit ten nejlepší svatební dar? Přečtěte

si pár tipů od Polagraphu. Detailní informace o tomto

dodavateli samozřejmě najdete v našem svatebním

magazínu.

        

        Pokud si na svatbu půjčujete Polaroid nebo Instax,

nejprve je třeba se rozhodnout který typ zvolit, protože

nabídka je docela široká.

        

        Jakmile máte foťák vybraný, jistě se ptáte, kolik

fotek k němu budete potřebovat. Naše rada zní – kolik

máte na svatbě hostů, tolik s sebou vezměte fotek. Je

nicméně dobré se předem rozmyslet, jak vlastně

chcete polaroidové fotky využít. Chcete pro

novomanžele fotoalbum jako dárek? Pak budete

pravděpodobně fotit všechny hosty, ale povětšinou po

párech, a tak by vám fotek stačilo i méně. 

 Foto © Polagraph



        Chcete však, aby si i hosté mohli odnést

nějakou tu fotku na památku? Buďte si jistí, že

jakmile vás uvidí po svatbě s Instaxem pobíhat,

samozřejmě fotky budou chtít! Když si tedy

vezmete tolik fotek, kolik máte hostů, snadno

naplníte fotoalbum a ještě vám zbyde pár

snímků i pro kamarády. A i v tomhle případě

pro vás máme tip – když si Instax půjčíte

z Polagraphu, můžete si od nich vzít filmy i do

rezervy, a když je neprofíte, vezmou si je od vás

nazpět. Nebojte se tedy mít po ruce filmů i více,

kdyby se focení rozjelo a mělo úspěch!

 

Kdo bude na svatbě Polaroid obsluhovat? 

      Dobře si to rozmyslete. Určitě doporučujeme,

aby ho měl na starosti někdo konkrétní. Pokud

totiž foťák jenom necháte ve fotokoutku, aby s

ním mohl fotit každý, pravděpodobně vám

fotky zmizí, ani nebudete vědět jak – a plného

fotoalba se přitom nedočkáte. Ve foťáku je také

potřeba po každých 10 fotkách vyměnit film,

měli byste mít po ruce i náhradní baterie, a tak

je zkrátka dobře, když má Instax v rukou někdo,

na koho se můžete spolehnout. Doporučujeme,

aby měl fotograf svoje „stanoviště“, třeba nějaký

pěkný fotokoutek s fotopozadím, ale zároveň

měl volnost pobíhat během svatby po place a

fotit, kdekoliv hosty zastihne. Fotky tak budou

mít lepší atmosféru, nebudou „na jedno brdo“ a

budete je mít spojené i s konkrétními zážitky.

Pokud si nejste jisti, komu focení Instaxem

svěřit, můžete požádat profi polaroidového

fotografa.
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 Foto © Polagraph

Co ještě k focení Polaroidem potřebujete? 

Nabídka fotoalb je opravdu pestrá, ale přesto není snadné najít nějaké kvalitní, pěkné a vkusné.

Mrkněte, jaká alba pro vás vybrali v Polagraphu, anebo si nechte album vyrobit na míru. Není to sice

levná sranda, ale i Čechách najdete opravdu šikovné knihaře, kteří dokáží zázraky, můžete jim přesně

popsat svoji představu a třeba si na album nechat vyrazit iniciály nebo datum svatby. Na lepení fotek

do fotoalba můžete použít oblíbené washi pásky či klasické fotorůžky, přání a vzkazy pak psát třeba

bílou tužkou, anebo zlatou či stříbrnou fixou.
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 Foto © Polagraph

         Kromě fotoalba můžete využít i rekvizity či si nechat navrhnout fotopozadí na míru.

V Polagraphu například spolupracují s různými českými ilustrátory, kteří vám na základě vašeho

zadání připraví a nakreslí cokoliv si budete přát. Fotopozadí pak vytisknou na vinyl, pověsí na stativy,

zapojí světla a focení může začít. 

         Když už s Polaroidem nebo Instaxem na svatbě fotíte, máme pro vás poslední zásadní tip. 

         Foťte portréty. Nebojte se jít při focení blízko, focené oslovit a nechat je, ať se na fotku

soustředí. Polaroid ani Instax totiž není úplně vhodný na reportážní snímky, a tak se nebojte

přenechat focení prvního tance či polibku fotografovi s digitálem, ale soustřeďte se mezitím raději

na focení portrétů rodiny či blízkých kamarádů. Protože právě portréty na Polaroidu vypadají nejlépe

a právě na portrétech strčíte digitál hravě do kapsy.

3. VYZKOUŠEJTE FOCENÍ, KTERÉ LICHOTÍ ŽENSKÉ KRÁSE. JEDINEČNÉ FOTOGRAFIE VE STYLU BOUDOIR
OBJEVÍ KOUZLO V KAŽDÉ ŽENĚ A POTĚŠÍ KAŽDÉHO ŽENICHA

       Každá žena je krásná. Focení ve

stylu boudoir vás o tom přesvědčí.

Může to být příjemná a zajímavá

zkušenost, která vám přinese důkaz o

tom, jak krásná jste právě vy. Dnes

jsou boudoir fotografie stále více

vyhledávané. Ženy na nich mohou

vidět svou krásu očima těch druhých.

Často vznikne série skutečně

neopakovatelných fotografií, které

mohou být i začátkem cesty k větší

sebeúctě a sebepřijetí. Určitě vás čeká

radostné překvapení, až uvidíte sama

sebe na fotografiích, které by klidně

mohly zdobit titulní stránky

vyhlášených magazínů.

PŘIROZENOST A SEBEJISTOTA  

 

        Profesionální fotografové mají

také profesionální přístup. Z vaší

strany to bude chtít se cíleně připravit,

dát tělo do dobré formy. Ve studiu vás

nalíčí, řeknou vám vše potřebné.

Podstatné je být přirozená, cítit se

dobře a určitě pomůže sebedůvěra.

CO SI VZÍT S SEBOU ?

 

        I při focení ve stylu boudoir platí,

že oblečení by mělo vyzdvihovat vaše

přednosti. Také hodně záleží, jak celé

focení chcete pojmout. Být sexy,

romantická, elegantní, svůdná nebo

prostě přirozená. Podle toho volte

oblečení a šperky, které si přinesete.

Volte takové barvy, které lichotí vaší

pleti.
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   Nezapomeňte na podvazky, samodržící silonky, krásné spodní prádlo,

korzety, lodičky. Volné halenky nebo letní šaty u kterých můžete

sundat ramínko, sexy župánek, černé večerní šaty, bílé šaty, tričko,

pyžamo, oblíbené džíny, partnerovu košili, vysoké kozačky, rukavice,

šátek, ozdoby do vlasů… Vše, v čem si myslíte, že budete vypadat

zajímavě. Klidně i velký kufr, focení je na několik hodin, může se vám

něco z kufru hodit. Pokud se chcete nechat vyfotit jako nevěsta –

vezměte i závoj.

         Boudoir foto může být také

vhodný dárek pro vašeho

nastávajícího manžela nebo pro

vás samotnou jako vzpomínku.

Máte možnost získat krásné

fotografie, na které se budete

jistě ráda dívat i po letech.

 

        Dámy, prosím,

nezapomeňte, že boudoir foto

je vhodné pro každou ženu v

jakémkoli věku, nemá žádná

omezení a dokáže najít vaši

skutečnou krásu.



Videokameraman
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Fotografovat nebo natáčet video ze svatby? Názory se mohou různit, záleží na tom, čemu dáváte

přednost. Ano, lze mít oboje. Dokonce oboje na profesionální úrovni, což za nás určitě doporučujeme.

Často si snoubenci myslí, že toto jsou právě ty “drobnosti” na kterých ušetří, ale opak bývá pravdou.

Následně býváte pak naštvaní nebo zklamaní z výsledku, pokud se nerozhodnete oslovit někoho se

zkušenostmi. Chcete-li sdílet videoklip ze svatby na sociálních sítích a číst jen pochvalné komentáře,

angažujte profesionála. Hledejte na natáčení videoklipů někoho se zkušenostmi nejlépe opravdu z

oboru svateb. Natočí váš velký den, vytvoří pro vás kvalitní film, který zachytí emoce, radost, prožitek a

bude vám připomínat jeden z vašich nejkrásnějších zážitků.

 

        Natočením videa získáte krásnou památku, která vám bude znovu oživovat radost a štěstí, jaké

jste na svatbě prožili. Video je úplně něco jiného než fotografie. Video zaujme nejen obrazem, ale i

pohybem, zvukem a dějem. Často novomanželé po svatbě litují, že video neměli. Zároveň, když vidíte

na videu svou nevěstu, rodinu a přátele, chytí vás to úplně jinak, než když se díváte na cizí video.

 

        To vše ve vysoké kvalitě Full HD a 4K. Kameraman musí přistupovat ke své práci nejen vnímavě,

ale hlavně kreativně a s velkou empatií se snažit zachytit to, co je pro vás důležité.

 

        Například videokameraman Petr Baštář má zkušenosti s natáčením různých druhů videoklipů,

reportáží a filmů. Jeho individuální a vstřícný přístup oceňují snoubenci nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Přinášíme vám rozhovor s "člověkem za kamerou", s profesionálem ve svém oboru, který pro své

klienty rád odvede dobrou práci. Celý článek i s inspiracemi a portfoliem jeho práce najdete na webu

SvatebniBlog.cz.
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Jak by mělo probíhat natáčení svatby?

 

        Z hlediska videokameramananů je to dosti individuální. Někteří zásadně pracují sami, jiní mají s

sebou asistenta, který se jim snaží pomáhat a urychlovat práci. Ani jedna z možností nenasvědčuje nic

zlého. Důležitějším kritériem bývá sdělit své požadavky a očekávání kameramanovi dopředu a nebát

se jej zeptat na detaily, o kterých přemýšlí. Co je pro něj důležité zakomponovat do videa a domluvit

se, zda to vyhovuje vaší představě. Měl by mít dopředu vše správně rozmyšlené a rozvrhnuté podle

harmonogramu svatby, zvolit správnou techniku pro dané natáčení, vše si připravit, nic

nezapomenout a mít ještě zálohu. Na natáčení se pohybuje v podstatě všude a potřebuje být všude o

krok napřed a zároveň mít vše potřebné s sebou a také umět rychle reagovat. 

 

        Kameraman musí umět natočit to, co se od něho očekává, mít vše ostré, stabilní, správně barevné,

natočit dobře zvuk a přidat samozřejmě něco navíc. Je toho hodně, na co je třeba myslet.

“Díky svým zkušenostem už dokážu rozlišit podstatné věci od nedůležitých, vím, co

potřebuji, a vím, co již mám natočeno a co ještě chybí. Jsem pak klidnější a můžu se lépe

soustředit na práci. Dokážu tak zachytit a spojit to, co je pro snoubence opravdu důležité,”

říká sám Petr Baštář.

Jaké vybavení musíte mít pro natáčení svatebního videa?

 

         Vybavení na natáčení je spousta a většina kameramanů se snaží využívat maximum z toho, co s

sebou dokáže vzít a hlavně použít. Vše se děje rychle a pokud danou techniku ani nevytáhnete, je to

jen zbytečná zátěž. Podstatná je kamera s dvojitým zálohováním. Když odejde jedna karta se

záznamem, měl by mít dotyčný ještě jednu. Zároveň by měli mít pro každý případ s sebou třeba i

druhou kameru, záložní.

 

        Objektivy dle konkrétního použití, dále stabilizátor pro plynulé záběry, slider pro detaily, stativ

pro pevné záběry, světla na nasvícení scény a filtry na objektivy. Čím dál tím více se využívají drony,

které dodávají videu ještě další rozměr. 

         

        Kameraman by se měl snažit o maximálně kvalitní záběry, využít světlo, stín, zachytit emoce a to,

o čem je svatební den. Při natáčení svatby reflektovat charaktery snoubenců. Všímat si, jak reagují, co

se jim líbí, čemu se smějí, jaké mají přátele. Celé se to rámuje prostředím, kde se svatba odehrává a

veliký vliv má roční období a počasí obecně - to dotváří atmosféru. Na kameramanovi pak je to

všechno objevit, předvídat, respektovat, natočit a využít z toho v daný den maximum.

“Svatební video je pro mne zajímavé právě vztahem dvou lidí, kteří se rozhodli prožít společný

život. Ten den je pro ně vše krásné a ačkoliv musí překonat nástrahy svatebního dne v podobě
příprav, nervozity, nejistoty "sluší mi to?" a starostlivé péče rodičů, nakonec vše dobře dopadne

a nevěstě to moc sluší. Najdeme krásná místa na natáčení, ženich je spokojený a šťastný,

všichni se usmívají, napětí opadá a video se natáčí skoro samo :-),” komentuje Petr Baštář v
rámci svých dosavadních patnáctiletých zkušeností.
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Jak vypadá výsledný videoklip?

 

         Novomanželům by kameraman měl vyrobit videoklip z celého svatebního dne v délce přibližně 

5 až 10 minut. Videoklipy by neměly přesahovat dobu v délce dvou až tří písniček. Můžete se setkat i

s videoklipy v délce jen jedné písničky, pokud je ale videoklip kvalitní, vůbec to nevadí. Tyto krátké

záznamy většinou využíváte na sociálních sítích pro pochlubení se. Zároveň vám ale kameraman

zpracovává propracovanější materiál z celého dne s originálním zvukem v délce například 30-90

minut. Ten už zůstává ve vašem rodinném šuplíku navždy.

 

Kdy je nejvhodnější zajistit videokameramana?

 

        V tomto oboru je to na českém trhu opravdu boj. Pokud toužíte po opravdové kvalitě ve vaše

vysněné datum, nebojte se oslovit jak videokameramana, tak fotografa, třeba i 12-9 měsíců před

svatbou. Snoubenci, kteří mají svatby v letních měsících, obvykle rezervují termín už od podzimu.

Občas se můžete setkat s tím, že fotograf/kameraman nabízí rychlé termíny, ale to pouze v případech,

kdy mu snoubenci například zruší rezervaci. Rozhodně se včas domluvte na osobní schůzce, kde

proberete podrobnosti a detaily a ověříte si vaše oboustranné sympatie, jelikož to je jedno z

nejdůležitějších kritérií pro kvalitní práci a videoklip. Co se ceníku za tyto služby týče, je to v tomto

oboru neodhadnutelné. Cena se odvíjí od času stráveného na vaší svatbě, délky a zpracování videí,

zda má kameraman asistenta a jaké má technické vybavení. Je to tedy individuální domluva mezi

vámi a jím samotným. Setkat se můžete s cenami od 3000 do 15 000 Kč.

 



Svatební etiketa III.
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        Soupis svatebních hostů jste již zvládli, s tímto úkolem se ovšem pojí ještě jeden bod, a to

oslovení a požádání některého z účastníků o svědectví. Ačkoliv si spousta snoubenců myslí, že prostě

osloví nejlepšího kamaráda a automaticky mají oba snoubenci svého svědka, dovolte nám poukázat

na povinnosti a tradici, které by svědci v průběhu svatby měli znát.

 

          V první řadě si musíte ujasnit, co vlastně od samotného svědka očekáváte. Charakter dané

osoby by rozhodně měl být zodpovědnějšího rázu, už jen proto, že v průběhu svatebního dne mají

oba svědkové podle tradice nespočet drobných úkolů, které by měli splnit. Zkusíme vám to nastínit

ze dvou různých úhlů. 

 

       Ten první vychází z pohledu zákona, který říká, že svědek stvrzuje svým podpisem, že oba

snoubenci vstupují do svazku manželského dobrovolně. Ovšem z pohledu tradice jsou povinnosti

vyplývající z role svědka mnohem širší. 

 

        Při oslovování svědka byste měli s danou osobou jednat osobně a v dnešní době je velkým

trendem obdarovat oba svědky například nějakým drobným upomínkovým předmětem. Naleznete

je v různých specializovaných svatebních e-shopech, o kterých vás často informujeme v našem

magazínu v kategorii svatební doplňky, nebo pod štítkem e-shopy. Je to taková milá forma

poděkování za tak mimořádnou úlohu, kterou musí zvládnout ve svatební den.

 

        Pokud již v hlavě máte přibližnou představu, kdo váš svědek bude, měli byste si uvědomit že s

touto rolí mu přidělujete určitou dávku povinností, které by měl svědek na svatbě zastat. Proto dobře

zvažte, zda je to osoba dostatečně zodpovědná a trošku i organizačně schopná. Pokud jste se tedy

nerozhodli pro pomocnou ruku koordinátorky, alespoň v den svatby padá na hlavu svědka

následující desatero. Pokud se dotyčná osoba ještě takovéhoto úkolu dříve nezhostila, můžete jí

nějakou milou formou připravit deset nejdůležitějších zásad, aby se na vše mohla v klidu dopředu

připravit, nebo se s vámi poradit o různých detailech. 

 

 

1. SVĚDKOVÉ
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DESATERO SPRÁVNÉHO SVĚDKA

1. ROZLUČKA SE SVOBODOU

 

        Zpravidla se o rozlučku se svobodou stará svědek, ideálně i v dřívějším termínu než je předvečer

svatby. Kocovina není u oltáře zrovna dvakrát oblíbená a žádoucí. Co se týče data a místa nebo i plánu

samotné rozlučky, je možná vhodné nenápadnou formou s ženichem a nevěstou detaily této události 

 konzultovat. Samozřejmě, že by tato záležitost měla být překvapením, ale ne každý touží po

striptérech/striptérkách nebo bílých limuzínách. Pokud máte pocit, že toto daná osoba opravdu

nevyhledává, nebo proto není vhodná chvíle, raději je neobjednávejte. Nechcete mít na svých bedrech

zkaženou atmosféru nebo psychické trauma.

 

2. ORGANIZACE

 

        Pokud v den svatby není na místě koordinátor svatby, nebo jiná osoba, která bude plně

nápomocná v organizaci svatebního dne, měli byste být připraveni, že veškerá starost související s

organizací času padá právě na vaši hlavu. Jedná se především o příjezdy a odjezdy, řazení rodiny u

transportu na obřad, nebo do kostela. Nemine vás kontrola a řízení zasedacího pořádku na hostině.

Zabavit hosty při focení novomanželů. Iniciovat překvapení pro novomanžele a podobně. To je totiž

vaše role. Takže by bylo určitě vhodné, kdyby oba svědci alespoň věděli, jak vypadají rodiče snoubenců

a v kolik kde co začíná. Není špatné být všude o chviličku dříve, než všichni ostatní. Protože, když se

něco zasekne, bude to na vás.

 

3. DOKUMENTY POTŘEBNÉ KE SVATBĚ

 

        Ačkoli vy se neženíte/nevdáváte, je nutné mít pro tento úkol s sebou PLATNÝ občanský průkaz,

který se předkládá k ověření totožnosti při podpisu svědectví snoubenců. Opravdu nechtějte vidět

obličej nevěsty, která zjistí, že něco není v pořádku - pokud se při obřadu zjistí, že si svědek zapomněl

občanku, nebo dokonce zapomněl občanky samotného ženicha a nevěsty. 

 

4. PRSTÝNKY

 

        Jedním z hlavních úkolů je také úschova snubních prstýnků až do doby nasazení na prst nevěsty a

ženicha. A ano, oblíbený scénář z amerických filmů o trapných a hrozivých chvílích zapomenutých

prstýnků je bohužel stále častou praxí. Pokud nechcete být předmětem vzpomínání na každé

společné sešlosti dalších dvacet let a možná i déle, dejte si na toto opravdu pozor.

 

5. PLACATKA

 

        Tajná zbraň svědka, kterou se nemusíte bát použít. Platí tedy především pro svědka nevěsty. Je v

pořádku mít v kapse malou placatku pro případ nouze. Ovšem je vaší povinností zodpovědně uchránit

jak nevěstu, tak i svatebčany od naprostého opití ještě před obřadem. 

6. PROSLOV

 

         Je zvykem, že na hostině zazní svědkův proslov. Ten by hlavně měl být velmi zábavný a lehce

poodhalit i trapné okamžiky ze života snoubenců. To vše je určitě na místě, ovšem buďte opravdu, ale

opravdu obezřetní, jaké informace o snoubencích na svatbě předáváte. Za žádnou cenu nepředhazujte

nějaké delikátnosti z osobního života, které by mohly nevěstu a nebo ženicha ponížit. 

 

7. BLAHOPŘÁNÍ

        

        Snoubenci dostávají v průběhu svatebního dne spoustu dárků, květin a různých blahopřání. V

odpoledních hodinách byste jako svědkové měli vyhodnotit nejlepší možný čas pro jejich přečtení a

poděkování za novomanžele. Samotné čtení blahopřání je také dost konzultovanou otázkou. Zde je

namístě veškerá soudnost. Pokud víte, že čtete špatně, koktáte, jste nervozní nebo neumíte mluvit

nahlas, domluvte se s někým jiným. Zatímco proslov je snad určen primárně novomanželům,

blahopřání chtějí slyšet všichni přítomní, někdy se to totiž týká přímo jich. 
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8. ZÁBAVA

 

         Hlavním posláním svědka je úloha baviče. Ať už jde o zábavu pro svatebčany, například

během focení novomanželů, nebo všemožné hry pro novomanžele, veškerá iniciativa a

organizace je na vašich bedrech. Nebojte se proto své nápady třeba i před svatbou se

snoubenci nebo svatebčany konzultovat, nebo se poradit. V dnešní době se dá zařídit spousta

krásných možností jak pobavit hosty a překvapit novomanžele nějakou svatební aktivitou.

Jednou z nejčastějších může být zapojení fotokoutků a nafotit třeba vzpomínkové album skrze

Polaroid, nebo natočit krátké sestřihy přání hostů přímo novomanželům, a podobně. A ještě je

tu jeden drobný bod, který je sice svatební tradicí, ale občas po ní opravdu nikdo na svatbě

netouží, a tím je únos nevěsty. Pokud jej po domluvě stejně zorganizujete, prosím nevěstu včas

vraťte. Aby z toho krásného dne a spousty hostů také něco měla. 

 

9. PLACENÍ 

 

        Nebojte se, nikdo nečeká, že budete financovat svatbu. Nicméně se od vás čeká, že

všechno, co nebylo zaplacené předem, vyřídíte jménem novomanželů vy. Z toho plyne, že by

svědek měl být stále v takovém stavu, aby byl schopný zajistit a dořešit veškeré drobné

záležitosti. Měl by také dohlédnout na odvoz všech květin a darů pro novomanžele. Ze svatby

by tak měl odcházet mezi posledními hosty a to možná v co nejvíce střízlivém stavu. 

 

10. NEBOJTE SE ŘÍCT NE...

 

         Pokud jde o dosvědčení svatby, nejde tedy jen o důkaz náklonnosti, přátelství a důvěry, ale

také o tyto již jmenované úkoly a povinnosti. Jde o jakousi výsadu, která by měla něco

znamenat a rozhodně nejde o koníček na každý letní víkend. Proto se nebojte se snoubenci

probrat i možnost, že se na takovýto úkol necítíte. Pokud víte, že v období příprav jste naprosto

zaneprázdněni, nebo jen neholdujete tomuto organizačnímu duchu, je lepší to se snoubenci

probrat rovnou a předejít pak v den svatby nepříjemnostem, které budou doprovázet různé

výmluvy ohledně organizace nebo nepříjemná atmosféra. Takto bychom rádi apelovali na

snoubence, aby nebyli naštvaní, uražení nebo smutní z odmítnutí svědectví i u někoho opravdu

blízkého. Vše by mělo být dobrovolné, aby se svědek mohl ujmout svého poslání s grácií.

 

Dle právních předpisů vydaných naší republikou musí být svědek samozřejmě starší 18 let,

mít platný občanský průkaz, musí být svéprávný a také v plném vědomí při samotném

obřadu. Pokud chcete mít za svědka cizince, je zde ještě jedna podmínka. Cizinec musí

rozumět řeči oddávajícího, nebo musí být přítomen tlumočník. Zákonem pak není upravena

rodinná či jiná vazba přímo se snoubenci. Můžete tak oslovit nejlepšího kamaráda, ale také

jakéhokoliv rodinného příslušníka včetně rodičů, nebo naopak to může být osoba, kterou

nemusíte ani znát. 
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2. DRUŽIČKY A MLÁDENCI 

        Podle toho, co nám říká tradice, jsou

družičky svobodné dívky, které tím, že doprovází

nevěstu k obřadu, samotnou nevěstu chrání

před zlými duchy. Zlí duchové si takto spletou

nevěstu  s družičkou, i proto se klade velký důraz

na samotný dresscode družiček, měly by být co

nejpodobnější, aby se duchové spletli. 

 

        V dnešní moderní době je pouze na vás, zda

se rozhodnete družičky mít, v jakém počtu a zda

si dáte záležet na podobném dresscodu. Faktem

je, že tento prvek je opravdu velkým trendem, a i

když skupina není nějak početná, určitě je to

další detail, který vaši svatbu udělá jedinečnou a

může podpořit atmosféru a design celé události.            

        

        V Česku dnes existuje nespočet svatebních

salonů a velice kvalitních e-shopů, které zajištují

oblékání a doladění družiček. Například jako 

 projekt zvaný DRUŽIČKOVÁNÍ.CZ. O více

takových možnostech se dočtete přímo na

webu magazínu SvatebniBlog.cz.

        Do módy se také hodně vrací roztomilé

dresscody pro opravdu malé děti, které často

prochází uličkou spolu s nevěstou. Pokud

vám ale můžeme doporučit, toto uspořádání

zvažte dopředu, ať už se jedná o vaše dítko

nebo někoho vámi blízkého. U dětí si pouze

musíte dát pozor na velikost oblečení. Malé

děti velice rychle mění své velikosti a pokud

řešíte například zapůjčení šatů dopředu

spolu s vašimi šaty, nemusela by být v den

svatby velikost pro dítě správná. Je lepší

udělat malou zkoušku třeba týden před

svatbou. 
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3. PROSLOVY

        V této podkapitole se asi poprvé odvrátíme přímo od vás, nevěsty a ženichové, a budeme se snažit

zaměřit většinou na mužské osazenstvo mezi svatebčany. Ano, řeč bude o proslovech na svatbě.

Ačkoliv to zní jednoduše, z vlastních zkušeností víme, že takový malý proslov může přinést i nervozitu

a zmatek v průběhu svatebního dne. Samozřejmě, když mluvíme o převážně mužském úkolu, je to v

podstatě pouze malé nepsané pravidlo, určitě to neznamená, že se proslovu nemůže zhostit žena (ať

už jde o kamarádku, maminku, nebo třeba i nevěstu, která chce svatebčanům jen poděkovat za účast

sama). 

 

        Zaměříme se především na to, jak by měl správný proslov vypadat a co má obsahovat, aby sklidil

smích a dlouhý potlesk namísto minutky trapného ticha. Kdo a kdy by se nejvhodněji měl ujmout

proslovu, aby vše zapadalo do hladkého průběhu svatby?

 

        Existuje tradice, která říká, že svých “pět minut slávy” před svatební hostinou odstartovává tatínek

nevěsty. Není-li na svatbě přítomen tatínek nevěsty, může ho v projevu zastoupit jiný nevěstin

příbuzný mužského pohlaví, např. bratr, dědeček, strýc nevěsty. Ten pak dále předává slovo  ženichovi

a poté se ujímá štafety svědek (většinou ženichův). Určitě neuděláte nic proti etiketě, pokud se chce

ujmout proslovu třeba také samotná nevěsta, nebo v závěru někdo jiný ze svatebčanů, je to vše o

domluvě. 

 

OTEC NEVĚSTY

 

        Asi každá dívka se po celý svůj život snaží dostát očekávání svých rodičů, ať už v jakémkoliv

směru. Tento životní moment je právě jedním z těch zlomových v životě ženy, kdy započne jakousi

novou etapu svého rodinného života. Jelikož je zvykem, že první, kdo zahájí čas proslovů ve svatební

den, je otec nevěsty nebo nějaký jiný mužský člen ze strany nevěsty, určitě by se mělo jednat právě o

proslov směřující k ní. Krátká vzpomínka inspirovaná jí, její povahou nebo charakterem. Nebojte se

volit třeba i silněji expresivně zabarvená slova, protože v životě není moc vhodnějších momentů, kdy

pochválit svou dceru. Říct, na co jste u ní pyšní, jak je krásná, a vyjádřit vděk a respekt k ní jako k

ženě. Proslov by neměl být moc dlouhý (cca 5 minut) a určitě si dejte pozor, abyste svou dceru

neuvrhli do nějaké trapné nebo ostudné situace. V neposlední řadě nezapomeňte přivítat nového

zetě do rodiny a poděkovat hostům za účast. Na závěr proneste přípitek na počest ženicha a nevěsty.
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ŽENICH

 

        Jelikož by v proslovech měl startovat váš tchán, měli byste mít výhodnější mluvčí pozici - s

klidem můžete třeba navázat na řeč tchána. Začít můžete například poděkováním za milá slova

jménem svým a své manželky. V podstatě své díky byste měli směřovat také všem přítomným

hostům a určitě by měli být zmíněni lidé, kteří se na přípravě svatby podíleli, ať už finančně nebo

jen přiložili ruku k dílu. Je milé, když zmíníte oba rodičovské páry a promluvíte také k nim. Vzávěru

byste se měl určitě zmínit o své úžasné novomanželce, pochválit její vnitřní i vnější krásu, a pokud

máte připravené nějaké drobné dárky nebo překvapení, předat je v tento moment. To samé platí u

rodičů. Pokud jste si pro ně připravili nějaké děkovné drobné dárky, je to ten nejlepší moment pro

jejich předání. V proslovu by mělo nejlépe zaznít také díky svědkům a takto předat pomyslnou

štafetu proslovů. Nakonec připijte na zdraví všem přítomným včetně své ženy. 

SVĚDEK ŽENICHA

 

        Vaše pozice by mohla být ta nejvýhodnější, jelikož jste měli před sebou již dva řečníky, na

které můžete reagovat. Jedinou nevýhodou může být fakt, že vás zřejmě nebudou znát

svatebčané ze strany nevěsty. Tady se tedy můžete nacházet na velmi tenkém ledě. Každý

svatebčan bude, po vyčerpávajícím děkovném projevu ženicha, spíše očekávat proslov, který

odlehčí atmosféru. Váš projev by měl být svižný a možná i mírně vtipný. V počátku tedy určitě

poděkujte za projev ženicha a můžete navázat na vtipnou historku například z doby, kdy s

vámi ženich konzultoval žádost o ruku nevěsty, nebo nějakou vtipnou příhodu s dřívějších let.

Dejte si jen pozor, abyste neprozradili nějakou nevhodnou delikátnost nebo někoho neurazili.

Určitě se můžete zmínit i o nevěstě, například, že vám spadl kámen ze srdce, jelikož o ženicha

bude opravdu dobře postaráno nádhernou osobou. Můžete zmínit, jak jí to opravdu sluší, a

třeba doplnit nějaké přání pro pár. Nakonec jen připijte na zdraví pana a paní X a pozvěte

hosty k dalšímu bodu programu. 
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DESATERO SPRÁVNÉHO ŘEČNÍKA:

 

  1. Držte se hesla: krátce a výstižně. Proslov by měl mít přibližně kolem 5 minut. Nepřipravujete

inaugurační projev, ale upřímně míněné sdělení někomu blízkému.

 

  2.  Nejste hlasatelem televizních zpráv, na svatbě můžete projevit emoce.

 

  3.  Projev je vhodné si připravit a promyslet dopředu. Klidně si jej můžete i zkusit nahlas před

zrcadlem, ovšem určitě nevyužívejte kartiček nebo předem sepsaného papíru textu, který

budete jen předčítat.

 

  4.  Pokud zakomponováváte do proslovu nějaké intimnější životní momenty, zvažte zda

někoho neztrapníte, nebo neprozradíte nějaké tajemství. 

 

  5.  Nejsou vhodné dvojsmysly nebo sexuální narážky.

 

  6.  Nezapomeňte všem poděkovat a vyzdvihnout vždy novomanžele. 

 

  7.  Nezapomeňte pochválit a poděkovat také nevěstě.

 

  8.  Pokud nemáte k dispozici mikrofon, snažte se pracovat se svým hlasem. Proslov by měl

slyšet opravdu každý, ne jen ti v první řadě. Váš hlas by měl být zvučný a hlavně nezapomeňte

na dobrou artikulaci.

 

  9.  Snažte se zdůraznit klíčová slova a věty. Vyhněte se monotónně laděnému projevu.

 

  10.  Snažte se být klidní, usmívat se na hosty a udržovat oční kontakt s okolím. Pokud se cítíte

nervózní, mluvte jen tak od srdce. Možná touto lehkou improvizací dosáhnete toho správného

a vtipného kouzla okamžiku a dodáte danému momentu na autentičnosti.

 

Abyste měli jistotu, že jsme si vše nevytáhli tzv. “jen tak z paty”, zabrousili jsme do etikety

proslovu, a to hlavně toho svatebního. 

 

Svatební proslov podle etikety

Ladislava Špačka
 

Svatební hostina začíná proslovem, nikoli

předkrmem. Jakmile je na stolech

naservírován předkrm, vstane první

řečník, vyžádá si pozornost poklepáním

nože na prázdnou skleničku a pronese

přípitek. První řečník zpravidla bývá otec

nevěsty, dalším řečníkem je ženich, potom

ženichův svědek. Proslov nemá být nikdy

dlouhý, hosté se přišli bavit, nepřišli na

přednášku. Přípitek se nesmí číst, řečník

ho musí umět zpaměti. Na závěr by měl

pozvednout číši šampaňského a vyzvat k

přípitku.



257 |  www.svatebniblog.cz

4. SVATEBNÍ SLIB VS. MANŽELSKÝ SLIB

        Typům obřadů a všem podrobným náležitostem jsme se již věnovali v dané kapitole. Existuje ovšem

ještě jeden detail, na který bychom měli poukázat. Ano, je to poslední dobou stále více využívaný

svatební slib, který si snoubenci mohou zakomponovat do civilního obřadu. Obřadní ceremonie svatby je

velice intimní a emocionálně silný okamžik obou snoubenců, kteří takto postupují do další etapy jejich

společného života. Většinou se setkáváme s již jasně předepsaným vzorcem svatební řeči oddávajícího.

Naštěstí, pokud máte touhu tuto řeč posílit o vaše osobní, upřímné vyznání lásky, nebo jen vyjádřit své

drahé polovičce lásku a respekt, kterou k dané osobě cítíte, nemůžete využít lepšího momentu. 

Čím se tedy liší manželský a svatební slib?

 

        Manželský slib je vlastně církevním svatebním slibem a je pevnou a neoddělitelnou součástí

církevního sňatku. Církev vnímá manželství jako posvátnou věc a manželský slib má pevně předepsanou

podobu. Nedá se do jeho znění nijak zasahovat. Pronáší se ve chvíli, kdy nevěsta se ženichem stojí naproti

sobě před oltářem a drží se za ruce. Se svatebním slibem začíná ženich, po něm následuje slib nevěsty.

Jediné, co si snoubenci zvolí, je forma složení slibu. Mohou jej odříkat zpaměti, opakovat po faráři nebo

jsou tázáni na jednotlivé části slibu a vyslovují pouze svůj souhlas. Nakonec se farář pomodlí nad jejich

prstýnky a tím se svatební slib stvrdí.

Znění manželského slibu v kostele je již jasně dané:
 

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)

a přijímám tě za manžela(ku).

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé

až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh.

nebo

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)

a přijímám tě za manžela(ku).

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,

dokud nás smrt nerozdělí.
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        Zato svatební slib je pouze jakousi obdobou manželského slibu u civilní svatby. V podstatě to

můžeme nazvat takovou upřímnou hlasitou slovní úmluvou mezi manželi, před zraky všech přítomných

svatebčanů. Zní to jako z hororu, že? Ale není tomu tak, svatební slib vás nemá děsit nebo přivádět do

úzkých, ale spíše jen dojmout. Slibem máte jen vyjádřit své city a láskyplně popsat to, co pro vás vztah s

danou osobou znamená. Čeho si na něm vážíte, za co jej respektujete, proč vlastně chcete stát po jeho

boku do konce života. Nemusíte se bát tuto silnou emocionální chvilku odlehčit něčím vtipným, co si

zapamatujete po celý život. S humorem ale opatrně, nějaké vtipné ”story” ze života přímo do samotného

slibu nepatří. Svatební slib si většinou připravuje nevěsta a ženich zvlášť a řeknou si jej v den obřadu.

Jak vypadá svatební slib při obřadu na radnici?

 

         Jelikož na civilním obřadu se automaticky se svatebním slibem nepočítá, oddávající má

připravenou všeobecnou formuli pro snoubence, kterou potvrzují základní pilíře manželství.

Oddávající se vás pouze zeptá, zda si opravdu chcete svou polovičku vzít. Vy potom většinou

řeknete, že ano, což je vlastně nejpodstatnější slovo celé ceremonie.

Oddávající: Táži se vás, pane ženichu …, zda

vstupujete dobrovolně do manželství se zde

přítomnou slečnou (paní) …, budete jí oporou v

dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?

 

Ženich: Ano
 

Oddávající: Táži se vás, slečno (paní) nevěsto

…, zda vstupujete dobrovolně do manželství se

zde přítomným panem …, budete mu oporou v

dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?

 

Nevěsta. Ano
 

Oddávající: Prohlašuji váš sňatek za

právoplatně uzavřený.

         Pokud v této fázi jeden z vás odpoví „nevím“, oddávající vám stejnou otázku položí ještě jednou.

Jestli ani v druhé odpovědi nezazní „ano“, tak vaše manželství nemůže být uzavřeno.

 

 

        Formální svatební řeč oddávajícího může být pro někoho příliš “úřednická”. Pokud si přejete trochu

osobnější přístup, můžete řeč ozvláštnit vlastní úpravou a zakomponováním například nějaké básně,

úryvku nebo citátu, který vás vystihuje. Vše je na domluvě s oddávajícím. Většina vám vyjde ochotně

vstříc. Pokud se chcete zcela oprostit od zbytečných formalit, požádejte o prostor vlastního vyjádření již

zmiňovaných svatebních slibů. Nic jiného než váš svatební slib nepromění „obyčejné ano“ v neza -

pomenutelný zážitek.
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Jak napsat vlastní svatební slib?

 

        Dohodli jste se s vaším partnerem, že obřad ozvláštníte svým vlastním svatebním slibem. Chvíle, kdy

se odkryjete a veřejně a nahlas zformulujete, proč daného partnera milujete a co pro vás manželství

vůbec znamená. Je dobré si ale dobře zhodnotit situaci a uvědomit si, o jak velice emoční záležitost

vlastně jde. Zda jste emocionálně připraveni na přednes a celý slib například nepropláčete, přece jen

svatba je oslavou vaší lásky. Malým vodítkem by pro vaši inspiraci mohlo být, když si zkusíte odpovědět

na pár otázek, které zformulujete do vašeho vyznání. Taková malá analýza vašeho protějšku vám určitě

neuškodí.

-  Berete si člověka, kterého milujete a respektujete. Za co tyto emoce cítíte?

-  Proč jste si svou drahou polovičku vybrali a co je důvodem, že vám stojí za to, abyste za     

 

    ním stáli v dobrém i ve zlém?

-  Jaké jsou jeho silné a slabé stránky? 

-  V čem mu chcete být oporou?

-  Pokud víte, že vám na něčem ve vašem vztahu záleží, zkonkretizujte to. 

-  Vždy buďte ve vašem sdělení upřímní.

-  Můžete vyzdvihnout, co daná osoba do vašeho životě přinesla nebo změnila.

-  Přeskočte klišé a nevyužívejte moc nesmyslných metafor.

-  Určitě nepřebírejte sliby vašich přátel.

-  Zvažte nějaký časový limit vašeho proslovu.

-  Inspirujte se nějakou oblíbenou literaturou nebo citátem, který vás vystihuje.

PRO VAŠI INSPIRACI JSEM NAŠLA MÉ OBLÍBENÉ CITÁTY:

“Ačkoli jsem ještě v posteli, mé myšlenky směřují ven k Vám, má

nehynoucí lásko, tu a tam s radostí, některé smutné, čekám, zda nás

osud vyslyší – mohu žít jen s Vámi, nebo vůbec.” Takto začíná dopis,

který napsal Ludwig van Beethoven 7. července roku 1806 své milované.

Dopis pak ukončuje intimními slovy...

 

“Navždy Tvé,
navždy mé, 

navždy naše…”
 

(- Ludwig van Beethoven)

“Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale

pohlížet společně jedním směrem.” 

 

(- Antoine de Saint-Exupéry)
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JAK SI ŘÍCT O PENÍZE MÍSTO SVATEBNÍHO DARU?  ZKUSTE TO ORIGINÁLNĚ, PORADÍME,
JAK NA TO!

5. SVATEBNÍ DARY

        V případě svatebních darů máte nespočet možností, jak s hosty vykomunikovat, co byste do nového

hnízdečka lásky potřebovali, co by vám udělalo radost, nebo jak splnit vaše přání. Můžete tuto záležitost také

nechat volně v rukou svatebčanů, ale nevíme, zda budete příliš nadšení, až obdržíte například dva kýčovité

porcelánové jeleny do obýváku, zda se vám hodí 4 čajové sady nebo 3 stejné sady příborů… Těžko se takovéto

skvělé dárky vracejí babičkám a tetičkám a o to hůře se vysvětluje, že design není zrovna dle vašeho gusta.

 
        Naštěstí žijeme v moderní době, a pokud opravdu potřebujete něco do bytu, nějaký věcný dar, nebo si

jen přejete třeba splnit si nějaký zážitek, požádejte o to. Nejsnazší cestou bude vytvoření dárkového

svatebního listu. Pokud máte zřízený svatební web, můžete seznam zveřejnit tady s možností rezervace

daným hostem. Tak si každý host vybere, čím vás obdaruje. Vy mu tam danou věc můžete dopodrobna

popsat a nebo jej navést na místo, kde přesně tento produkt koupit. Spousta obchodních domů nabízí

taktéž službu pro svatební účely. Spolu s obchodníkem sestavíte seznam darů a svým hostům jen zašlete

indicie k danému obchodu, kde pod vaším jménem zjistí, co jste si v daném obchodě vybrali. Po celé České

republice existuje již nespočet e-shopů a prodejen, které spojují lásku ke gastronomii se zálibou v designu.

        Žijeme v době, kdy

většina dvojic už spolu před

svatbou nějakou dobu bydlí

a mají zařízený svůj útulný

domov podle svého. Není

pak divu, že by místo

druhého toustovače,

nepotřebných sklenic a

několikátého povlečení dali

přednost spíše penězům.

Říkáte si, že je vám to víc

než povědomé, ale nevíte,

jak na to? Jak si neutrhnout

ostudu a taktně si říct o

peněžitý dar?

        Jste-li v roli budoucí nevěsty a ženicha a rádi byste své drahocenné hosty uchránili před utrácením za

nepotřebné dary, musíte odhodit svůj stud a o peníze si říct. Není na tom nic špatného, věřte nám, jen je

potřeba vědět, jak na to, abyste náhodou nevyzněli nevděčně, nevychovaně a někoho tím nepohoršili.

 

        V okamžiku, kdy rozdáte svatební oznámení, většina hostů začne přemýšlet také nad svatebním

darem a v tom je ten oříšek. Dejte jim o svém záměru vědět humorně a taktně, třeba rovnou na

svatebním oznámení malou větičkou.
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„Potíže se svatebními dary za Vás hravě vyřeší
Němcová nebo Masaryk.“

„Místo svatebního daru

budeme vděční za cokoliv,

co se vejde do obálky.“

"Jestli si snad někdo se svatebním darem hlavu láme,

potom vězte, že my dva už v domácnosti všechno

máme.

 

Potěší nás ale příspěvek v jakékoliv výši,
který nám rozpočet na líbánky zvýší.“

„Pokud byste nás chtěli poctít svatebním darem,

budeme potěšeni finančním příspěvkem, který bude z

praktických důvodů vhodnější, než věcné dary.“



262 |  www.svatebniblog.cz

„Kdo přemýšlí o daru,
na tu naši oslavu,

ať nenosí lampičky,
koše, pračky, ledničky,

konto už je vysáté,
ať už dáte co dáte,

na líbánky to vše dáme,
z letadla vám zamáváme.“

„Nelamte si hlavu nad svatebním darem,

stejně by zatím zůstal ležet ladem,

pomozte raději finančním příspěvkem,

ať brzy se těšíme vlastním bytečkem.“
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6. DĚKOVNÉ DARY 

        To, že nevěsta se ženichem dostávají svatební dary, je všem známá tradice, která jim může leckdy

ulehčit začátek jejich společného života po praktické stránce. Kde jinde dostanou snoubenci tolik věcí

do domácnosti i s různými dekoracemi? Ovšem obdarovat můžete také VY, novomanželé, ty, kteří při vás

právě stojí ve vašem vysněném dni ”D” a vytvářejí tak nezapomenutelnou vzpomínku z vašeho života.

Říkáte si – ale jak, nebo čím?  

 

 

        Od toho je zde nespočet krámků a malých e-shopů jako například Řekni ano nebo Design Empathy,

kde je takovýchto milých dárečků spousta. Dodavatelů a firem zaměřujících se na tyto objednávky je

opravdu hodně a často vás o nich informujeme v magazínu SvatebniBlog.cz.

 

 

        Malý dáreček potěší vždy, co si budeme povídat. Ale víte, že existují i krásné dárečky pro vaše

svatební hosty, primárně družičky, svědky, rodiče? My jsme pro vás hledali inspiraci na to, co a hlavně

kde pro své blízké koupit a našli jsme. V e-shopech objevíte nejen různé svatební doplňky, ale právě i

spousty dárečků za příjemné ceny, které si můžete navrhnout na míru. Obdarovaného jistě potěšíte tím,

že mu poděkujete touto formou, díky níž bude mít i věcnou vzpomínku.

 

 

        A co na e-shopech najdeme? Ze svatebních doplňků jde především o svatební oznámení, nás ale

zajímají právě dárky.

- hrnečky (i s potiskem, kde je nějaké

poděkování)

- trička, šerpy

- puzzle

- přívěsky a klíčenky

- stírací karty pro svědky

- náramky pro svědky 

- zrcátka pro družičky 

- manžetové knoflíčky nebo i malé

náušnice

- otvíráky, zapalovače a podobné sety

pro svědky

- svatební stromy

- tabatěrky, placatky 

- spousta jiných drobností..

Foto: Design Empathy (designempathy.cz), celý článek o tomto dodavateli svatebních dárků
najdete na webu SvatebniBlog.cz
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Foto: Design Empathy (designempathy.cz), celý článek o tomto dodavateli svatebních dárků najdete na webu SvatebniBlog.cz

        Pánskou část jistě potěší vkusný zapalovač s poděkováním. Pro snoubence samotné jsou zde

originální hrnečky s potiskem. U většiny výrobků najdete několik textových i barevných variací, ze

kterých si jistě vyberete tu svoji. Ceny se produkt od produktu liší, ale například hrnečky začínají na

částce od cca 200 korun, což je skvělé. Mimo jiné e-shopy nabízí i zhotovení etiket na víno a šerpy,

takže je zde i kousek výroby na zakázku.

Foto: Řekni ANO (www.rekni-ano.cz,  
FB @reknianodoplnky), celý článek o
tomto dodavateli svatebních dárků
najdete na webu SvatebniBlog.cz
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        Inspirace na malé dárečky: 
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Snubní prsteny
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Už z titulku je vám asi naprosto jasné, že volba snubních prstenů nebude naprosto lehkou disciplínou,

přeci jen vás budou krášlit každý den vašeho života a zůstávají symbolem uzavření vašeho manželství po

celý další život. Snubní prsteny nejsou jen obyčejným šperkem, ale pro většinu z nás znamenají slib, který

jsme si dali s naším protějškem, symbolizují vzájemnou lásku a potvrzují, že to myslíme vážně. Tuto

připomínku zpravidla nosíme každý den, a tedy každý den při sobě nosíme i kousek své lásky. Prsten svým

tvarem symbolizuje nekonečnou lásku k vašemu partnerovi.  

 

         Jelikož se nepovažujeme za naprosté odborníky v každém směru, obrátili jsme se v tomto tématu  na

profesionála v oboru, který zastupuje firmu ALO diamons, a to Kateřinu Kalembovou. Veškeré informace,

které vám tady předkládáme jsou konzultovány ať už klasickými profesionály v oboru šperkařství nebo i

jinými alternativními designéry v ČR. Veškeré dodatečné informace, týkajících se různých specifických

dodavatelů najdete samozřejmě na SvatebnímBlogu.cz pod kategorií menu Snubní prsteny. Inspirace a

přesné informace o cenách a výrobě najdete přímo v článcích. Nyní je pravý čas provést vás šperkařskou

džunglí, protože i tady platí určitá pravidla a důležité prvky, které vám pomůžou ve vašem výběru.

20

1. NAZÝVÁM JI “ VOLBA NA CELÝ ŽIVOT”
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Jak poznat správný prsten a na co se opravdu zaměřit? 

 

        U výběru snubního prstenu bych se zaměřila mimo designu především na kvalitu zpracování. Snubní

prsteny jsou šperkem na celý život, určitě se v tomto případě vyplatí investovat. Zjistěte si zda klenotník

nabízí například: záruku na vypadnutí kamene, bezplatný servis šperku. Zajímejte se jakou má šperk

certifikaci.

Měl by prsten korespondovat s tím zásnubním?  

        

        Mnoho nevěst chce nosit zásnubní a snubní prsten na jednom prstě, v tom případě by spolu měly

šperky ladit. Některá klenotnictví nabízejí už rovnou tzv. wedding set. Tedy komplet snubního a zásnubního

prstenu, který k sobě dokonale sedí. Je vhodné také vybírat stejné materiály. Tedy oba prsteny ze zlata a

brilantů či oba šperky z chirurgické oceli apod. Šperky se časem opotřebovávají, a pokud bude každý prsten

z jiné slitiny, či budou v každém prstenu zafasovány jiné kameny, začne to být časem znát. Speciálně u

diamantu vs. zirkonu bude rozdíl veliký.

Jaký kov je vhodný pro výběr snubního prstenu? 

 

         Léty prověřenou klasikou je zlato. Vhodnější je určitě zlato 14 karátové, které je tvrdší a odolnější vůči

dennímu nošení. Slitina obsahuje menší poměr ryzího zlata, které je samo o sobě velmi měkké. Pro punc

luxusu volí někteří snoubenci platinu, která mimo jiné nabízí velkou odolnost a tvrdost. V posledních letech

je také oblíbená chirurgická ocel, především pro svou nízkou cenu. Osobně nedoporučuji stříbro, je měkké,

snadno se deformuje a zasazené kameny by z něj mohly vypadávat.

 

Jaké mají snoubenci možnosti výběru? 

 

        Nabídka je dnes poměrně široká. Každý materiál má své výhody i nevýhody. Záleží už jen na vás, co si

zvolíte. Zvažte, kolik chcete investovat a co od šperku očekáváte. Někteří lidé mají na některé kovy alergii,

také tyto informace je vhodné zjistit před koupí😊. 

 

Abyste se trošku dostala do hloubky charakteristiky nejpoužívanějších kovů, připravili jsme pro vás krátké

fyzikálně-chemické charakteristiky u daných kovů.

STŘÍBRO:

 

        Stříbro vás může zaujmout nejen prvotním

efektem, ale hlavně cenovou dostupností, jelikož na

trhu bývá jedním z nejlevnějších kovů. Pro

klenotníky to jasná volba nebývá hlavně svými

fyzikálními vlastnostmi. Z dlouhodobého hlediska

může stříbro černat. Předejít se tomu dá

ANTIOXIDAČNÍ ÚPRAVOU, neboli RHODIOVÁNÍM,

která tento proces může zpomalit nebo mu zabránit.

Musíte vzít v potaz, že o šperk budete mít neustálou

starost. Klenotníci stříbro nedoporučují ještě z

jednoho důvodu. Je měkké snadno se deformuje.

Zasazené kameny by z něj mohly  v průběhu let

vypadávat. Ceny jsou proměnlivé, můžete koupit

stříbrný set snubních prstenů například od 2 500 do

10 000 Kč.
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CHIRURGICKÁ OCEL:

 

        V posledních letech je také oblíbená chirurgická

ocel, především pro svou nízkou cenu. Mezi další

vlastnosti se dá určitě zahrnout stabilita a tvrdost

materiálu, ta může být ale omezující pro typy lidí,

kteří trpí otékáním prstů z jakýchkoliv důvodů.

Existuje mnoho typů, které si koupíte a například je

zde již zasazen kámen, protože zasazení do tohoto

materiálu není zrovna snadná a levná záležitost.

Můžete ještě zvolit lepení kamene, ale zde hrozí jeho

ztráta. Vše se dělá ručně, a tak i v tomto případě si

pak za službu připlatíte. Ceny se pohybují již od

 1000 Kč bez kamene, cca kolem 7000-10 000 Kč s

kameny. V potaz prosím berte, že občas se u tohoto 

kovu může objevit nějaká alergická reakce.

ZLATO:

 

       Zlato považujeme za favorita ve svatebním

klenotnictví. Za velké pozitivum se považuje

měkkost, která umožňuje jednoduchou práci.

Snadné je gravírování, což je technologie, která

nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci, že si můžete

nechat vytvořit do šperku jakýkoliv nápis nebo

symbol. Obsah zlata v klenotnických slitinách neboli

ryzost se vyjadřuje v karátech (ryzí zlato je

24karátové). Léty prověřenou klasikou je určitě zlato

14karátové, které je tvrdší a odolnější vůči dennímu

nošení. Slitina obsahuje menší poměr ryzího zlata,

které je samo o sobě velmi měkké. Snoubenci občas

sahají také po různých barevných kombinacích typů

zlata, jako je zlato bílé, růžové a nebo klasicky žluté.

Velkou výhodou je dlouholetá stálost barev. Výroba

šperků ze zlata podléhá puncovnímu zákonu. Šperky

a produkty, jak nové, tak i staré, určené k prodeji,

jsou opatřeny puncem. Punc je pro každou ryzost

jiný. Ryzost se tradičně udává v karátech (kt): jeden

karát přitom odpovídá 1/24 hmotnosti a ryzí kov má

tedy 24 karátů. Nejběžnější je zlato 14karátové, nově

se označuje v tisícinách jako 585/1000. Cena se

pohybuje od 10 000 Kč a více za pár. Běžně

používané ryzosti ve zlatnictví a šperkařství jsou v

následující tabulce.

   -      5      -      0      4      3      2   

KARÁTY

   250     375   333      999      585      750      900  

TISÍCINY

RYZOSTNÍ ČÍSLO

   6      9      8     24      18     22      14   
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PLATINA:

 

        Méně obvyklým materiálem platina. Pro pocit luxusu ji někteří snoubenci volí, možná i proto, že nabízí

velkou odolnost a tvrdost. I když nejde o nejtradičnější materiál, jde určitě o ten nejdražší. Velice těžce se

získává a zpracovává, bývá ovšem nejvhodnější pro extra zakázkovou výrobu. Také ji jen tak lehce nezničíte

ani nepoškrábete. Vyrývání nebo vkládání kamenů jde opravdu lehce a skvěle pak drží. Platina se pyšní 

velice dobrou snášenlivostí s pokožkou, to je rozhodně dobrá vlastnost. Platina se kombinuje většinou s

nejdražšími kovy či diamanty a je poměrně drahá i sama o sobě, takže pokud máte neomezené finance a

chcete do něčeho na svatbě investovat, i tato volba je jedna z těch dobrých. Cena se drží okolo 40 000 -

100 000 Kč za pár.

TITAN:

        

        Titan jako takový je šedý až stříbřitě bílý, lehký a

tvrdý kov. Je mimořádně odolný proti korozi i ve

slané vodě. Je známý svou lehkostí materiálu a tím

pádem také se řadí do nižší cenové kategorie. Tento

kov je naprosto hypoalergenní, ale musíte brát v

potaz, že  u něj nejsou možné úpravy průměru, takže

musíte mít jasně danou velikost prstu. Cena se

pohybuje od 2000 do 15 000 Kč za pár.

       

 

         Pokud jde o barvu

snubních prstenů, nejčastěji

si představíme žluté zlato.

Drahé kovy ale nabízejí širší

paletu barev. Lze kombinovat

stříbro, bílé, žluté a červené

zlato a také platinu tak, aby

bylo dosaženo kýženého

barevného efektu.

 

 

 

 

 

 

1) stříbro

2) platina

3) bílé zlato 14 i 18

karátů (obě ryzosti mají

stejnou barvu)

4) bílé zlato 14 karátů s

modrošedým nádechem

5) žluté zlato 14 karátů

6) žluté zlato 18 karátů

7) červené zlato 14 karátů
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WOLFRAM:

 

        Výroba těchto prstenů bývá složitější a na našem

trhu nejsou jen tak k sehnání, často se čeká na

zásobování ze zahraničí. Co tedy karbid wolframu

přesně je? Jde o spojení zmiňovaného wolframu a

uhlíku. Výsledkem je velmi jemný prášek, který se

smíchá s pojivem, jako je nikl nebo kobalt. A proč?

Wolframové snubní prsteny nejsou vyrobeny z

čistého wolframu, protože je příliš obtížně

opracovatelný, takže wolfram, který se používá pro

průmyslové účely i na výrobu šperků, je směsí

několika prvků. Je extrémně odolný proti poškrábání

a má typicky šedou barvu. Běžným mýtem je, že

prsteny z wolframu nelze odstranit z prstu v případě

mimořádných situací (úraz apod.) Není tomu tak, lze

je odstranit za pomoci speciálních nástrojů pro toto

určených (svěráku, nebo pokud na prsten svisle

umístěný na tvrdou podložku silně klepnete

kladívkem). Jde hlavně o to, že je relativně křehký. To

znamená, že v případě, že je na prsten vyvolán

dostatečný tlak, praskne na rozdíl od prstenů ze

zlata nebo platiny, které se deformují. Další

charakteristickou vlastností, kterou je nutno zvážit, je

relativně vysoká hmotnost prstenů. Jednou z

nevýhod je, že nelze měnit velikost prstenů. Prsteny z

wolframu nelze dodatečně upravovat (zmenšovat,

zvětšovat). Je u něj dražší rytina, protože rytinu do

wolframových snubních prstenů lze zhotovit pouze

pomocí speciálního typu laseru. Cena rytiny je tedy

vyšší než u běžných kovů (zlata, stříbra, oceli nebo

titanu). Cenové rozpětí se pohybuje cca od 1 500 do

5 000 Kč.

Jaké jsou možnosti dalších úprav a zpracování, nebo případné možnosti úpravy a změny velikosti prstenů? 

 

        U zakázkové výroby snubních prstenů bývá většinou možná mezizkouška hrubého neosázeného šperku,

v tomto momentě je ještě možno s velikostí manipulovat.

 

Které z kovů jsou nejlepší k například k zakázkové ruční výrobě?

 

        Zlato, platina.

 

Jaká je dostupnost kovů v ČR?  Jaké je cenové rozmezí daných kovů a co ovlivňuje cenu snubního prstenu?

 

        Cenu šperku ovlivňuje gramáž zlata či jiného materiálu, zda je šperk osázen kameny, složitost zpracování.

Dále záleží, zda je šperk vyráběn ručně či zda ho klenotnictví pouze přeprodává. Významnou roli může hrát

značka apod.

Do kterých kovů je tedy nejjednodušší gravírování?

 

         Do zlata, neboť zlato je tvrdé, odolné, ale přesto se do něj dobře gravíruje. Stříbrné šperky je také možné

opatřit rytinou, ale vzhledem k tomu, že se jedná o měkčí materiál, gravír nemusí vydržet v čitelné podobě po

stejnou dobu jako u zlata. Obtížně je na tom s gravírováním platina, kvůli své tvrdosti. Určitě doporučuji dát

rytinu dovnitř šperku. Zvenku prstene by rytina vypadala jako škrábanec.
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U kterých kovů je možnost rhodiování a co to znamená? Jaká je přibližná cena takovéto úpravy? Jak často

se pak šperky musí přelešťovat a jaká je následující péče?

 

         Rhodiování je povrchová úprava šperku. Šperk se krásně leskne a rhodium ho chrání proti ošoupávání a

poškrábání. Doporučuji minimálně jednou ročně vrstvu obnovit, šperk vyčistit a zkontrolovat. Každý kvalitní

klenotník by měl tuto službu na své šperky nabízet. ALO diamonds nabízí tuto službu pro své klienty

zdarma.

 

        Do stylu šperku vám již nikdo moc mluvit nemůže, takže toto rozhodnutí je opravdu pouze na vás. V

jednoduchosti je krása a snubní prsten patří mezi šperky, které nosíváme každý den, a proto je musíte umět

dobře a snadno sladit s ostatními klenoty a doplňky. Doporučuji jen jedno, nenechte se zbytečně unést rychle

se měnícími trendy a volte to, po čem opravdu toužíte, ať se jedná o klasický tradiční snubní prsten nebo

nějakou moderní alternativu spojenou s novodobým materiálem. Mějte na paměti, že minimalismus 

 nevychází z módy, takže nezdobený a hladký klasický zlatý snubní kroužek může být tím nejlepším výběrem

nekonečné dokonalosti.

       Zeptali jsme se na tuto otázku také klenotníka. 

 

Jak přistupovat k volbě STYLU svatebních prstenů? 

 

        To už je na každém páru, jakým směrem se chce ubírat. Za sebe doporučuji jednoduchý nadčasový styl a

vyhnout se extrémním módním výstřelkům. Takový jednoduchý šperk bude in i za 10 let. Prsten by vám měl

být také pohodlný, přece jen ho nebudete sundávat. Na noc můžete 😊. 

 

Po čem snoubenci v posledních letech sahají a jak se proměnila očekávání a trendy?

 

        Hodně oblíbená je bílá barva kovu. A v poslední době také kombinace barev zlatá, růžová, bílá. Začaly se

osazovat také pánské prsteny. Momentálně jsou u pánů poměrně žádané černé brilianty. 

 

Jaké trendy zavládnou v následujících letech? 

 

        Nejsem trendsetter, influencer ani nic podobného, takže si netroufám odpovědět. Trendy jsou poměrně

nevyzpytatelná záležitost 😊.

Do kterých kovů se jakým způsobem vkládají drahé

kameny, které jsou nejvhodnější a jak je to s lepením

drahých kamenů?

 

        Pro fasování kamenů opět doporučím zlato. Kvalitní

šperk by měl být osázen ručně, v žádném případě nemají

být kameny lepeny. Nejodolnějšími kameny s

nezaměnitelným leskem jsou samozřejmě brilianty.

Podobnou odolnost nabízí také např. safíry.

 

 

 

 

 

    

 

Jaké jsou možnosti míšení kovů? Barevnosti kovů?

 

        Kombinace barev zlata jsou momentálně velmi

fashion záležitostí. Příkladem je velmi oblíbený model

Trinity od Cartier.
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        A pak už vaše prstýnky vyrobí kombinací tradiční zlatnické ruční práce a nejnovějších technologií.

Standardní doba výroby snubních prstenů je asi 2 měsíce předem, dále záleží také na tom, jak dlouho vám

bude trvat, než dáte dohromady návrh. 

 

 

Kdy nejlépe plánovat výběr snubních prstenů a šperků?

A jaká je nejkratší možná doba při tzv. rychlých svatbách?

Je možná i takto rychlá zakázková výroba?

 

        Výrobu snubních prstenů bych začala řešit min. 2

měsíce před svatbou. Ve většině klenotnictví trvá výroba

30 dní. Počítat musíte také cca 14 dní před svatbou s mezi

zkouškou. Nabídka již vyhotovených snubních prstenů je

minimální. Pokud na prsteny spěcháte, je možno zakoupit

něco z nabídky zlatnictví, samozřejmě existují kolekce

snubních prstenů u daného klenotníka. Pokud však máte

např. neobvyklou velikost, může se stát, že shánění prstenů

narychlo se stane velmi složitou záležitostí.

 

   

        Pokud si ani v takto široké nabídce

nevyberete… Nebo jen nechcete mít to, co

má ještě i někdo jiný... V tom případě si

můžete nechat vytvořit originální návrh

prstenů jen a jen pro vás. S takovými prsteny

budete naprosto originální. Designéři vaši

představu nejdříve naskicují a až bude

odpovídat tomu, co chcete, vymodelují návrh

pomocí 3D programu.

 

 

Přejděme k drahým kamenům. Jaké volby máme u

drahých kamenů u nás? 

 

         V Čechách je dostupné nepřeberné množství kamenů,

drahokamů i přírodních kamenů. Záleží jen na vás a na

schopnostech vašeho klenotníka.

 

 

         

        DRAHÉ KAMENY
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ZIRKON: 

 

        Zirkon je nejdostupnější náhrada za přírodní diamant.

Je to syntetický kámen, přesným názvem Cubic Zirconia.

Cubic Zirconia neboli kubický zirkon je kubická krystalická

forma oxidu zirkoničitého. Pro jeho nízkou cenu, poměrně

dlouhou životnost a vizuální podobu s diamanty se začal

hojně používat při výrobě šperků. Zirkon však svůj lesk

velmi rychle ztrácí. Nejdražším a zároveň nejoblíbenějším

bývá modrý, říká se, že pomáhá od nervozity.

 

         

DIAMANT - BRILIANT: 

 

        Nejpoužívanějším jsou stále DIAMANTY, ty často tvoří

srostlice krystalů. A speciálně do snubních prstenů

diamanty jednoznačně doporučuji. Diamant je nejtvrdší

nerost, naprosto odolný proti poškození, s trvalým

překrásným třpytem. Pro použití ve šperku je nejoblíbenější

výbrus nazývaný BRILIANT, ten totiž umožňuje nejvyšší lesk.

Diamant je pouhou surovinou. Briliantem nazýváme

kámen, který je již vybroušen do dokonalosti. Vybroušením

faset vzniká mistrovské dílo, třpytivý diamant. Typický

kulatý briliant má celkem 57 faset neboli plošek. Při

broušení ztrácí přes polovinu své původní váhy. Diamanty

se v dnešní době zpracovávají především moderními

metodami, využívá se například laseru při rozřezávání a

tvarování kamene. Pro konečnou fázi úpravy diamantu a

jeho vybroušení v nádherný lesklý skvost je ale stále

nenahraditelná lidská práce a zručnost. Hmotnost

diamantů se udává v karátech. Metrický karát (Carat) je

definován jako 0,2 g a značí se ct. Diamant o hmotnosti 1 g

má tedy 5 karátů. Diamanty v běžně prodávaných špercích

mají obvykle hmotnost v setinách, desetinách až

jednotkách karátů.

 

KŘIŠŤÁL:

 

        Křišťál je odrůda křemene, je to poměrně

měkký kámen a do snubních prstenů je podle nás

celkem nevhodný. U nás můžete znát třeba

známou značku Swarovski.

 

 

 

       Každý briliant je posuzován podle čtyř základních kritérií, jejichž kombinací poznáme

skutečnou kvalitu a cenu diamantu. Tato kritéria se nazývají „4C“:

 

Carat – Váha 1 ct = 0,2 g

Clarity – Čistota

Colour – Barva

Cut – Brus

 

JAK SE POČÍTÁ HMOTNOST A HODNOTA

KAMENE?
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Jak probíhá samotné vkládání, jaké jsou možnosti pro zachycení kamene v

kovu?

 

        Fasování (neboli zasazování kamenů) je vrcholnou disciplínou zlatnictví,

která má i své specializované mistry faséry. Zvolená technika musí odpovídat

nejen požadavkům estetickým, ale také těm praktickým. Je třeba brát v potaz

nejen druh kamene, ale také jeho velikost, hmotnost, výbrus či předpokládanou

frekvenci nošení. Když se dílo podaří, dostane fasér z kamene to nejlepší, co v

něm je. Druhů fasování je několik. U zásnubních prstenů se často používá

například uchycení do korunky, kdy vynikne celý výbrus kamene, protože kámen

obklopuje minimum zlata. Nebo např. fasování do obruby, technikou

microsetting, do drážky a podobně. Na všechny tyto možnosti se ale stačí zeptat

klenotníka a společně vyberete tu nejbezpečnější techniku.

 

Jaké je cenové rozpětí snubních prstenů?  Jak se mají

snoubenci orientovat?

 

        Nejlevnější je samozřejmě varianta bez kamenů, např.

čistě zlaté prsteny se pohybují okolo 10 000 Kč za pár.

Pokud tam ovšem přidáte třeba briliant, snubní prsteny se

mohou vyšplhat až na 30 000 Kč za pár. Ve většině případů

bývá osázen jen nevěstin prsten.

 

Co je nejpoužívanější a jaké jsou nové trendy? Barevné

možnosti? Po čem sáhnout, pokud chceme být originální?

 

        Velmi moderní jsou např. kombinace černých, bílých a

champagne briliantů. Popřípadě povrchová úprava zlata

black ruthenium. Díky lázni s černým rutheniem JE12

můžete docílit tmavě šedého až černého pokovení. Hlavní

výhodou této lázně je její barevná stálost, zlato pak vypadá

jako černé.

Jak na výběr správné velikosti snubního prstenu?

 

        Každý klenotník má k dispozici kroužky na měření

velikosti, kterými zjistí velikost přímo pro vás. Určitě

doporučuji osobní setkání a nezkoušet objednávání na

internetu.

 

Jaký je váš tip pro snoubence, které trápí natékající prsty

či ruce?

 

       Sami si musíte určit, co je vám příjemné. Snubní prsten

však většinou nemá centrální část, tudíž nevadí, že se trochu

přetáčí. Můžete tedy zvolit malinko větší velikost. 

 

Co doporučit snoubencům trpícím různými alergiemi? 

 

       Většina zlatníků nabízí hypoalergenní zlato.

Samozřejmě, co se týče této problematiky, vždy zlatníka

informujte o možné alergii.
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 Exkurze do historie:   
 
      V antice se říkávalo, že z tohoto prsteníčku
vychází tepna do srdce,  a proto je určen pro
snubní prsten.  Jde prostě o to, aby prst a levá
ruka byla blíže k srdci.
 

V čem snoubenci při výběru nejvíce chybují? 

 

        Mnoho lidí podcení čas a nenechá si na výběr a výrobu dost dlouhou dobu, což potom vede ke stresu

a kompromisům, které by snoubenci při včasné návštěvě nemuseli dělat.

 

Jak se z pohledu svatební etikety nosí správně snubní prsten? Existují výjimky? 

 

        Snubní prsten se nosí na levém prsteníčku, na stejné straně, jako máme srdce. Pokud chcete nosit jak

zásnubní, tak snubní prsten, noste je tak, aby ten snubní byl blíže k srdci.

Co byste v závěru doporučila snoubencům při výběru?

 

         Já osobně bych doporučila hlavně klid a rozvahu. Zamyslete se, kolik chcete investovat. Jakým

směrem se chcete ubírat. Zvolte kvalitního klenotníka se špičkovým servisem a vyškolenými odbornými

prodejci, kteří vám doporučí pro vás to nejlepší. Běžte tam, kde na vás budou příjemní, abyste si nákup a

výběr užili. Je to přece jen jednou za život.

         Snad jste se tedy ze světa snubního šperkařství dozvěděli co nejvíce informací. Teď si je můžete

nechat rozležet v hlavě a ke klenotníkovi jít už s jasnější představou a informacemi. Pokud byste hledali

více inspirace nebo i alternativních možností krásných snubních prstenů, navštivte SvatebniBlog.cz a jeho

sekci SNUBNÍ PRSTENY. Napovědět vám zde můžeme například to, jak probíhá spolupráce v klenotnictví

Bisaku. Pokud hledáte něco opravdu originálního, možná vás inspirují dřevěné prsteny od PaganFolk.

Originální a nadčasový design prstenů z damascénské oceli nabízí ateliér Kredum Hynka Kalisty. Unikátní

prsteny zdobené sluneční soustavou nebízí HELIORING. Pokud vás nebaví lesklý nebo naopak matný

povrch prstenu, existují také povrchy drátkované, gravírované nebo zdobené rytinou. Jedinečné šperky s

nevídanou povrchovou úpravou dělá známá česká šperkařka Eliška Lhotská a mnozí další.



Svatební fashion:
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y
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        Představy o svatebních šatech se u každé nevěsty liší. Téměř každá budoucí nevěsta má jasnou

představu, jak by její svatební šaty měly vypadat. Ovšem naše představy může překazit několik faktorů, a

to samotný vzhled naší postavy, střih a samozřejmě kvalita materiálu svatebních šatů. V dnešní době on-

line nakupování stojí tuzemské i zahraniční e-shopy s jejich nekonečnou nabídkou svatebních šatů proti

originálním svatebním návrhářům. Ať už si vyberete jakoukoliv formu, dnes vám přinášíme velký manuál,

jak se orientovat ve svatebních materiálech a jak správně změřit vaši postavu!

19

JAK NA SPRÁVNOU VELIKOST ŠATŮ A KTERÝ MATERIÁL JE PRO VAŠE SVATEBNÍ ŠATY
NEJLEPŠÍ? VELKÝ MATERIÁLOVÝ MANUÁL JE TADY !

1. NEVĚSTA



 

        Následujícím opravdovým oříškem, který asi nejvíce ovlivňuje vzhled samotných svatebních šatů na

vaší postavě, je materiál, z něhož jsou svatební šaty ušité. Na co se tedy při volbě zaměřit?
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PRVOTNĚ SE BUDETE MUSET NAUČIT, JAK ZMĚŘIT SVÉ MÍRY VE SPRÁVNÝCH PARTIÍCH:

 

        Pokusíme se vám trošku vysvětlit, jaká látka je k čemu dobrá a na co jakou látku nejlépe

použít. Jeden z důležitých faktorů je také gramáž v mm (mómí) – to je japonská jednotka váhy

používaná pro hedvábné látky: 1 mm = 4,33 g/m2.



Brokáty

Hedvábné látky

 

 

- Organza

- Šifon & Žoržet

- Habutaj

- Satén

- Krep

- Dupion

- Taft

- Žerzej

- Samet

- Hedvábné směsi

- Buretové hedvábí

- Otoman

- Divoké hedvábí

- Vzorované hedvábí
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         Začneme tedy od základu každých šatů nebo i obleků, a tím je PODŠÍVKA, která ovlivňuje

splývavost a rozhoduje o tom, jak se v obleku, sukni či šatech budete cítit. Dělí oděv od vašeho těla,

a proto by měla být hladká, prodyšná, příjemná na dotek a zároveň dostatečně pevná. V dnešní

době se setkáte nejčastěji s polyesterovými, v lepším případě s acetátovými podšívkami. O těch se

ale dnes bavit nebudeme!  Zaměříme se na kvalitní ojedinělé materiály z čistého hedvábí,

popřípadě směsi bavlny a hedvábí. Na obleky a šaty doporučujeme habutaj a směsi hedvábí a

bavlny. Pokud chcete, aby podšívka propůjčila šatům lehký objem, můžete použít i hedvábnou

organzu.

S čím vším se můžeme setkat?

Nezapomeňte, že velkým

trendem posledních let jsou

velice originální ba až specifické

outfity, které skrývají spoustu

designových aplikací (jako je

například květinová dekorace,

mašle, dlouhé rukávy, různé

vlečky nebo i pláště). 

Nezapomeňte také, že tyto

drobnosti bývají odjímatelné,

takže je nemusíte mít po celou

dobu svatby, a tak se nebojte

sáhnout po čem vaše srdce v

daný den touží.

 

©Vera Wang  - kolekce jaro 2020



 

Voál

 

        Tenká a nelesklá polohedvábná látka. Voál je

velice jemný a lehce prosvítá.

 

 

 

Habutaj

 

        Hedvábný habutaj je jemně lesklá, tenká a

splývavá látka. Je vzhledem i vlastnostmi podobný

ponžé (pongee), nicméně ponžé je výrazně tenčí. Je

velice příjemný na nošení a nezadrhává se. Je

oblíbeným materiálem na podšívky, hodí se však na

jakékoli splývavé, volné styly oblečení jako jsou letní

šaty, blůzy či spodní prádlo.

 

 

 

Detail o habutaji
 
Barva: krémová
Gramáž: ~ 12m/m | 52g/m2 (10-14m/m)
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: splývavý
Cena se pohybuje kolem: 440 Kč/m
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Detail o voálu
 
Barva: 010 – ivory
Gramáž: ~ 19m/m | 82g/m2 (18-20m/m)
Složení: 50% hedvábí, 50% bavlna
Splývavost: mírně splývavý
Cena se pohybuje kolem: 399 Kč/m
 

 

Serž

 

        Serž či tvil s charakteristickou keprovou

vazbou standardní gramáže, splývavý, jemný,

hebký. Působí slavnostně a draze, je vhodný na

slavnostní oděvy a také jako luxusní podšívka.

 

 
Detail o serži/tvilu
 
Barva: 010 – ivory
Gramáž : ~ 12m/m | 52g/m2 (10-14m/m)
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: mírně splývavý
Cena se pohybuje kolem: 399 Kč/m



 

Buretové hedvábí

 

        Buret, šap a noil pro zjednodušení

zahrnujeme do jedné kategorie buretové hedvábí.

Jedná se o textilie tkané z odpadových vláken

kultivovaného hedvábí. Kvalitativně je níže než

tkaniny z nekonečných nepoškozených vláken

kultivovaného hedvábí a výše než divoké hedvábí,

které je již dost hrubé. Látky z těchto vláken mají

hrubší strukturu, výjimkou nejsou ani zámotky a

nepravidelnosti, tak jako je tomu například

u dupionů. Tyto látky nebývají lesklé, mají však

obvyklé vlastnosti hedvábí jako je hebkost,

prodyšnost, hřejivost v zimě a chladivost v létě.

Potěší vás hlavně nižší cena.
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         Hedvábné směsi

 

        Směsi pravého hedvábí a jiných materiálů jsou velmi oblíbeny pro své praktické

vlastnosti a krásu zároveň. Jsou dostatečně univerzální pro jakýkoli oděv a současně

nenápadně elegantní. Mezi časté směsi hedvábí patří směsi s bavlnou, vlnou, viskózou či

polyesterem. Méně obvyklé jsou pak směsi se lnem.

 

   Len s hedvábím

 

       Kombinace klasického lnu a vysoce kvalitního

hedvábí přináší to nejlepší z obou materiálů. Tato

lehká mírně průsvitná látka je vhodná na letní

oblečení a šaty!

 

 

 
Detail o směsi lnu a hedvábí
 
Barva: 015 – krémová
Gramáž: ~ 15m/m | 65g/m2
Složení: 50% hedvábí, 50% len
Splývavost: mírně splývavý
Cena se pohybuje kolem: 450 Kč/m
 



 

Ryps

 

        Ryps, neboli otoman, je mírně tuhá, velmi

pevná a odolná tkanina.

 

 

 

Noil rybí kost

 

        Na našem trhu neobvyklá tkanina z čistého

buretového hedvábí, s nepravidelnou strukturou

v útku. Látka je měkčená a tudíž jemná na omak.

Splývavá a velmi pohodlná.

 

 

Detail o noilu
 
Barva: 015 – krémová
Gramáž: ~ 38m/m | 165g/m2  
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: mírně splývavý
Cena se pohybuje kolem: 450 Kč/m
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Detail o rypsu
 
Barva: 010 – ivory
Gramáž: ~ 30m/m | 130g/m2 (26-34m/m)
Šíře: 112 cm
Složení: 50% hedvábí, 50% bavlna
Splývavost: mírně tuhý
Cena se pohybuje kolem: 460 Kč/m
 



 

Šifon

 

        Hedvábný šifon je splývavá lehká vzdušná

průsvitná látka. Je velmi příjemný na nošení a

navzdory své nízké gramáži překvapivě pevný.

Vděčný svrchní materiál na letní šaty, elegantní

toalety, blůzy, svatební šaty, šály či závoje. Jako

podšívku doporučujeme hedvábný habutaj. Hodí se

také na výrobu šátků a malbu na hedvábí.
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         Šifon & Žoržet

 

        Lehké a průsvitné hedvábné látky jako šifon, žoržet, organza a jím podobné. Organza se

od ostatních výše zmíněných látek liší především chováním – zatímco šifon a žoržet jsou

jemné a splývavé látky, organza je tuhá a drsnější na omak. Šifon a žoržet jsou lehce

zaměnitelné. Šifon je jemnější a více lesklý než žoržet.

 
Detail o šifonu
 
Barva: čistě bílá
Gramáž: ~ 5m/m | 22g/m2 (4-6m/m)
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: extra splývavý
Cena se pohybuje kolem: 499 Kč/m
 

 

Krep

 

        Hedvábný krep je drahá,

luxusní látka tkaná

kroucenými přízemi, které

krepům dávají zrnitou

strukturu. Krepy jsou matné, s

případným tupým odleskem.

Hedvábný krep je měkký a

splývavý. Šije se dobře, ale

příčně se natahuje a také se

dost třepí. Dávejte chemicky

čistit nebo perte v ruce – ale

pozor, krepové látky mají

tendenci se srazit!



 

Krep marokén

 

        Hedvábný krep marokén je velmi luxusní

těžká, hladká a splývavá látka

podobná těžkým saténům. Na rozdíl od saténů

má však zrnitou strukturu a matnější povrch.

Tento těžký krep je velmi příjemný na

nošení. Hodí se dále na luxusní spodní prádlo,

večerní toaletu a svatební šaty. Pokud chcete krep

nakombinovat s průsvitnou látkou, pak

doporučujeme vzdušný a matný žoržet. Pozor,

krep se po vyprání ve vlažné/studené vodě srazí v

obou směrech zhruba o 5-10%. Sražení je

způsobeno typem látky se silně kroucenou nití.

Vlákno samotné se nesráží, pouze se scukne

vazba a výsledná látka je mírně elastická.

 

 

 

Ponžé

 

        Hedvábné ponžé je jemně lesklá, tenká a

splývavá látka. Je vzhledem i vlastnostmi

podobné habutaji, nicméně habutaj je silnější

(má vyšší gramáž). Ponžé je velice příjemné na

nošení, dobře se s ním pracuje, nezadrhává se. Je

oblíbeným materiálem na podšívky, hodí se však

na jakékoli splývavé, volné styly oblečení jako

jsou letní šaty, blůzy či spodní prádlo.

 

 

 

 Krepdešín

 

         Hedvábný krep či krepdešín je hladká splývavá

látka obdobné gramáže a vlastností jako satény. Na

rozdíl od saténů má však zrnitou strukturu a matnější

povrch. Krepdešín je velmi příjemný na nošení. Je to

oblíbený materiál na halenky, košile, letní šaty a šátky.

Hodí se dále na luxusní spodní prádlo, večerní toaletu

a svatební šaty. Pokud chcete krep nakombinovat s

průsvitnou látkou, pak doporučujeme vzdušný a

matný žoržet.
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Detail o krepdešinu
 
Barva: čistě bílá
Gramáž : ~ 15m/m | 65g/m2
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: splývavý
 

 

Detail o rypsu
 
Barva: 010 – ivory
Gramáž: ~ 30m/m | 130g/m2 (26-34m/m)
Šíře: 112 cm
Složení: 50% hedvábí, 50% bavlna
Splývavost: mírně tuhý
Cena se pohybuje kolem: 460 Kč/m
 



 

Brokát ornamenty

 

         Hustě tkaný a pevný brokát vytváří krásný

materiál s lesklým nádechem a pečlivě vytkaným

vzorem. Tento brokát je velmi věrnou imitací

hedvábí a nabídne vám pocit luxusu za nižší

cenu. Brokát dobře drží tvar. Složení v kombinaci

polyester s viskózou je odolnější při namáhání a

oděru než hedvábí. Hodí se na saka, sukně,

přiléhavé šaty a živůtky, korzety.

 

 

 

Brokát knížecí

 

        Hustě tkaný a pevný brokát vytváří krásný

materiál s lesklým nádechem a pečlivě

vytkaným vzorem. Tento brokát je velmi věrnou

imitací hedvábí a nabídne vám pocit luxusu za

nižší cenu. Brokát drží dobře tvar. Navíc

polyester s viskózou jsou odolnější na namáhání

a oděr než hedvábí (vhodnější na kabelky,

potahy na židle ap.). Vhodné pro saka, sukně,

přiléhavé šaty a živůtky, korzety, kabelky a jiné

doplňky. Též velmi vhodné pro historické

kostýmy.

 

 

Organza

        

           Organza je průsvitná, tuhá hedvábná látka

vhodná na sukně, spodničky, tužší závoje apod. Na

rozdíl od splývavého šifonu či žoržetu drží tvar a

dobře se s ní pracuje. Hedvábná organza je jedinečná,

průsvitná a lehce lesklá hedvábná látka. Oproti

splývavým šifonům je tuhá a drží dobře tvar. Přesto je

stále příjemná na nošení a neškrábe. Dají se z ní

vytvořit krásně nafoukané rukávy a široké sukně na

svatební či jiné společenské šaty. Hodí se na

spodničky či jako tenká vnitřní výztužná vrstva do

živůtků.
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Detail o organze
 
Barva: champane/krémová
Gramáž: ~ 6m/m | 26g/m2
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: mírně tuhý
Cena se pohybuje kolem: 370 Kč/m

 
Detail o brokátu ornamenty
 
Barva: ivory
Gramáž: ~ 38m/m | 165g/m2
Složení: osnova – polyester / útek – viskóza
Cena se pohybuje kolem: 420 Kč/m

 
Detail o knížecím brokátu
 
Barva: pudrová
Gramáž: ~ 38m/m | 165g/m2
Složení: osnova – polyester / útek – viskóza
Cena se pohybuje kolem:  420 Kč/m



 

Satén

 

        Satény se dělí v zásadě na dva druhy – měkké a

splývavé a pak tužší a obvykle těžší. Standardní

satény za 380 Kč jsou měkké a splývavé, poměrně

tenké a lehké (16 mm), vhodné na halenky, splývavé

šaty apod. Oproti tomu satény označované jako

vyšší gramáž váží kolem 25 mm a jsou tužší,

nesplývají, drží tvar, podobně jako například

dupion. Nejtužší jsou satény zvané duchesse, které

mají současně oproti saténům označeným jako

“vyšší gramáž” také matnější lesk. Jsou velmi

vhodné pro svatební šaty a společenské oblečení.
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Detail o saténu
 
Barva: čistě bílá
Gramáž: ~ 12m/m | 52g/m2 (10-14m/m)
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: splývavý
Cena se pohybuje kolem: 670 Kč/m



 

Krepsatén streč, vyšší gr.

 

          Krepsatén je splývavý, jemný, hebký. Působí

slavnostně a draze, je vhodný na slavnostní

oděvy, svatební šaty a také jako luxusní

podšívka. Více viz text o saténu.

 

 

Satén zvaný duchesse

 

        Dyšes (duchesse) je velmi luxusní, těžká a

nesplývavá látka. Dyšes je jedním

z nejoblíbenějších materiálů používaných na

svatební šaty a velké večerní toalety. Navíc díky

své tuhosti a pevnosti je vhodný i jako podklad

na těžké výšivky. Výborně drží tvar a dobře se s

ním pracuje, je nejtužší ze všech dostupných

saténů. Při pokládání střihu klasicky po délce je

satén nejtužší, pokud se polohuje napříč, je o

něco splývavější.
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Detail o dyšesu
 
Barva: čistě bílá
Gramáž: ~ 38m/m | 165g/m2
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: tuhý
Cena se pohybuje kolem: 1 280 Kč/m

 
Detail o krepsaténu
 
Barva: ivory
Gramáž: ~ 40m/m | 175g/m2 (35-45m/m)
Složení: 95% hedvábí, 5% elastan
Splývavost: mírně splývavý
Cena se pohybuje kolem: 1 280 Kč/m



 

Dupion hladký

 

        Pro dupiony jsou typické jemné nitě v

osnově a silnější nepravidelné nitě v útku, čímž

vzniká zajímavá příčná struktura. Nesplývá,

naopak se dobře skládá podobně jako taft. Je

vhodný na bohaté sukně, koktejlové šaty,

pouzdrové šaty, saka, kostýmky, korzety.
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      Dupion & Šantung

 

          Dupiony a šantungy, tyto látky jsou často tkané z vláken dvou různých barev, díky

čemuž získávají jedinečné měňavé odstíny. Dupion je elegantní tkanina v plátnové vazbě z

hedvábných dupionových přízí, které vytváří charakteristické zámotky v příčné vazbě. Tyto

látky jsou často barvené do brilantních výrazných odstínů. Dupion drží svůj tvar a méně se

mačká. Šantung je podobný dupionu, je ale lehčí a mírně splývavější. Má stále ještě

charakteristickou texturu zámotků v příčné vazbě, je však výrazně hladší než dupion.

 
Detail o dupionu
 
Barva: ivory
Gramáž: ~ 19m/m | 82g/m2 (18-20m/m)
Šíře: 135 cm
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: tuhý
Cena se pohybuje kolem: 880 Kč/m
 



 

Hedvábí Eri 

 

        Hedvábí Eri je jedním z  nejoblíbenějších

druhů tzv. divokých hedvábí. Získává se z

kokonů napůl domestikovaného

motýla Philosamia ricini. Tomuto hedvábí se

někdy také přezdívá „mírumilovné hedvábí“.

To znamená, že produkce počká na

dokončení životního cyklu housenky, jež se

dostane z kokonu živá ven. Vlákno pro výrobu

Eri hedvábí je trochu tmavší než vlákno

bource morušového. Na omak se látka

podobá bavlně, je měkká a příjemně splývá.

Zároveň je teplejší než jiné druhy hedvábí.
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Divoké hedvábí

 

        Kategorie divokého hedvábí zahrnuje tkaniny vyráběné z vláken jiných motýlů, než

nejčastěji a nejvíce domestikovaného bource morušového. Patří sem

napůl domestikovaný tussah (nebo také tasar) živící se nikoli morušovými, ale dubovými

listy, jenž je typický středně až tmavě zlatou barvou. Dále sem patří výhradně indické

hedvábí mugi nebo bílé hedvábí eri, které se také často vyrábí v duchu „mírumilovného

hedvábí“ *, kdy se housenka dostane z kokonu živá ven.

 
Detail o hedvábí Eri
 
Barva: krémová/rybí kost 
Gramáž: ~ 16m/m | 70g/m2 (15-17m/m)
Složení: 100% hedvábí
Cena se pohybuje kolem: 750 Kč/m
 

* Mírumilovné hedvábí je lehce

kontroverzním pojmem, neboť

přestože se housenka neusmrtí

vařením nebo kouřem uvnitř kokonu, je

její další osud často i tak zpečetěn. Buď

je vylíhnutý motýl z důvodu

přešlechtění neschopen letu,

nedostane se k potravě a vyhladoví.

Nebo venkované živé housenky z

kokonů vybírají a jedí jako cenný zdroj

bílkovin. V každém případě je však

tento druh hedvábí vždy dražší, neboť

se čeká kolem dvou týdnů navíc, než

housenka doroste, popř. se z ní vylíhne

motýl.



 

Bordurová krajka 

 

Benátská krajka

 

Hedvábný žerzej

 

        Tento úplet je velmi pružný, ale přitom

pevný, s hladkou strukturou a s mírným leskem.

Hedvábný úplet v sobě spojuje extrémně

pohodlný, savý a prodyšný materiál s luxusním

vzhledem. Velmi vhodné pro řasené efekty a

splývavé střihy. Ideální pro spodní prádlo, šaty a

trička.
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Detail o hedvábném žerzeji
 
Barva: ivory 
Gramáž: ~ 30m/m | 130g/m2 (26-34m/m)
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: splývavý
Cena se pohybuje kolem: 1 150 Kč/m

 
Detail o bordurové krajce 
 
Barva: čistě bílá
Bordura: bordura na obou stranách
Gramáž: 225 g/m2
Složení: 80% polyester, 20% viskóza
Cena se pohybuje kolem: 1 100 Kč/m

 
Detail o benátské krajce 
 
Barva:  ivory
Bordura: bordura na obou stranách
Gramáž: 210 g/m2
Složení: 100% polyester
Cena se pohybuje kolem: 1 500 Kč/m



 

Hedvábná krajka 

 

           Italská hedvábná krajka typu Chantille,

vyrobená skutečně ze 100% hedvábí. Tato krajka

je extrémně jemná, splývavá a hebká na dotek,

hodí se perfektně na luxusní spodní prádlo,

jemné blůzky či šaty. Tyto krajky se vyrábí

na speciálních tradičních strojích, maximální

délka jednoho kusu je proto 4,5 metru.
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Detail o hedvábné krajce
 
Barva:  ivory
Bordura: bordura na obou stranách
Gramáž: ~ 8m/m | 35g/m2 (7-9m/m)
Složení: 100% hedvábí
Cena se pohybuje kolem: 2 990 Kč/m



Tyl závojový jemný

 

        Jemný tyl vhodný na svatební šaty, závoje,

vrchní vrstvy spodniček a efektních tylových sukní.

 

Tyl

 

            Zde se zaměříme na tři druhy tylů: jemný

závojový, tuhý spodničkový a měkký perleťový

tyl. Tyl tuhý neboli tuhý spodničkový je vhodný

na tylové sukně, spodničky a výztuhy.
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Detail o tylu
 
Barva: čistě bílá
Gramáž: ~ 6m/m | 26g/m2
Složení: 100% polyester
Splývavost: tuhý
Cena se pohybuje kolem: 89 Kč/m

 
Detail
 
Barva: čistě bílá
Gramáž: ~ 5m/m | 22g/m2 (4-6m/m)
Složení: 100% polyester
Splývavost: splývavý
Cena se pohybuje kolem: 89 Kč/m



 

Taft

 

        Taft je hladká, velmi pevně tkaná slavnostní

látka, která vypadá na obou stranách stejně. Má

příjemný matný lesk a je charakteristická svým

šustivým efektem. Hedvábný taft velmi

dobře drží tvar, a proto se hodí pro bohatě

nabírané a skládané sukně. Taft se ve skladech

láme, podobně jako tenký papír. Ideální

pro svatební a večerní šaty.

 

Tyl vintage

 

        Měkký a splývavý tyl podobný hedvábnému

tylu. Výborný na jemné řasení, efektní sukně a

šaty ve vintage stylu či svatební šaty. Tyl má

lehce perleťový nádech.
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Detail o tylu vintage
 
Barva: ivory
Gramáž: ~ 8m/m | 35g/m2 (7-9m/m)
Složení: 100% polyester
Splývavost: splývavý 
Cena se pohybuje kolem: 89 Kč/m

Detail o taftu
 
Barva: světlejší ivory
Gramáž: ~ 16m/m | 70g/m2 (15-17m/m)
Složení: 100% hedvábí
Splývavost: tuhý
Typ kazů: fleky
Cena se pohybuje kolem: 1 558 Kč/m



 

   Zephyr

 

        Průsvitná a pevná látka, která se podobá

organze, se může používat především na větší

nesplývavé sukně. Pod zephyrem se většinou

používá vrstva saténu, protože je průhledný.

Dobře drží tvar a odolává poškození. Při pohledu

zblízka může vypadat materiál trochu uměle.

 

Mikádo

 

        Vypadá velmi podobně jako satén a na

fotkách jsou šaty od sebe k nerozeznání. Naživo

byste se ovšem divili. Jedná se o velmi pevnou

látku, mírně lesklou s vroubkatým povrchem.

Vypadá velmi luxusně a je odolný vůči

poškození. V posledních letech je vysoce

volitelnou látkou u elegatních sukní s kapsami.
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Krajkový lem 

 

Barva: bílá

Složení: 100% polyester

 

Existují stovky druhů lemů různých

druhů a stylů, cena se samozřejmě

pohybuje podle detailu krajky, která

okrasně zakončuje okraj svatebních šatů.
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Samozřejmě to, jaký bude celkový

dojem šatů na vaší postavě, nezávisí

pouze na zvoleném materiálu a střihu.

Ovlivňuje jej také volba barvy šatů,

výšivky a závoje! Pravidlo čistě bílé

nemusí být vždy výhrou. Měly byste

zvážit, zda k vaší barvě pleti sedí daný

odstín svatebních šatů. Zda celkový

dojem a styl bude sedět také  k typu

vaší postavy a celkovému stylu svatby.
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Možná si říkáte, proč byste se měla

orientovat v nabídce materiálů, z

kterých mohou být šaty ušité. Ovšem

podle tohoto přehledu se možná budete

více orientovat v tom, v jaké cenové

relaci se mohou vaše svatební šaty

pohybovat, nebo na kolik peněz vás

může přijít ušití svatebních šatů na míru.

Věřte, že nejdůležitější pocit ve váš

svatební den je to, jak se cítíte vy a váš

snoubenec v daný den.  A šaty bývají

jednou z těch věcí, které se stanou

jednou z velice důležitou vzpomínkou

na daný den.    

 

 

“PŘI VÝBĚRU SVATEBNÍCH ŠATŮ SE ŘIĎTE SRDCEM.”  
 

 

Jak obvykle probíhá zkouška svatebních šatů v půjčovně?

 

        Zkoušky jsou většinou zdarma, obvykle je nutné si schůzky dopředu rezervovat v daném

salónu a mnohé salóny vám nabídnou ještě kafíčko. Popřípadě lahev sektu, která bývá

zpoplatněna nějakou částkou cca kolem 200 Kč. 

        Nejlepší doba pro objednání na zkoušku je minimálně půl roku před termínem svatby,

popřípadě čím dřív, tím líp.  Ohledně termínu zkoušky je lepší se objednat telefonicky, pomocí

emailu, minimálně týden dopředu.

 

 

Nebojte se odlišit !

 

        Možná patříte mezi nevěsty, které mají jistou představu o svatební róbě. Ať patříte do

této skupiny nebo nemáte vůbec ponětí, co vám může slušet, pokuste se sáhnout po

několika střizích a vybírejte podle vlastního pocitu. Najdete salony, kde si na své přijdou i

nevěsty, které hledají úplně jednoduché svatební šaty, boho styl či naopak extravagantní

kousky. 

 

        Pokud vás zajímá, kam se budou ubírat trendy ve svatební módě, možná byste měly

zaměřit pozornost přímo na webové stránky www.svatebniblog.cz, kde se každý den

můžete nechat inspirovat v rubrice NEVĚSTA - SVATEBNÍ ŠATY. Zde se zaměřujeme na

nejnovější trendy a střihy svatebních šatu do následující sezóny napříč pestrým spektrem

dodavatelů, či svatebních salónů, které se vám snaží nabídnout to nejlepší ze svého

sortimentu.
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        Chystáte se na svatbu své dcery nebo syna a nevíte,

jaké šaty zvolit? Váháte s barvou a stylem? Nejlepší rada

zní: komunikujte s nevěstou a nakupujte šaty včas.

 

Co říká etiketa?

 

        Podle pravidel etikety je na svatbě nejdůležitější

osobou nevěsta. Druhá nejdůležitější žena je matka

nevěsty, dále následuje matka ženicha a za nimi případně

nevlastní matka nevěsty a nevlastní matka ženicha. V

tomto pořadí si dámy také vybírají své šaty – styl, barvu,

délku a vhodné doplňky.

 

Výběr barvy šatů

 

        Nevěsta si vybere barvy, ve kterých chce svatbu mít, a

také styl celé svatby. Pokud se jedná o svatbu tématickou,

vše se podřizuje tématu – včetně barev a délek šatů

svatebčanů. A matka nevěsty by měla jít příkladem.

 

        Obecně platí, že pokud nevěsta zvolí bílé dlouhé šaty,

je pro matku nevěsty i ženicha tabu barva bílá, béžová,

šampaň. Také platí, že šaty by měly být stejně dlouhé nebo

v koktejlové délce. Ovšem jako ve všem, i tady záleží na

dohodě.

 

 

 

 

 

Kalhoty nebo kalhotový

kostým?

 

          Lze zvolit za předpokladu, že

kalhoty budou široké z jemně

splývavého materiálu.

 

         Matka nevěsty ani ženicha by

nikdy neměla volit minisukni,

délka šatů by měla být vždy ke

kolenům. Pokud nevěsta zvolí

barvu šatů pro družičky, matka

nevěsty může mít šaty v tmavším

tónu té samé barvy nebo v barvě

kontrastní. Totéž může platit i pro

šaty matky ženicha – jen se musí

dohodnout, kterou barvu si kdo

zvolí.
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ŠATY PRO MAMINKU NEVĚSTY A ŽENICHA JSOU TAKÉ DŮLEŽITÉ. JAK

SPRÁVNĚ VYBRAT A BÝT ELEGANTNÍ A NADČASOVÁ?



 

        Váš vkus zůstane zvěčněn na fotografiích,

na které se i po letech budou příbuzní dívat.

Chcete aby viděli jak nadčasově a krásně

vypadáte? Věnujte výběru vhodných šatů čas a

přiberte na pomoc názor nevěsty. 

 

Jaké barvy nejsou vhodné?

 

        Mezi barvy nežádoucí patří černá, jasně

červená a další křiklavé odstíny. Také příliš

vzorované šaty jsou nevhodné. Dále se vyhněte

průhledným šatům, hlubokým výstřihům,

šatům s otevřenými zády a příliš krátkým

šatům. Pravidlo zní – buďte krásná a

elegantní. Zvolte si střih šatů, ve kterém se

budete cítit příjemně a který podtrhne klady

vaší postavy.  Základní délku určuje nevěsta a

vy můžete volit o jednu délku kratší nebo delší

šaty. Barvy raději pastelové a tlumené.

 

Vhodné doplňky

 

        Doplňky volte přiměřené k vašemu stylu.

Psaníčka nebo kabelku do ruky. Pokud volíte

ozdobu hlavy, tak jen decentní elegantní

klobouček, ne klobouk se širokou krempou.

 

        Vaše úsilí i ochota vyjít nevěstě vstříc se

odrazí nejen na fotografiích, ale také na dobré

atmosféře a příjemné náladě celé svatby.
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Přejete si mít vzor na šatech? 

 

        Jistě, vkusnou výšivku nebo květiny – s

tímto výběrem nikdy nešlápnete vedle.

 

        Pro šaty nevlastních matek platí, že

zvolí šaty buď podle blízkého vztahu k

nevěstě či ženichovi – v tom případě si

mohou vybrat barvu následující na

barevné škále po šatech matky nevěsty

nebo ženicha. Pokud blízký vztah není,

oblečou se jako ostatní svatebčané. 

 

Svatba je velký den

 

         Svatba je velký den pro nevěstu a

ženicha a jejich nejbližší by se měli snažit

jim vyjít vstříc a přizpůsobit se, v rámci

možností, jejich přáním. Proto se

doporučuje komunikovat mezi sebou a

dohodnout se před koupí šatů. Matka

nevěsty může zvolit i kostým nebo šaty s

bolerkem.

Nezapomínejte, že matka nevěsty je druhá nejdůležitější žena na svatbě a hned za ní je matka ženicha. 
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JE TU VELKÝ STŘIHOVÝ MANUÁL PRO VÝBĚR SVATEBNÍCH ŠATŮ

 

        Vybrat si ty pravé svatební šaty může být docela zapeklitý problém. Vyznat se v bohaté

nabídce svatebních salonů a návrhářů vám může přidat i nejednu vrásku na čele. Podíváme se

tedy také na nejčastější střihy svatebních šatů. Takže, nevěsty, jízda začíná!

 

 

        Střih je vedle kvalitního materiálu a barvy

rozhodujícím faktorem, který ovlivní, jak

budete v den své svatby vypadat, ale také,

jak se budete cítit. Existují střihy vhodné pro

jednotlivé typy postavy, tímto tématem se

budeme podrobněji zabývat později. Zde si

projdeme, z jakých možností si vůbec

můžeme vybírat.

 

 

        SILUETY SVATEBNÍCH ŠATŮ
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       STYL PRINCEZNA - VYPASOVANÝ

ŽIVŮTEK

 

        Vypasovaný živůtek – mnohdy

korzetového střihu – na který v pase navazuje

dramatická velká kolová sukně, většinou

vyztužená spodnicí. Sukně může být

volánová, z vrstev šifonu, vyšívaná či jinak

zdobená. Pozor na klasickou šlehačku, s tou

už dnes neoslníte, ale bohužel se stále dá v

půjčovnách najít. Sukně může být

obohacená o vlečku.

        

Bridalguide.com

 

      

        Střih je vhodný téměř pro každou

postavu, mimořádně podtrhne ženské

rysy. Široká sukně ukryje širší pozadí a

korzet pomůže vytvarovat ženské tvary v

horní polovině. Jen pozor, pokud jste

malého vzrůstu. Příliš bohatá sukně vás

může uzemnit, takže budete vypadat

širší než vyšší.

 

        Podtypem jsou šaty TRUBKOVÉ

neboli ZVONOVÉ . Zde se sukně

nerozšiřuje od pasu, ale až od boků a

nebývá tak široká.

 

Timelessbridalwear.ie
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       POUZDROVÉ ŠATY

 

        Úzké šaty kopírující tvar postavy, s úzkou

sukní. Pro snadnější chůzi jim často nechybí

rozparek, pro vytvoření iluze pasu je pak

můžete doplnit opaskem – saténovou

stuhou, úzkým koženým páskem či třeba

kamínkovou výšivkou.

 

        Pouzdrovky vyniknou na ženských

postavách typu přesýpacích hodin, stejně

jako na štíhlých ženách. Opticky prodlužují

postavu, takže po nich můžete sáhnout, i

pokud jste menší. Jen dejte pozor –

neskryjete v nich žádné chybičky, vše na vás

nemilosrdně prozradí. A pozor také na

kvalitu materiálu, příliš tenký může vytvořit

špíčky dokonce i tam, kde ve skutečnosti

žádné nejsou.

Bridalguide.com

 

      

       MOŘSKÁ PANNA

 

        Úzké vypasované šaty na tělo, které

se od poloviny stehen či od kolen

rozšiřují do sukně. Ta je buď

pokračováním materiálu šatů, nebo ji

tvoří například bohaté vrstvy šifonu či

tylu kontrastující s upnutou částí.

 

        Od trubkových šatů se liší tím, že

jsou ještě více na tělo a sukně začíná níž.

Vypadají skvěle, pokud máte dokonalou

štíhlou a vyšší postavu, kterou zdůrazní.

Timelessbridalwear.ie
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       ÁČKOVÝ STŘIH

 

        Tvoří ho živůtek kopírující

tvar postavy, na nějž v pase

volně bez přerušení navazuje

sukně, která se směrem dolů

mírně rozšiřuje. Oproti

princeznovské róbě bývá sukně

splývavější, oproti pouzdrovkám

širší. Sukně může být dlouhá, ale

právě áčkového střihu bývají

často i krátké šaty.

 

        Jedná se o klasický a

umírněný střih, který se hodí na

jakýkoliv typ svatby. Padne

jakékoliv postavě, tvarem

výstřihu, rukávů či zdobením

sukně můžete zdůraznit své

přednosti a skrýt nedostatky.

Bridalguide.com

 

       EMPÍROVÝ STŘIH

 

        Šaty jsou charakteristické

přestřižením pod prsy, kde může (ale

nemusí) být vložený pruh látky

oddělující zbytek šatů, které dále volně

splývají k zemi. Mohou být pod prsy

nařasené. Tento střih, pokud není moc

nařasený a má pod prsy vložený onen

pruh látky, může dobře skrýt větší

bříško, ať už je dáno tvarem postavy

nebo jiným stavem. Hodí se i pro

nevěsty v pokročilejší fázi těhotenství,

kdy chcete pro bříško co nejvíce

prostoru.

 

        Empírové šaty svým střihem

přitahují pozornost k hrudníku, proto se

moc nehodí pro ženy s velkým poprsím.

Naopak pokud zde potřebujete přidat

objem, využijte výšivku, korálky či

volánky a empírový střih vám skvěle

poslouží. Empír také výborně zamaskuje

kratší nohy, větší pozadí či dlouhý trup.

Skvělou volbou jsou také pro těhotné.

Dorrisdress.myshopify.com
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       KOUZLETE S VÝSTŘIHEM

 

Jak budete ve svých šatech vypadat, to ovlivní také tvar výstřihu.

 

               KULATÝ VÝSTŘIH

 

        Klasický výstřih okrouhlého

tvaru, který pěkně tvaruje dekolt.

Bývá rámovaný užšími nebo

širšími ramínky či rukávky. Příliš

malý kulatý výstřih není vhodný

pro velké poprsí – velká nedělená

plocha látky zvětšuje hrudník.

 

      HRANATÝ VÝSTŘIH

 

        Naopak se pro velké poprsí hodí výstřih hranatý,

který objem opticky upozaďuje. Může být součástí

korzetu, s ramínky, rukávy nebo bez ramínek (pak

mu spíš říkáme rovný). Královský výstřih (Queen

Anne) je hranatou nebo srdíčkovou variantou, kdy se

směrem ke krku zužuje a dokonec může vzadu na

krku vyústit až v malý stojáček.

Kleinfeldbridal.com

Dimitradesigns.com
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      SRDÍČKO

 

       Tvar, který je vpředu vykrojený

směrem dolů, objevuje se na

korzetech i ramínkových

modelech. Podtrhuje tvar dekoltu

a je velmi sexy.

 

      LODIČKOVÝ VÝSTŘIH

 

        Malý výstřih od ramene k rameni je vhodný pro

drobné ženy. Často je doplněný rukávky, ale je k

vidění i na šatech s holými pažemi. Dramatického

efektu dosáhnete, když na cudně zahalený hrudník

naváže velké vykrojení na zádech.

 

     ASYMETRICKÝ STŘIH

 

        Možností je také asymetrie

pouze na jedno rameno, zatímco

druhé je holé. Tento výstřih se

hodí k jakémukoliv stylu –

romantický, elegantní, rozevlátý

či honosný – všechny s ním budou

vypadat velmi efektně.

 

      VÉČKO

 

        Další klasická variace

výstřihu. Véčko prodlouží a zeštíhlí

krk i obličej a může pomoci tvarovat

poprsí.

       Široká ramena zúží varianta

tohoto výstřihu – zavazování za

krkem, které navíc působí velice

romanticky jak na klasických šatech,

tak i na éterickém vílím modelu.

Viddars.com

Madamebridal.com

Weddingwire.com

Kleinfeldbridal.com
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      VODA

 

         Shrnuté vlny látky spadající

od klíčních kostí dolů. Vytvoří

chybějící objem, sáhnou tedy po

něm častěji ženy s menším

poprsím. Působí elegantně, ale

přitom uvolněně.

 

    HOLÁ RAMENA

 

        Holá ramena a rovný tvar výstřihu jsou typické

pro styl Bardot – hladký, nebo Carmen – doplněný

volánem. Volány se na svatebních šatech v

současnosti vidí méně, jsou zajímavým oživením

třeba u country nebo boho stylu. Hladký typ se

neztratí ani u minimalistické elegance.

 

     STOJÁČEK

 

        Nízký rolák, ale bez přehnutí

látky, vypadá velmi elegantně a

sofistikovaně. Podobně jako u

lodičkového výstřihu ho můžete

zkombinovat s odhalenými zády.

 

Jeho variantou je JEWEL 

 

        Malý kulatý výstřih kryjící klíční

kosti, který se od podpaží směrem ke

krku zužuje.

Weddingwire.com

Weddingwire.com

Jojosbridal.com

Miasposa-centrallondon.co.uk



klasický – kopírující postavu s pasem v místě, kde se skutečně nachází

empírový – přestřižený pod prsy se zvýšeným pasem, pomůže zamaskovat bříško, podle tvaru

výstřihu podtrhne nebo zamaskuje poprsí

zavinovací – dodá chybějící objem v oblasti prsou

se sníženým pasem – pro kratší trup a vyšší nevěsty

korzetový – umí vytvarovat křivky a zkrotit i nějaký ten tukový bochánek, díky zavazování

vzadu se přizpůsobí velikosti, ale měl by být opravdu kvalitní a pevný, aby se nehroutil nebo

nekrabatil

princesový – se svislými švy podél těla k formování postavy

retro – volný živůtek stažený v pase připomene 40. léta 20. století

 

ŽIVŮTEK TO JISTÍ

 

        Postavu pomůže vymodelovat tvar živůtku, tedy horní části šatů, která halí trup. Může být:
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     Tvarům a nápadům v oblasti výstřihu se

ale meze nekladou. Zajímavou možností

je FALEŠNÝ VÝSTŘIH , kdy k libovolnému

tvaru přidáme ještě průsvitnou látku kryjící

hrudník, která umožňuje hrát si s hloubkou

vykrojení, aniž by bylo odhaleno až příliš.

Tato průsvitná část může být také zdobena

výšivkou, krajkou či nějakou aplikací, která

pak vypadá jako krajkové tetování.

 

        Pak je tu stojáček doplněný o kapkový

průstřih nebo trojúhelníkový výstřih – látka

kryjící hrudník se před krkem spojí ve

špičku. Kouzlit můžete také s hloubkou

výstřihu, zejména u véčka si, máte-li na to

postavu, můžete konec protáhnout skoro

až na bříško.

Kleinfeldbridal.com

Zavinovací, princesový a retro splývavý živůtek



        Oddělené samostatné rukávy, které odhalují

ramena, ale kryjí paže, jsou oblíbeným stylem návrhářů v

sezóně 2020. Další možností je krátký, 3/4 či dlouhý

rukáv. Ten může být celokrajkový, což je velmi elegantní

a také trochu šalamounské – skryjete paže, ale nebude

vám horko. Dramatický efekt zajistí balonové, zvonové

nebo volánové rukávy.
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     JAKÉ CHCETE RUKÁVY?

 

        Máte-li štíhlé paže, jsou pro vás

volbou jakékoliv (nebo žádné)

rukávy. Silnější paže pak raději

skryjte látkou. Délku rukávů můžete

také přizpůsobit ročnímu období. V

létě se volí odhalenější střihy,

zatímco zima láká k dlouhým

rukávům. Oblíbené jsou

svatební šaty bez ramínek, se

špagetovými nebo silnějšími

ramínky. K vidění je i varianta kryjící

ramena, ale bez rukávů, např. u

véčkového nebo lodičkového

výstřihu. Kdo chce zdůraznit

ramena, může zvolit mini rukávky

(cap sleeves) nebo spadlá ramínka.

Kleinfeldbridal.com

        SUKNĚ VŠECH DÉLEK

 

         Nejčastějí volbou pro svatební šaty je sukně až na

zem, ale nemusíte se tím nechat omezovat. Pokud je to

váš styl, klidně sáhněte po délce ke kotníkům, koktejlové

do půli lýtek (sluší spíš vysokým štíhlým ženám), ke

kolenům či dokonce mini nad kolena. Zajímavou volbou

je délka sukně asymetrická.

Gemgrace.com



       Při prohlížení všech těch obrázků

nás nadchl jeden detail, který se

opakuje zas a znova u různých výrobců.

Jsou to originálně pojatá záda, kterými

upoutáte pozornost. Vybrali jsme proto

pro vás pár tipů jako inspiraci. Tento

prvek totiž určitě stojí za zvážení.
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     A CO VLEČKA?

 

Sukni lze doplnit vlečkou od

kratičkého prodloužení zadního

dílu, až po několikametrovou

záležitost. Ta se hodí pro honosné

svatby, často v kostele. Hitem

posledních několika sezón je vlečka

nebo pláštík ke kalhotám či

overalům, stejně jako hybrid mezi

odepínací vlečkou a sukní.

Gemgrace.com

Ukažte záda! Svatební šaty ve
stylu “statement back” vašim

hostům zaručeně vyrazí dech!

       Chcete být ve svůj slavný den šik,

sexy a rafinovaná, ale odmítáte lacinost

a podbízivost? Zkuste “statement

back”, tedy zádový díl, kterým vyjádříte

určitý postoj. Ať už k módě (že ji

milujete a vyznáte se), nebo ke svému

svatebnímu dni (že jste si dali záležet

na každé drobnosti). Šaty, u kterých

jsou dominantou právě záda, ocení

ženy, které jsou sebevědomé, mají svůj

styl, nebojí se být středem pozornosti a

mají smysl pro detail. Takovými šaty

zaručeně ohromíte, obzvlášť, pokud

jsou zepředu prosté a umírněné.

Jednoduchý výstřih, decentní zdobení…

Pak se ale otočíte a “wow” efekt je jistý.



 

         Pro nevěsty se takové šaty hodí dvojnásob, když si uvědomíte, že po většinu obřadu stojíte

ke svatebčanům zády. Ti se pak mohou kochat nečekaným provedením vašich šatů, třeba v

situaci, když oddávající mluví zbytečně dlouze, nebo není pořádně slyšet. A co teprve ten

efektní příchod: blížíte se uličkou ve svých zdánlivě prostých šatech…pak je minete…a oni zatají

dech úžasem. Zdůrazněná záda můžou mít řadu podob. 

 

        Výrazná záda se drží na módním výsluní už nějaký ten pátek a vzhledem k možnostem,

které nabízejí, je jasné, že tam ještě nějakou chvíli zůstanou. Máte raději romantiku,

minimalismus, klasiku nebo extravaganci? Je vám blízký boho a vintage styl, nebo byste raději

princeznovský vzhled? Vše je s tímto druhem šatů možné, jen si vybrat to správné provedení.
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Iluze krajkové kresby na holé kůži

Vykrojení ve tvaru srdíčka, kruhu apod.
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Výšivka, kamínky či korálky

Stuhy a šněrování



 

       Nechte efekt vyniknout

 

        Aby efekt holých či jinak zdůrazněných zad patřičně vynikl, hodí se k tomuto typu

šatů vyčesané vlasy nebo účes na stranu. A ještě jedno úskalí šaty s výraznými zády

přinášejí. Nemůže pod nimi být vidět podprsenka! Rozhodně ne ve svatební den. Pokud máte

dokonalou postavu, řešení je jednoduché, prostě si ji nevezmete. Pro nás ostatní jsou naštěstí na

trhu možnosti, jak tuto zapeklitost vyřešit. Můžete si zakoupit nalepovací gelovou podprsenku.

Nebo sehnat podprsenku s průhledným zadním páskem, což se ale hodí jen v případě, že tento

pásek bude skryt pod výšivkou nebo aspoň tylem, protože na holých zádech by i tak razil.

Existují také podprsenky určené přímo pod šaty s holými zády, které se omotávají kolem pasu.

No a nebo si nechte podprsenku všít přímo do šatů. To je ostatně u mnoha modelů v

půjčovnách samozřejmost. Ať už se rozhodnete jakkoliv, musíte na vhodné prádlo myslet včas,

ideálně ještě, než půjdete šaty vybírat či zkoušet.
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Knoflíková léga



 

       Návrháři se předhánějí v nabídce stále nádhernějších svatebních šatů.

Nabízejí je na dokonale nafocených modelkách s bezchybnou postavou.

Skutečnost je ale taková, že ne každému sluší vše. Víme, jak vybírat šaty

podle typu postavy, aby se každá nevěsta cítila ve svůj svatební den

perfektně.

 

        Při výběru svatebních šatů je dobré dodržovat tři základní zásady.

Potom už to ostatní půjde samo.

 

Zásada číslo jedna zní: 

 

        Buďte si vědomy své postavy, jejích kladů a záporů. Správně vybrané

šaty zvýrazní to první a potlačí to druhé. Není to jen klišé –  opravdu každá

žena je krásná, když přijde na to, jak své kouzlo podtrhnout.

 

Zásada číslo dvě:  

 

        Mějte otevřenou mysl. Nebraňte se vyzkoušet více možností. Už mnoho

žen bylo překvapeno, když jim obsluha salonu doporučila model, který by je

na první pohled nenapadl –  a byl to ten pravý!

 

Zásada číslo tři:  

 

         Nenechte se vmanipulovat do něčeho, co nejste vy. Ani sebedokonaleji

vypadající šaty vám nevykouzlí úsměv na tváři, když budou v rozporu s vaší

povahou. Sportovní dívka se bude v romantických voláncích cítit nesvá, i

když jí budou vzhledově slušet, a naopak. Zásady dvě a tři jsou na vás, ale s

tou první můžeme poradit. 
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VYBÍRÁME SVATEBNÍ ŠATY.... JAKÝ STŘIH ZVOLIT PODLE TYPU POSTAVY

 

      DÉLKA VLEČKY 

 

        Mějte otevřenou mysl.

Nebraňte se vyzkoušet více

možností. Samotnou délku u vleček

ovlivní povětšinou nejen vaše

emoce, ale také formálnost svatby. 

Platí velmi jednoduchá pravidla. 

 

Těsně nad zem

 

         Jedná se o vlečku , která se

samotné země jen letmo dotýká,

jde o přibližně  15 cm pod dolním

lemem šatů. S tímto typem se

nejsnadněji zachází a hodí se ke

každému typu obřadu.
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JAK ZVOLIT SPRÁVNOU DÉLKU ZÁVOJE ?

Ptačí  klec 

Vhodný je především pro méně formální

obřady. Využívá se, když šaty mají na

vrchním dílu zajímavý detail. 

Po ramena 

Tak se nazývá závoj zasahující k bradě a spíše

se jedná o jakýsi fascinátor, vhodný třeba na

retro styl.

Katedrála 

Vhodný je především u méně formální

svatby. Hodí se také, když šaty mají

zajímavý detail. 

Je  to nejoblíbenější délka, jelikož se hodí k

většině stylů svatebních šatů. Pokud ale

zvažujete vlečku, není tato délka vhodná.

K loktům 

Kaple

Na zem 

Ke konečkům prstů 

Tento závoj  by měl končit  ve stejné

délce jako přední díl šatů. Svou délkou

může samotný závoj  změnit siluetu

postavy.

Závoj, který splývá po zemi ještě nad

vlečkou, využívá se na nejformálnější

obřady, bývá opravdu honosný.

          Tradice závoje sahá až do antického období, kde měl závoj chránit nevěstu před zlými duchy.

Bránil také tomu, by se před obřadem nevěsta a ženich navzájem viděli, protože to se považovalo za

špatné znamení. 

 

      DÉLKA VLEČKY 

 

        

Kaple

 

         Je asi nejpopulárnější v rámci

hlavních typů vleček, splývá po zemi

přibližně 30-50 cm. Dodává šatům

famózní eleganci a šmrnc. S vlečkou se

manipuluje trošku hůře, ale stále je ještě

lehkou variantou, pokud opravdu toužíte

po vlečce.

 

      DÉLKA VLEČKY 

 

        

Katedrála

 

         Tady už mluvíme o velice formálním

pojetí svatby a celé róby. Její délka bývá

50-60 cm.  Je ji ale při pohybu či focení

potřeba upravovat, takže mějte po ruce

nějakou svoji pravou ruku. U svatební

hostiny se často takovéto vlečky

podkasávají, či jinak zachycuji pro lepší

manipulaci se šaty.

 

   

    Královská 

 

         Délka vlečky splývá až 1 metr a více

po zemi za nevěstou. Manipulace je složitá

a je potřeba vlečku upravovat v pohybu i

focení. Pokud ale po ní toužíte a plánujete  

formální a pompézní svatbu, je tato volba

pro vás ta pravá.

 

   

    Watteau 

 

         Je to vlečka, která je zvláštní

upínáním už v oblasti ramen. Vlečka je

jednovrstvá a není zcela součástí

svatebních šatů, bývá různých délek a

velice dobře vyniká u jednoduchých

splývavých šatů.



 

 

          Souměrná postava, která má poprsí i boky zhruba

stejně široké a štíhlý pas. Mužům se líbí, ale může být

obtížnější ji obléci, hlavně v konfekci, která moc s ženskými

tvary nepočítá. Oblečení vám musí perfektně sedět. 

          Hledejte záševky, elastické materiály, precizní

tvarující střih. Jste-li drobná, budete potřebovat opticky

vytáhnout do výšky, v tom pomohou svislé linie. Vynikne na

vás vše, co zdůrazňuje ženskost a křivky. Volte šaty, které

zdůrazní pas (využívejte pásky nebo zavinování, vyniknou i

korzetové střihy). I když máte nějaké kilo navíc, vždy budou

dobře vypadat přiléhavé (ale ne těsné) střihy. Vaší volbou

jsou pouzdrovky, střih mořské panny a krásná bude i

princeznovská róba s postupně se rozšiřující sukní. Máte-li

štíhlé paže, můžete mít v pohodě šaty bez rukávů. 

          Výstřih poslouží hlubší kulatý i hranatý, ideální je

véčko –  odlehčí partii ramen a prodlouží krk. Zajímavý

může být i klasický límeček. Při větším rozdílu mezi

boky/poprsím a pasem můžete sáhnout po dvojdílném

modelu vršek a sukně zvlášť.

         Co nebrat: Moc vám nezalichotí empírový střih. Když

už volné šaty, tak vybírejte vždy ze splývavých materiálů a

přepásejte je. Stejně tak v případě vyššího pasu pozor na

nabírané sukně v pase –  zvětšují pozadí. Nebude vám sedět

ani rolák a opravdu pozor na nekvalitní materiály a střihy,

mohou na vás působit lacině.

 

         Téměř opakem této postavy je obdélník. Postava s

menšími křivkami a nevýrazným pasem, působí spíše

rovně. Cílem bude přitáhnout pozornost k horní části trupu

a nohám a zamaskovat neexistující pas. Snadno vytvoří

elegantní nebo sportovní dojem.

         Vybírejte antické a empírové střihy, splývavé vílí sukně

a užší rovné, nebo jen mírně rozšířené sukně. K úzkým

šatům můžete využít delší rovný otevřený kabátek, který

opticky zúží pas. Od rovného pasu odvede pozornost

asymetrie. Pas doporučujeme nechat bez ozdob, vyhnout

se úzkým páskům a vázačkám v této oblasti. Vaší devízou

budou zpravidla hezké nohy. Přitáhněte k nim pozornost

rozparkem, aplikacemi na sukni, krátkou sukní nebo

modelem se sukní kratší vpředu a delší vzadu.

         K partii ramen upoutají pozornost zajímavé výstřihy:

voda, límce, lodička, ale také náhrdelník či aplikace v

dekoltu. Jako stvořené jsou pro vás výrazné rukávy:

krajkové, balonové, pokud není nejširší část v oblasti pasu.

         Co nebrat: Vyškrtněte ze svých představ vše, co

přidává objem v pase a co přitahuje k pasu pozornost, dále

krabicovité a neforemné střihy, tuhé materiály. Vhodná

není midi délka sukně, která uzemňuje a rozšiřuje, ani

výrazné řasení v pase. 

        Modifikací této postavy je sloup - velmi štíhlá

chlapecká postava bez křivek. Je ideální z hlediska

módních návrhářů. Platí v podstatě vše, co pro postavu

obdélníku, hodí se i krátká bolerka, Chanel kabátky, štoly a

plédy, vše co dodá křivky a objem. Díky štíhlosti můžete po

libosti vrstvit. Můžete si dovolit i větší a nadýchanější

modely, blýskavé látky, třásně, volány.
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JAKÉ SVATEBNÍ ŠATY SE TEDY HODÍ PRO JAKOU POSTAVU?

 
PŘESÝPACÍ HODINY

 
OBDÉLNÍK



 

 

          Typická "slovanská" postava s užšími rameny,

menším poprsím, štíhlým pasem a největším objemem v

oblasti pozadí a stehen. Budete chtít zvýraznit ramena,

dekolt a pas a naopak zamaskovat spodní polovinu.

Zvýrazněte svým modelem štíhlý pas. K tomu vám

pomohou opasky, vázačky, projmutý střih. Pěkně budou

vypadat i pouzdrové šaty, které jemně kopírují postavu,

aniž by zdůrazňovaly silnější oblasti.

         Zamaskovat zadek a stehna, popř. silnější kolena,

pomůže sukně kolová nebo mírně do A. Sukně by měla

splývat, skvělý střih je také ten, kdy se sukně rozšiřuje až

postupně a dole buď kopíruje postavu, nebo je širší. Budou

na vás vypadat skvěle matné a pevnější látky (taft, brokát).       

         Protože potřebujete dodat postavě rovnováhu

zvýrazněním horní části, budou se hodit se výstřihy, které

sem přitáhnou pozornost a dodají objem: lodičkový,

zavinovací pod prsy, voda, s volány, širší kulatý, bardot (holá

ramena), ramínka vedoucí za krk. Budou vám slušet

aplikace na ramenou. Doporučujeme aspoň malé rukávky.

Službu udělají balonové, zvonové, volánové nebo jinak

nápadné rukávy. Můžete si dovolit ozdoby, brože,

náhrdelníky.

         Co nebrat: Dobrou službu vám neudělá sukně do

pasu, v pase nařasená (tvoří efekt selka!), volány kolem

boků, peplum, volné neforemné střihy. Nevhodné jsou

kapsy a ozdoby na bocích.

 

         Postava, která má větší prsa a větší bříško, často i

silnější paže, ale štíhlý zadek a nohy. Vaším hlavním cílem

bude zamaskovat větší bříško a vytvořit pas. Můžou

pomoci zavinovací střihy a šaty s předělovou linií pod prsy

a odtud dolů mírně splývající. Jen tady pozor, předěl volte

až asi 5 cm pod prsy a měl by být širší. Tvar dodají také

vypasované košile, saka, kabátky. Sukně by se měla mírně

rozšiřovat, nejste-li moc malá, hodí se i širší. Může vám

pomoci jemné asymetrické řasení, svislé linie nebo

zavinování na břiše. 

          Výstřihy volte hlubší, ideálně do V, které prodlouží a

zeštíhlí hrdlo. Lichotivý bude také hlubší kulatý i hranatý

výstřih, kapka, véčko, límeček. Ruce skryjte do rukávů,

bolerek, vypasovaných štíhlých kabátků. Můžete zvýraznit

štíhlé nohy.

         Co nebrat: Vyhněte se výraznému řasení pod prsy a

rozšíření v oblasti břicha, abyste nevypadala jako těhotná.

Dost často je nevhodný empírový střih rozšiřující se hned

pod prsy, který se ale mnohdy plošně doporučuje. Nehodí

se velké zdobení v oblasti hrudníku a paží –  žádné

balonové či 3/4 rukávy, volánky na rukávech, epolety apod.,

zkrátka, co rozšíří ramena a přitáhne pozornost k pasu.

Nevolte rolák ani nečleněnou hladkou plochu látky na

hrudníku. Nepomohou vám upnuté střihy ani neforemné

hábity.Tento typ postavy je asi nejvíc záludný, u mnoha

doporučení si musíte sami vyzkoušet, jestli sedí právě vám,

hodně záleží na vašich rozměrech a také provedení

daného střihu. Takže zkoušejte, zkoušejte a vybírejte,

dokud nenajdete ten pravý model pro vás.
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HRUŠKA

 
JABLKO



 

 

          Máte širší ramena, užší boky a štíhlé nohy? Pak je vaše

postava ve tvaru trojúhelníku stojícího na špičce. Budete

chtít navodit rovnováhu postavy, takže se pokuste

odpoutat pozornost od ramen a zvýraznit spodní polovinu

těla. 

           Ideální jsou pro vás šaty se širokou sukní a jako jeden

z mála tělesných typů ji klidně můžete mít bohatě

nabíranou v pase nebo na bocích. Hodí se i kapsy, nášivky,

zajímavé aranže, lesklý materiál nebo aplikace, volánky

kolem boků apod. Své štíhlé nohy můžete ukázat v

asymetrické sukni (vpředu kratší a vzadu dlouhé). Oko

přitáhnou nápadné střevíce. Horní část bude nenápadná v

hladkém živůtku, s výstřihem do véčka nebo se

zavazováním za krkem. Ramena zúží i halter neck –  holá

ramena, výstřih těsně kolem krku a od podpaží se látka

zužuje směrem ke krku. Poslouží i asymetrické řešení

dekoltu.

Co nebrat: Lichotit vám příliš nebudou pouzdrové šaty a

další modely s úzkou sukní. Ramena ještě více rozšíří

výstřih lodička, nabírané rukávy, ale také epolety a

podobné ozdobné prvky v oblasti ramen. Pokud chcete

bolerko, neberte si příliš zdobené, lesklé a světlé.
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OBRÁCENÝ TROJÚHELNÍK

MALÁ  POSTAVA

 

 

         Jestliže vám příroda nedopřála moc centimetrů na výšku, budete se jistě snažit vytáhnout.

Prvním, co vytane na mysli, jsou samozřejmě podpatky. Určitě vyberete spoustu dokonalých,

dostatečně vysokých střevíčků. Pokud jde o svatební šaty, jděte spíš do jednodušších modelů se

sukněmi maximálně střední šířky. Zvyšují svislé linie, jemnější vzory a ozdoby. Máte-li štíhlý pas,

přitáhněte k němu pozornost páskem, postavu vymodelujte korzetem. Může být i vyšší pas u

empírových šatů – pokud to odpovídá proporcím a typu vaší postavy. Jestli netrváte na

klasických šatech až na zem, zvažte krátkou sukni. Zahrají i drobné doplňky –  rukavičky,

závojíčky, čelenky a kloboučky. Krásný bude i květinový věneček, který vám přidá na výšce.

 

         Odpusťte si příliš široké sukně a přezdobené modely, které vás zatlačí do země. Moc se

nehodí ani volné beztvaré střihy. Závoj ani vlečka by neměly být nadměrně dlouhé. Pozor také

na délku sukně a rukávů, aby byly přiměřené. Když si budete na sukni šlapat, nebude vám

pohodlně a navíc budete vypadat jako v sukni půjčené od starší sestry.



VYSOKÁ  POSTAVA

 

 

         Vysoká nevěsta lépe vynikne v šatech

jednodušších střihů. Aktuální obliba

minimalismu tak hraje ve váš prospěch.

Konkrétní střihy budou záležet na tom, jaký typ

postavy máte, ale rozbujelá zdobnost, stejně jako

přehnaně dívčí outfit, nebude to pravé. Tím ale

neříkáme, abyste s vzdala zdobení úplně, naopak

na vás vyniknou velké vzory a zajímavé detaily,

jen je nutné trefit styl a zachovat proporce.

 

         Krásně vynikne i dlouhá vlečka či závoj.

Podpatků se nemusíte vzdávat. Ostatně přístup k

této obuvi asi máte vyřešený. Je ale nutné vzít si

vybrané boty na zkoušku šatů, abyste správně

určila délku a nestalo se vám, že po nasazení

střevíčků bude sukně krátká. Toto pravidlo platí

pro všechny, ale s vysokou postavou by tato

nedotaženost více vynikla a vypadalo by to, že

jsou vám šaty malé. Dejte také pozor na délku

rukávů – pokud chcete dlouhé, mají sahat až k

dlaním.

 

 

          Čekáte miminko a chystáte svatbu? Co vzít v

úvahu při výběru těhotenských svatebních šatů a

jaké máte možnosti, to zjistíte o pár řádků níž.

 

        Stojíte před otázkou zda přešívat svatební

šaty? Nastavovat a všívat kusy látky a rafinovaně

to nazdobit krajkou? Nebo raději sáhnout po

úplně nových, pro těhotné nevěsty přímo

navržených modelech svatebních šatů? Máme

tipy právě pro vás.

 

        Možná už máte v rodině někoho, kdo

podobnou situaci musel řešit. Dnes mají nevěsty

mnoho možností. Hlavní je zvážit časový

harmonogram. Vzít v úvahu datum svatby, stupeň

těhotenství a předpokládané změny tělesných

proporcí.
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JSTE BUDOUCÍ MAMINKA A BUDETE SE VDÁVAT? PORADÍME, JAK NA DOKONALÉ A

POHODLNÉ SVATEBNÍ ŠATY

 

         Neobejdete se bez centimetru a dobré krejčové, ochotné a schopné případně i na poslední chvíli vše

poopravit. Takové švadlenky, svatební salony či dokonce specializované svatební návrhářky najdete na

doporučení známých nebo na našem webu, či také v mobilní aplikaci Bride Advisor, která je pro vás ke

stažení zdarma a shrnuje databázi prověřených svatebních dodavatelů. Při výběru svatební výbavy pro

těhotnou nevěstu platí: kvalitní přírodní materiály mají přednost.
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       Další díly prádla, které se skrývají pod šaty,

volte z přírodních materiálů, vyvarujte se

všech zařezávajících se gumiček. Pamatujte,

že nohy mohou natékat, volte

vhodnou, pohodlnou obuv. Dnes je možné si

vybrat pohodlnou a zároveň velmi módní

obuv, nebo si nechat boty vyrobit přímo na

míru.

 

        Nikdy se nedá na 100 % odhadnout, jak se

vaše tělo bude v těhotenství měnit, je proto

prozíravé zvážit více možností. 

 

 

        Jak vybrat vhodné šaty?

 

        Dnes je už dosti běžné, že nevěsty mají

bříško, není nutné halit se do širokých

rozevlátých závojů a maskovat, co se dá.

Naopak, asi se shodneme, že těhotná nevěsta

je vlastně ohromně krásná a sexy. Neslevujte

ze svých představ o nádherných svatebních

šatech. Není proč, jen zvolte variantu, které

zahrne vaše změněné proporce. 

 

         Zamyslete se nad tím, zda chcete šaty

spíše volnější nebo pevně obepínající. Jako

budoucí maminka máte jedinečnou

příležitost ukázat krásu své postavy v šatech,

které vás budou doslova kopírovat. Taková

nevěsta je nenapodobitelný originál a navíc

zatraceně sexy. Pokud chcete upnuté šaty,

zvolte dostatečně pružný materiál, aby vás

netísnil.

 

        Dále zvažte, jaký dekolt byste chtěly na

šatech mít, jakou délku šatů a rukávy nebo

bez rukávů. Ukázat ramena znamená odvést

pozornost od bříška. To může někomu

vyhovovat.  

 

        Volnější střihy nebo řasené, případně

vrstvené šaty jsou univerzálnější. Klasické je

prostřižení pod prsy a navazující sukně. Tento

typ šatů se lehce přizpůsobí vašemu tělu a

většinou bez větších úprav. Tyto střihy jsou v

všech délkách, mají dlouhé i krátké rukávy,

nebo žádné.
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       Cítíte se lépe v sukni ke kolenům?

Moderní, svěží nevěsta, která ráda tančí, může

zvolit i tuto variantu.

 

 

        Ani klasika nemusí přijít zkrátka, krásné

šaty pro princeznu, ve kterých jen málokdo

může poznat, že je něco jinak.

 

        Myslete na své pohodlí!

 

        Doporučujeme vzít v úvahu i očekávaný

průběh svatby. Pro těhotnou ženu, zejména ve

vyšším stupni těhotenství, nemusí být

několikeré přestupování z auta do auta a

dlouhá chůze po hradním nádvoří moc

pohodlná. 

 

      Jedná se o velkou či malou svatbu? 

 

        Jaké budou nároky na pohyb, délku

obřadu, tanec a další aktivity, které se od

nevěsty očekávají?

 

        Samozřejmě, něco můžete z programu

vyškrtnout, ale naše rada zní: máte-li v plánu

více pohybu, zvolte šaty volnější a sukni kratší.

Vyberte pohodlné boty, mějte připraveny

náhradní střevíce, polštářek na sezení a další

věci, které vám celý váš velký den pomohou

zpříjemnit.

 

 



 

 

         Půjčovny šatů jsou plné atraktivních modelů.

Jak z nich však zvolit ten správný střih pro ženu,

jejíž křivky začínají na velikosti XL? Naučíme vás

několik triků, s jejichž pomocí si určitě vybere

každá plnoštíhlá nevěsta.

 

        Ve světě moderní krejčoviny najdete

osvědčené střihy svatebních šatů, ale i ty, které

vycházejí z aktuálních trendů. Štíhlá žena si

může dovolit nosit téměř vše. Plnoštíhlá si musí

umět vybírat, aby na sobě vyzdvihla to, co patří k

jejím přednostem.

 

        Kyprou ženskou postavu dokázal už v

minulosti pozdvihnout na piedestal nejeden

malíř. Mezi nimi vynikal například Peter Paul

Rubens, který maloval robustně silné ženy.

Nevěsta s větší postavou pravděpodobně v

půjčovně svatebních šatů vyzkouší mnoho

modelů, než přijde na ten pravý pro ni. Existují

však určité zásady, jichž by se měla držet.
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I NEVĚSTA S POSTAVOU XXL MŮŽE BÝT KRÁSNÁ: CHCE TO VHODNĚ ZVOLIT STŘIH ŠATŮ

I MATERIÁL

 

         První pravidlo: 

 

        Jednoduchý střih, minimum zdobení

 

       U svatebních šatů ve větších velikostech je

vhodné vsadit na střízlivý styl bez volánů, řasení,

flitrů a dalších ozdob, jež by plus size postavu

ještě více zvětšily. Naopak je nutné vybírat mezi

jednoduchými modely šatů, které zdůrazní to, co

je na ženě krásné. Mohou to být třeba plná ňadra,

jež podtrhne krajkový korzetový živůtek se

silnějšími ramínky. 

       Také doplňky ke svatebním šatům, jako je

závoj, by měly mít jednoduchou linii bez

zbytečného zdobení. Nevěsta určitě nechce

vypadat jako šlehačkový dort. A i se svou

postavou může působit elegantně a zároveň

něžně a svůdně. 

        Máte-li silnější paže, nemusíte se bát ani šatů,

které je odhalují. Stačí si totiž přes sebe přehodit

něco lehkého, co opticky paže ukryje. 

        Důležité je také nepodcenit výběr spodního

prádla – pevná podprsenka a stahovací kalhotky

jsou u postavy XL nezbytností. 

        Plnoštíhlé ženy by měly volit šaty z pevnější

látky, která zakryje případné nedostatky postavy.

Nevhodné jsou lesklé látky, jež opticky rozšiřují,

což je pravý opak toho, čeho chceme dosáhnout.

Ideální bude matná látka s několika drobnými

detaily, nikoliv však celá pošitá kamínky. Zároveň

platí, že příčné zdobení dělá postavu širší, svislé

zeštíhluje. Z krajkových látek je vhodné vybírat ty,

které jsou jemnější.



 

 

         Pravidlo druhé: 

Vsaďte na šaty se zavazováním ramínek za krk

 

         Ženské postavě s kyprými tvary více než jiné

sluší šaty, které mají ramínka na zavazování za

krk. Zdůrazní totiž krásu poprsí a zároveň

zeštíhlují. Při jejich výběru by nevěsta měla dbát

na to, aby byla na šaty použitá pevná látka, jež

nedovolí vyniknout případným nedokonalostem.

Hladká linie sukně a ozdoby živůtku budou to

pravé.
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       Pravidlo třetí: 

 

Široká ramínka poskytnou ňadrům správnou

oporu

 

          Svatba v létě láká k výběru svatebních

šatů, které obnažují ramena. Pokud si nevěsta

nevybrala žádný model s korzetem, pak další

volbou mohou být šaty na ramínka. Ale pozor.

Zcela nevhodná jsou ta úzká, která by se

mohla do ramen nepříjemně zařezávat. Zde je

vhodné vsadit na široká ramínka z pevného

materiálu, jež poskytnou plným ňadrům tu

správnou oporu. Ideální je vytvořit linii

přesýpacích hodin, která je vysoce ženská.

Toho docílíte výstřihem do tvaru V. A když si

na krk pověsíte střídmý šperk, přitáhnete

pozornost tím nejlepším směrem.

 

     Pravidlo čtvrté: 

 

Oblíbený korzet schová plnější bříško a

vytvoří hezký výstřih

 

Mezi střihy svatebních šatů vedou asi

nejvíce ty korzetové. Je to celkem

pochopitelné, protože i nevěstám s plnými

tvary korzet krásně vytvaruje postavu. Zde

je však třeba dobře zvážit, jestli by v

daných partiích nesehrál lepší službu jiný

elastičtější materiál. Máte-li totiž opravdu

hodně velká ňadra, může se vám stát, že

budou v korzetu neelegantní a celkový

dojem pak bude působit lacině. V tomto

případě to chce opravdu volit jiný střih. 



 

 

Svatební šaty na zakázku pro zákaznice vytvářejí  designérky pro nevěsty, které mají svůj styl,

rády si plní sny a nechtějí ve svůj velký den připomínat šlehačkový dort. Jsou to také nevěsty,

které rády naruší zažitý stereotyp a nebudou se ostýchat čelit leckdy překvapeným pohledům

svých svatebních hostů.

 

Charakterizuje vás lehkost a jednoduchost, čistota a minimalismus, uvolněnost a pohodlí?

Hledáte spíše šaty snadno nositelné, kde vás neomezují, nemají žádné obruče nebo kostice, a

můžete je využít i po svatbě? Obzvlášť, pokud si svůj svatební model složíte třeba z topu a

sukně? V tom případě vám tuto volbu určitě doporučujeme.

 

Móda je hrou struktur a materiálů a také možností, jak překročit své hranice a vyjádřit svoji

svobodu. Cílem je, aby se klientky v oblečení cítily pohodlně a šaty se přizpůsobily své

nositelce.
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TOUŽÍTE PO JEDINEČNÉM SVATEBNÍM MODELU OD  NÁVRHÁŘE? NEBOJÍTE SE VYSTOUPIT Z

DAVU? SÁHNĚTE PO ŠATECH VYTVOŘENÝCH PODLE VAŠICH PŘEDSTAV PŘÍMO NA MÍRU 

        Autoři tvoří především na zakázku,

mají rádi individuální přístup a volnou

kreativitu. Jejich svatební modely často

skrývají skutečné příběhy. Máte svoji

oblíbenou látku, nebo třeba kus krajky

po babičce, který pro vás hodně

znamená? Přineste si ho s sebou a může

se stát součástí vašich svatebních šatů!

Máte kamaráda grafika? Nechte si od

něj navrhnout motiv, který vám pak

natisknou na látku. Napadá vás něco

originálnějšího a osobnějšího?

       Nevěstu v šatech  může hřát také

skutečnost, že modely jsou  často šity

převážně z materiálů vyráběných v Česku a

designéři většinou dbají na

celkovou udržitelnost výroby. Chcete-li si

nechat navrhnout šaty na zakázku,

obraťte se na ně nejpozději 6-3 měsíce

před svatbou, ale klidně i dříve. Vše se

odvíjí dle náročnosti róby.

Patří móda k vašim koníčkům? 

 

         Tradiční načančané svatební

róby pro vás nejsou volbou? Pokud

rádi podpoříte české/slovenské

tvůrce a chcete něco jiného a

neobvyklého, pak se zaměřte na

tvorbu šatu na míru. Inspirujte se

spolu s námi. Spoustu inspirace a

rozhovorů, co tento úkol obnáší,

včetně finanční náročnosti, najdete 

přímo v aplikaci

www.brideadvisor.cz.

 Foto:Sobje

 Foto:Sobje
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Ceny za svatební šaty od českých návrhářů na zakázku obecně pořídíte od 10-30 tisíc korun. Za

to získáte opravdový originál, který vynosíte i později.

 Foto:Sandra Švédová



        Bělostné svatební šaty jako mořská pěna jsou idealizovanou představou nevěsty. Ne každé

ženě ale čistě bílá skutečně sluší. Svatební návrháři proto nabízejí i další odstíny bílé, jako je ivory,

krémová nebo champagne. Poradíme vám, jak si vybrat odstín svatebních šatů podle vašeho

barevného typu.

 

        Barevná typologie pracuje s jedinečnou kombinací odstínu pleti, vlasů, očí a dalších součástí

našeho vzhledu, které dohromady tvoří určité barevné vyznění. Různé barvy oblečení a doplňků

pak umí buď podtrhnout rysy a dodat vám zářivost, nebo naopak vyvolat starší a unavený dojem.

 

        Někomu tak lépe sluší chladné barvy, jinému teplé odstíny. Pokročilé systémy pracují i s

barevnou intenzitou či kontrastem. Někdo potřebuje syté a tmavé barvy či velký kontrast, jiný zase

jemné odstíny s malými barevnými rozdíly. A i když krása nevěsty v její velký den většinou vychází

z vnitřního štěstí, takže je krásná v jakýchkoliv šatech, určitě každá chce, aby jí svatební šaty

lichotily.

 

 

  50 ODSTÍNŮ BÍLÉ: VYBERTE SI TEN PRAVÝ ODSTÍN SVATEBNÍCH ŠATŮ

PODLE SVÉHO BAREVNÉHO TYPU
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    TIP: Skvělý dojem podtrhne

dobře zvolený střih, stylizace

(romantika vs. elegance) a

právě i výběr správného

odstínu šatů a doplňků. Podle

svého barevného typu můžete

dokonce ladit i hlavní barvu

svatby – vše bude pak

harmonicky sjednocené.



      Jarní typ je světlý, zářivý, má zlatistý odstín

pleti, světlé oči, může mít pihy, ve světlých

vlasech má teplé odlesky. Potřebuje teplé a svěží

barvy, sluší mu pastelové odstíny, svěží jarní

zelená, lososová, korálová, velboudí. Podle míry

kontrastu a tmavosti v obličeji pak můžeme

rozlišovat např. teplý jarní typ, kterému svědčí

čistě teplé tóny, světlý jarní typ, který vynikne ve

světlejších odstínech a jemnějších kombinacích,

nebo kontrastní jarní typ, který chce jarní barvy

ve vyšším kontrastu. Nevhodné jsou chladné a

tmavé barvy, stejně jako čistě bílá a černá.

 

 HLAVNÍ BAREVNÉ TYPY

TRADIČNÍ UČENÍ ROZLIŠUJE ČTYŘI HLAVNÍ TYPY
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          Letní typ je tlumenější, má chladný

odstín pleti a často popelavý odstín vlasů. Oči

a vlasy mohou mít barvy z celého spektra, od

světlých jemně modrých po hnědé, od

chladné popelavé blond po hnědou. Tyto ženy

v nevhodných barvách často působí jako šedé

myšky. Tento typ má mnoho podtypů, proto je

poměrně těžké ho určit, ale zároveň patří v

našich končinách mezi velmi častý. Ideální

jsou chladné barevné odstíny, ale v jemnějším,

jako zapudrovaném provedení. Pudrově

růžová, levandulová, jemná fuchsiová,

šedomodrá, zelenomodrá, střední modrá,

šedá.

           Podzimní typ typicky známe jako zrzky

se zelenýma očima. Mohou to být ale také

hnědovlásky i blondýnky s teple

čokoládovýma očima. Důležité je, že jejich pleť

září teplými tóny, takže místo růžové tvářenky

se hodí spíš broskvová, a ve vlasech i očích

jsou také teplé podtóny. Budou jim slušet

teplé barvy s tlumenějším nádechem, jako je

khaki, béžová, mechově zelená, cihlová,

lososová, hořčicová, hnědá. Nehodí se pro ně

příliš tmavé, ostré barvy a odstíny s velkým

kontrastem, vhodná není ani černá.



          Zimní typ je typem s obecně vyšším

kontrastem. Světlá pleť, zářivé oči a tmavé vlasy

tvoří jeden podtyp, jiný pak tmavé jižanské

krásky. Důležitý je chladný tón pleti i očí a různá

míra kontrastu. Chladný zimní typ nesnese ani

kapku teplých tónů, kontrastnímu typu zase

budou slušet ty nejvýraznější barvy. Zimní typ

obecně skvěle unese velké kontrasty i vše

třpytivé a blýskavé, aniž by působil lacině. Ledové

modrá, ostrá bílá, fuchsiová, chladná

smaragdová, královská modrá či ultra fialová jsou

ty pravé barvy. Zejména tmavý zimní typ vypadá

dobře i v černé.
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Svatební šaty pro jednotlivé typy

 

        Pokud se správně zařadíte do některého

barevného typu (ideální je na to šátková metoda,

kdy si zakryjete vlasy a k nenalíčené tváři si

přikládáte látky různých barev a sytostí a

pozorujete, co vás rozzáří a co vyvolá nezdravý

dojem), můžete snadněji vybrat vhodný odstín

šatů. Vždy však konzultujte zrcadlo, ideálně na

denním světle, které nezkresluje. Nechte si

poradit i od zkušených asistentek svatebního

salonu, kde si šaty vybíráte –  tipy na dobré salony

a půjčovny máme v aplikaci Bride Advisor.

Nebojte se zkusit i jiné odstíny, ať si potvrdíte, co

vám skutečně sluší.

    TIP:  

        I když se zamilujete do barvy, která vám tak

úplně nesedí, často se dá udělat spousta kouzel

použitím šperků, doplňků (např. kytice) a líčení ve

vhodných barvách. Pomůže také hlubší výstřih,

kdy se barva dostane dál od obličeje a tolik ho

neovlivní.



SVATEBNÍ ŠATY Z DRUHÉ RUKY? PROČ NE! ZKUSTE JE KOUPIT

NEBO PRODAT PŘES ONLINE BAZAR 

 

 

 

        Svatba je krásná, ale nákladná záležitost.

Svatební šaty nevěsty tvoří obvykle dosti

výraznou položku na konečném účtu. Pro

praktické nevěsty vznikají naštěstí i nové

možnosti a platformy.  Ve virtuálním prostředí

existují místa, kam můžete doslova pověsit

své svatební šaty a nabídnout je dalším

zájemkyním.

 

         Online SECONDHANDY svatebních šatů

nebo sociální skupiny a fóra nevěsty často

využívají na prodej obnošených kousků nebo

k jejich výměnám.  

 

       Praktická nevěsta, vlastně už mladá paní,

své šaty nabídne na internetu a prodá je další

šťastné ženě, která se v nich ráda bude vdávat.

A proč ne?

 

        Kde tedy najít takováto místa? Veškeré

informace najdete na webu SvatebniBlog.cz

Zde se zaměřujeme přímo na svatební

markety, fóra a prověřené zdroje.
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       Nakupujete někdy v secondhandu? 

 

         Pokud ano, tak možná víte, že se tam často dají

najít velmi pěkné kousky, které svou kvalitou

zpracování a materiálem dalece předčí nabídky

mnohých butiků. Samozřejmě, že cena je mnohem

nižší. To je pak hned dvojnásobné potěšení, slušivý a

krásný doplněk šatníku za cenu, kterou s radostí

zaplatíte.

 

A JAK VYBÍRAT BOTY NA SVATBU?

      Krásné šaty jsou

základním vybavením

nevěsty. Ale co takové

boty? Ano, teprve

svatební střevíčky

každý model

dotáhnou k

dokonalosti. Jaké

obutí bude žhavým

hitem v aktuálních

sezónách, by mohli

vědět v populárním e-

shopu Botovo.cz. A

tak jsme se ptali: 

 

         Z módy nikdy nevyjde klasika: bílé saténové lodičky na vyšším nebo středním

podpatku to jistí. Ale kdo chce něco jiného, má také nepřeberně možností. Doba

přeje originalitě a nápaditým detailům, díky kterým i dvoje stejné šaty budou

vypadat pokaždé jinak. Právě střevíčky můžou být tím detailem, který rozhodne. Do

popředí se dostanou dva hlavní směry: výraznost a elegance. 
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        Nápadné, zdobené, barevné či jinak odlišné botky budou frčet. 

“Hranice kreativity či extravagance ve světě módy se z roku na rok

posouvají a jinak tomu není ani v případě svatební obuvi. Už dávno

není standardem, že nevěsty si vybírají jen základní lodičky jemné

smetanové barvy, právě naopak. Aktuálním trendem jsou zlaté nebo

stříbrné lodičky, či lodičky s aplikovanými třpytivými kamínky.

Budoucí nevěsty už nechtějí svou obuv schovávat, naopak se chtějí

svými botami pyšnit jako šperkem,” potvrdila nám

zástupkyně Botovo.cz.
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       Překvapivě se do módy

vracejí také širší podpatky

a platformy. Je to

ovlivněno oblibou svateb

na loukách a v přírodě, kde

přece jen s jehlami nemáte

nejpevnější půdu pod

nohama – a to doslova.

        Vedle toho se drží i jemná

elegance a romantika. Čisté

jednoduché boty v sytých

barvách, nebo naopak zcela

nenápadné nude, oceníte,

jestliže raději sáhnete po bohatě

zdobených šatech. I jednoduché

botky ale umí být solitéry. Kouzlo

jim dodá nápadité zdobení.

Stuhy nebo pásky kolem kotníků

a přes nárt, výšivka tón v tónu,

vysoký lesk – detaily, kterých si

všimnete až na druhý pohled.

Top je zvlněný tvar okraje.

 

 Botovo.cz: Accalia a Antonie

 Botovo.cz: Palmira a Sonia



        Transparentnost.

Transparentní boty, které

vypadají jako skleněné

střevíčky půjčené od samotné

Popelky, mohou být zdobené

kamínky, perličkami, lístky

apod.
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      Měňavky. Nemůžete se

rozhodnout, po jaké barvě

sáhnout? A co takhle boty s

holografickým efektem,

které mění barvy podle

úhlu pohledu? Na výběr

jsou v klasickém i 

transparentním provedení

a vypadají neskutečně

skvěle.

      Metalické odstíny

Svatební dorty, nádobí, šperky,

dekorace, boty… Metalické

odstíny stále s úspěchem

využijete v podstatě na cokoliv.

Nic nezkazíte zlatou nebo

stříbrnou barvou, krásná je také

měděná, růžové zlato nebo

dokonce hvězdný třpyt. I když

dnes už neplatí, že barvy kovů se

nesmí míchat, při kombinování si

dejte pozor, aby vše ladilo spolu

navzájem i s vaším barevným

cítěním a temperamentem.

 Botovo.cz: Selina a Roselle

 Botovo.cz: Camille a Lisha

 Botovo.cz: Denice a Jenna



  Skvělé je, že kovové odstíny se

hodí jak pro elegantní koncept,

tak třeba jako kontrast k

rustikálnímu stylu, nebo

dokonce k bláznivému discu,

které se v následujících

sezónách bude vracet na

výsluní!
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 Barevné akcenty

   No a samozřejmě

nezapomínáme ani na

nevěsty, které chtějí

přitáhnout oko výraznými

tóny. Barvou letošního

roku je klasická modrá, ale

skvělá bude i sytá růžová,

žlutá nebo další barvy.

Slaďte boty s vlastními

doplňky (šperky, šerpa,

ozdoby do vlasů, kytice) i s

barevností celé svatby,

doplňky ženicha a

družičkami.

      Myslete na styl i pohodlí

Když hledáte boty na svatbu, myslete

nejen na to, aby byly dokonale stylové,

ale i pohodlné. Koneckonců v nich

budete celý den. Nebo ne? Pokud jste

našla dokonalé střevíčky, které ale mají

o něco vyšší podpatek, než jste zvyklá,

nezoufejte. Kdo říká, že nevěsta musí

mít po celý den jedny boty? Na obřad

a focení perfektní stylový klenot, na

přezutí k pobíhání balerínky a na

taneční parket třeba boty taneční

nebo jen hezké pohodlné lodičky, v

kterých je vám dobře. Více inspirace

najdete v našem webovém magazínu!

 Botovo.cz: lodičky sytých barev

 Botovo.cz: Keira a Priscille



  SVŮDNOST, PODPORA I POHODLÍ: JAK VYBRAT TO PRAVÉ PRÁDLO POD

SVATEBNÍ ŠATY
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        Ve spodním prádle strávíte celý svatební den, a je

tedy velmi důležité vybrat ho správně. Neplní jen funkci

základní vrstvy oblečení, ale mělo by vám také pomoci

vytvarovat správné křivky, umožnit vám cítit se pohodlně

a ještě nerušit pod šaty. Přinášíme proto manuál

svatebního spodního prádla pro všechny budoucí

nevěsty.

 

         První rada zní – rozhodně si kupte nové. Vždyť jaká

jiná příležitost, než svatba, se už pro pořízení nějakého

vybraného kousku hodí víc? Spodní prádlo pod svatební

šaty také musí mít speciální vlastnosti. Především by

mělo vypadat hezky. Dodá vám to dobrý pocit,

odvážnější nevěsty ho mohou mít dokonce zachycené

na svatebních fotkách z oblékání a pod nádherné šaty se

prostě hezké prádlo líp hodí. Není třeba, aby bylo extra

zdobené, ale mělo by k sobě pasovat, ideální je souprava

stejných kalhotek a podprsenky.

         Musí být ale také pohodlné, abyste v

něm celý den snadno přečkala. To znamená

přesně padnoucí velikost a střih odpovídající

vašim proporcím a typu postavy. Určitě si

nechcete podprsenku co 10 minut

popotahovat a o zařezávajících se ramínkách

raději ani nebudeme uvažovat. 

 

         Spodní prádlo pod svatební šaty také

poslouží jako podpora vaší postavy – tu něco

pozvednout, tam stáhnout… Pro vytvarování

křivek zvolte push-up podprsenku. Máte-li

nějaké to kilo navíc, zvažte stahovací

prádlo. Pro celkovou modeláž skvěle poslouží

body. Svatební e-shopy nabízejí dokonce

body s extra hlubokým výstřihem nebo s

holými zády, speciálně přizpůsobené varianty

pod svatební šaty.

 Bridal-lingerie-shop.co.uk

    TIP: Slaďte prádlo se stylem svatebních šatů –

pod princeznovské volte prádlo zdobené, pod

vintage nějaký pěkný set dýchající starými

dobrými časy, klidně i s podvazkovým pásem,

pod minimalistické šaty hladkou soupravu.

TIP: Pokud stahovací prádlo běžně nenosíte,

tak než si ho ve svatební den obléknete,

zkuste v něm jeden den fungovat na zkoušku,

ať si zvyknete na ten pocit.
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       Specifikem pro spodní prádlo pod svatební šaty je,

že by nemělo být vidět. Je prostě nemyslitelné, aby

vám z pohádkové nádhery šatů vykukovala ramínka a

pod sukní byl vidět každý šev.

        A nakonec, pro svatební noc se hodí,

když je prádélko trochu sexy. 

 Raraavis-group.com

    TIP: Už proto platí jedna obecná zásada – vždy

si zkoušet svatební šaty s prádlem, které pod ně

budete mít.

TIP od nevěst: Jestli potřebujete neviditelné

prádlo, ale na svatební noc toužít být svůdné,

vezměte si ještě jeden extra set pod druhé

šaty, do kterých se večer převléknete – pod

správný model se už schová leccos. Má to

ještě jednu výhodu. Prádlo se vám během

dne může zpotit, takže na večer pak budete

čerstvá od hlavy k patě.

 Weddingforward.com

Hlavně nenápadně – ladíme prádlo pod šaty

 

Barva

 

        Berete-li si hladké šaty s tenkou a potenciálně lehce

průsvitnou sukní, buďte obezřetné. Pod bílou se obecně

nejlépe hodí tělová barva. I když toto prádlo možná není na

vrcholu žebříčku nejvíc sexy kousků na světě, výborně vám

poslouží.

 

        Naopak, když máte šaty ze silnějšího materiálu, větší sukni

se spodničkou, pevný vršek nebo dokonce barevné šaty,

většinou se prosvítání nemusíte bát a můžete si vzít, co vaše

srdce potěší. Dá se tak v tomto případě vyřešit požadavek, aby

měla nevěsta na sobě něco modrého.

Davidsbridal.com



          U podprsenky je klíčové, jaký výstřih

budete mít. Podprsenku určitě vezměte na

zkoušku šatů, abyste pak na poslední chvíli

nemusely shánět novou.

 

1. Šaty bez ramínek

 

Pod šaty bez ramínek se hodí jedině

podprsenka také bez ramínek. Nejčastěji má

tvar balconette, neboli bardot: košíčky jsou

nahoře do obloučku. Aby neklouzala dolů,

měla by mít na sobě silikonové pásky, které ji

přilepí k pokožce. Další možností jsou košíčky

všité rovnou do živůtku, pak nemusíte řešit

vůbec nic. A do třetice, pokud si to můžete

dovolit, hodí se to ke stylu šatů a budete se

tak cítit, jděte s klidným svědomím bez

podprsenky.

 

 

2. Asymetrický výstřih

 

         U šatů s asymetrickým výstřihem musíte

vyzkoušet, jak pod nimi podprsenka vypadá.

Obecně se zaměřte také na kusy bez

ramínek, případně podprsenku rovnou

nechte doma.

332 |  www.svatebniblog.cz

       Struktura

 

         Pod tenkými šaty ve vílím stylu bude vše

vidět. Sáhněte proto po bezešvém a hladkém

nezdobeném modelu, aby švy, aplikace a krajky

neprosvítaly. Pokud jde o kalhotky, dejte si pozor,

aby vám nevytvářely strukturu těla, kterou

nemáte – vyberte takové, které se vám nebudou

zařezávat a vytvářet bochánky na nežádoucích

místech. Střihově budou pro tyto účely fajn

buď tanga, nebo naopak dámské boxerky s

mininohavičkou. Výborné jsou také brazilské

kalhotky, které jsou dole bez gumiček. A musí

dobře padnout.

 Bridal-lingerie-shop.co.uk

PODPRSENKA PODLE VÝSTŘIHU

 Angieshowroom.com
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       3. Holá záda

 

        Máte-li v plánu tolik populární holá záda, můžete

opět vyrazit bez podprsenky, nebo si

kupte samodržící nalepovací podprsenku bez

zadního pásku. Na těle je připevněná díky silikonové

vrstvě po celé vnitřní straně. Vnější strana by ale měla

být potažená textilem, aby se na silikon nelepily vaše

šaty a nekrabatily se. Existují i podprsenky

určené speciálně pod výstřih na zádech, které jsou

opatřené páskem kolem pasu. Jestli vám bude

pohodlná, to si musíte vyzkoušet.

         4. Extra hluboký výstřih

 

          Jestli půjdete do populárního hlubokého véčka a

nechcete jít “naostro”, sáhněte po tzv. koktejlové

podprsence. Její košíčky jsou spojené až dole pod prsy

a mohou je dokonce z boku stlačovat mírným push-up

efektem, takže podpoří sexy křivky.

 Angieshowroom.com

Theknot.com

    Materiál

 

          Pro extra den se hodí extra spodní prádlo.

Neostýchejte se proto vybírat z luxusních

modelů. Mají dobrý tvar a budou vám sedět, ale

také jsou z kvalitního a příjemného materiálu.

Pod jemný živůtek a tenčí sukni je fajn, když je

materiál prádla trochu klouzavý, aby na něm

látka šatů nedrhla. Proti statické elektřině

použijte antistatický sprej nebo aviváž.

 

 

 

 

Jděte s prádlem ven

 

           Samozřejmě jsou modely šatů, které

naopak s prádlem počítají. Jedná se především

o různé variace na průsvitnost. Pak vybírejte

prádlo tak, aby odpovídalo stylu šatů nebo tomu,

co pod ně použil návrhář. Může se jednat o

hladké nohavičkové kalhotky a tílko, kombiné

nebo naopak klasický bohatě zdobený set. 

 

A co punčochy? 

 

            Punčocháče nebo punčochy jsou součástí

formálního outfitu. Stále více nevěst jde ale bez

nich a vzhledem k tomu, že svatba a její dress

code je čistě ve vaší režii, záleží jen na vás, zda do

nich půjdete.

 

Kdy se určitě hodí: Formální styl, vintage,

princeznovská róba, elegance. Kdy nejsou

třeba: Styl víla, boho, přírodní modely.

           Skvělá barva je tělová – ale vybírejte

odstín podle své barvy pleti, aby vaše nohy

vypadaly přirozeně. K určitému stylu se hodí

také bílé punčošky. Vždy by ale měly

být matné – lesk je out a módní přešlap.

Typově radíme samodržící punčochy, které

k vaší noze připevní silikonové pásky.

Vyhnete se tak faldíkům v pase od gumy

kalhotových punčocháčů.
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TIP: Krajkový pruh se

silikonovými pásky by

měl být spíš širší a

pásků raději více než

jeden, takto budou

samodržky dobře

držet.

Uk.calzedonia.com a Johnlewis com

          Nohy by měl

ozdobit také svatební

podvazek. Tradičně se

dává na pravou nohu a

má být v odstínech

modré, ale to už také

záleží jen a jen na vás.



SVATEBNÍ PODVAZEK – TŘEŠNIČKA NA DORTU KRÁSY KAŽDÉ NEVĚSTY
 
 
          Úchvatný a naprosto originální,

takový by měl být svatební

podvazek nevěsty. Koukat se pod

sukni není považováno za slušné, ale

zaprvé, pod sukni bude koukat

ženich (a ten na to má všechna

práva) a za druhé, má to svou

historickou hodnotu.

          Kromě toho je podvazek

ideálním adeptem na nějakou

modrou věc, protože je schovaný

pod šaty, a tak svým odstínem

nenarušuje barevné schéma svatby.

Můžete si ho vypůjčit od kamarádky

a jedním rázem máte i něco

půjčeného a starého.

        Z historie víme, že už od středověku nosily dámy na slavnostní příležitosti

punčošky, které byly do podvazkových pásů přichyceny, aby neklouzaly dolů. Ten

to netradiční kousek oděvu pochopitelně upoutával pozornost pánů. V 18. století

začaly dámy podvazkové pásy zdobit krajkami a perličkami a staly se z nich

luxusní doplňky. Není přesně známo, kdy se dostal do tradiční svatební výbavy, ale

dnes k ní už neodmyslitelně patří. A pokud vám přijdou běžně dostupné podvazky

příliš fádní nebo málo elegantní, přicházíme na našem webu s tipy na originální a

ručně vyráběné krajkové svatební podvazky různých značek.
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Svatebnipodvazkybride.cz

Svatebnipodvazkybride.cz

Bohospodvazky.wixsite.com/bohos

Bohospodvazky.wixsite.com/bohos

          V neposlední řadě to může být

pěkná dekorace při focení (zjistěte

si, jestli má fotograf dost vkusu, aby

fotky s podvazkem nepůsobily

lacině), popř. v rámci svatební noci.

A pak, je to také hezká a prostorově

nenáročná vzpomínka na váš slavný

den. Elegance a originalita – 

svatební podvazky seženete na

internetu ve svatebních e-shopech

nebo na Fleru a mají je v nabídce

snad všechny svatební salony. 

Pokud chcete originalitu a eleganci,

zkuste například nabídku Bohos.



        O tom, jak postupovat při

výběru svatebních šatů, si

můžeme na internetu přečíst

spousty článků. I my pro vás

máme na Svatebním blogu

hned několik článků věnujících

se této tematice. Dnes jsme se

však rozhodli věnovat výběru

vhodného oblečení právě pro

ženicha, ale i mužské hosty na

svatbě. Máme pro vás tipy, jak

takový oblek vybrat, kde čerpat

inspiraci, ale i představení

rodinné firmy paní Moniky

Černé, v jejíž spolupráci

publikace vznikla. Přesně na

tohle a mnohem více se můžete

těšit v našem průvodci výběrem

mužského oděvu.

 

 

  2. ŽENICH
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Láska ke krejčovskému řemeslu a kvalitní

materiály, které vám dodají pocit

exkluzivity

 

       Historie úspěšné rodinné firmy, která

svoji lásku a píli věnuje krejčovině, sahá až

do dob T. G. Masaryka. Právě poctivá a

kvalitně odvedená práce se zasloužila o

úspěšnost této společnosti, která obléká

nejen jednotlivce, ale i firemní zákazníky.

Klienti Moniky Černé jsou muži, kteří si

zakládají na kvalitním řemeslném

zpracování, přírodních materiálech

světových výrobců a velmi osobním

přístupu. Nejzásadnější změny nastaly

zejména při přechodu z konzervativních

oděvů na šití volnočasové módy. Obleky,

ale i jiné kousky, které si zde koupíte,

můžete nosit na cestách, po městě, ale i do

práce či na slavnostní příležitosti. Právě

cesta směrem do casual dress codu je tím,

co Moniku a její tým odlišuje od

konkurence. A také to je ten důvod proč

jsme toto téma konzultovali právě s ní:

JAK NEUDĚLAT CHYBU PŘI OBLÉKÁNÍ ŽENICHA A PROČ JE OBLEČENÍ NA MÍRU 
 VĚTŠINOU NEJLEPŠÍ MOŽNOU VOLBOU, VÁM PROZRADÍ MONIKA ČERNÁ

 

EXURZE DO HISTORIE 
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Svatební oblek z materiálů luxusních značek

 

       Vzhledem k tomu, že se firma specializuje

na šití obleků na míru a při své práci používá

luxusní značky materiálů, musíte počítat

s vyššími náklady na jejich pořízení. Na

druhou stranu, pokud si teď připlatíte, získáte

kousek, který budete moct nosit do

nekonečna. Většina obleků, ale i kalhoty a

košile mají díky svému vzhledu velmi

všestranné využití. Co se týče materiálů, mezi

dodavatele patří například značky Scabal,

Holland and Sherry, Canclini nebo třeba

Thomas Mason. Co se týče ceny, obleky na

svatbu zde seženete za cca 32 000 Kč. Pokud

však nechcete kupovat kompletní oblek,

můžete si pořídit jen jednotlivé kousky. Na e-

shopu najdete saka, košile, kalhoty, doplňky a

již zmíněné obleky. Rychlost vyhotovení

obleku se řídí domluvou a typem obleku.

Vysněný outfit s pomocí inovativního softwaru

 

        Ačkoliv se na spoustu produktů, které firma nabízí, můžete podívat na e-shopu, patří mezi

služby s ním spojené i služby módního konzultanta. Vše probíhá tak, že si v pohodlí svého

domova vyberete něco, co se vám zalíbí. Poté se domluvíte s konzultantem na tom, kde vám

odebere vaše míry. Je jen na vás, zda to bude u vás doma nebo v příjemně zařízeném salonu

na Praze 5. Konzultant se postará nejen o měření jako takové, ale i o následnou péči a servis.

Můžete se na něj obrátit s jakýmkoliv vaším dotazem. Konzultant je vám po boku od samého

počátku realizace až po dodání hotového oděvu. Velkou výhodou firmy je i práce

s inovativními technologiemi. Díky vlastnímu softwaru vám firma může zpracovat kompletní

grafický návrh outfitu i s doplňky. V případě, že se stavíte přímo do salonu, můžete využít

interaktivního stolu, kde si za pomoci konzultanta vytvoříte outfit vašich snů.

NOVÉ TECHNOLOGIE V KREJČOVSTVÍ A FASHION, MÁTE S TÍM ZKUŠENOSTI ?



Luxusní svatební oblek je vynikající

investicí 

 

       Pokud se rozhodnete pro luxusní oblek,

musíte počítat s vyššími finančními náklady.

Ovšem firem nebo krejčovství dodávajících

obleky existuje nespočet a mají různou úroveň.

Je tedy jen na vás jakou prioritu hraje pro

ženicha oblek a kolik do něj chcete investovat. 

        Oblek můžete koupit i za pár tisíc korun,

ale cena se může vyšplhat třeba i na 30.000 Kč.

Na druhou stranu, pokud si teď připlatíte, váš 

 nový oblek vám vydrží skutečně téměř navždy. 

Výhody vedou nad zápory

 

        Velkou výhodou obleků na míru je fakt,

že vám bude celý komplet sedět jako ulitý.

Konzultant vám vezme míry, podle kterých

bude váš oděv ušit. Díky tomu se nestane, že

by vás někde něco táhlo, škrtilo, nebo vám

nějaká část byla snad i volná. Vybírat si

můžete navíc z různých střihů, kdy můžete

volit mezi přiléhavými, polopřiléhavými či

volnými modely. Menší nevýhodou může být

vyšší pořizovací cena, která se však

vybalancuje tím, že oblek můžete díky jeho

kvalitě nosit spousty let. Míry odebírá vždy

konzultant, předchází se tak znehodnocení

použitého materiálu, vzhledem k vyšší ceně,

kdy se klient ne vždy změří tak, jak je to

správné. 

        Další negativní stránkou může být i čas.

Na jedné straně stojí práce s odborným

konzultantem, kdy krejčovství odvede

profesionální servis, ale je potřeba brát v

potaz, že při výběru a tvorbě si musíte udělat

čas na schůzku a měření či konečnou

zkoušku u objednávky. Na druhou stranu,

pokud sáhnete po levnějších možnostech

např. v prodejních řetězcích nebo na e-

shopech, také musíte počítat s nějakou

časovou investicí. Tu tvoří za prvé čas dodání

produktu, za druhé fat, že dodaný oblek vám

nemusí 100% sednout a stejně se musíte

nakonec uchýlit k úpravám a dalším

investicím. 
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Je možné oblek koupit i na „obyčejném“

e-shopu?

 

        Ano, i svatební oblek lze koupit na e-shopu,

kde si vyberete z konfekce. V tomto případě ale

nemáte jistotu, že vám oblek dokonale padne.

Může se stát, že vám bude sedět na ramenou,

ale třeba jej nedopnete přes břicho. Také vám

nemusí vyhovovat délka apod.  Nemusí vám být

doručen oblek v dané kvalitě, takže určitě

doporučujeme si e-shop proklepnout na

základě referencí i jiných klientů. A dostatečně

si projít grafické podklady a opravdu

dopodrobna se  měřit dle pokynů daného

dodavatele.

Jak vybrat oblek pro ženicha?

 

        Stejně jako u žen platí i u mužů, že ne

každému lichotí jakýkoliv střih. Právě postava a

barva pleti ženicha hraje při výběru svatebního

obleku velkou roli. Téměř jakémukoliv odstínu

pokožky bude sedět klasický tmavý oblek.

Světlejší obleky se však hodí zejména mužům

tmavší pleti či těm, kteří se opálí na sluníčku.

Pokud je muž majitelem silnější postavy, je

výhrou oblek volnějšího střihu. Slim střih je

vhodný zejména pro štíhlé muže. Podle toho,

v jakém období se bude vaše svatba konat, byste

měli zohlednit materiál, z něhož je oblek

vyroben. Během letní sezony jsou vhodnější

obleky z prodyšného a vzdušného materiálu –

ideální je například len, který bude příjemně

chladit. V zimě naopak oceníte obleky

vlnařského typu.

Rychlé tipy aneb na co nezapomínat

 

        Manžety na košili by měly vyčnívat ze saka

zhruba 1,5 cm. Máte strach, že se najíte a sako vám

„praskne“? Chyba lávky. Pokud se rozhodnete

posadit, vždy si sako rozepínejte, bude to vypadat

mnohem lépe. Nekupujte sako s méně než dvěma

knoflíky. V případě, kdy nevíte, zda zvolit kravatu

nebo motýlka, sáhněte raději po kravatě. Řídit se

však můžete ideálně stylem svatby. Pokud to není

účelem vaší svatby, dbejte na to, aby vám na dolní

kraj kalhot navazovaly ponožky. Holá kůže nikoho

neoslní.
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         Velmi formální svatba

 

        Svatba, která by mohla konkurovat

svatbám zámožných šlechticů. Pokud i vy

plánujete svatbu ve formálním duchu,

vybírejte si oblek z luxusnějších a dražších

látek. Ten pak kombinujte s kvalitní koženou

obuví. Vzhledem k vážnosti celé akce se

vyhněte smokingu, ten se nosí až po

osmnácté hodině. Váš příchod ve smokingu

během dopoledne by vám zajistil nepříjemné

faux pas. Klasické sako můžete nahradit

vestou a žaketem. Kromě tmavších barev

můžete volit i oblek krémových barev.

Třešničkou na dortu může být stylová buřinka.

 

 

 

        Obyčejně formální svatba

 

        Razíte pravidlo všeho s mírou, ale přesto

se chcete držet v mezích formálnosti? V tom

případě neuděláte chybu s oblekem černé,

šedé či tmavě modré barvy, který ideálně

doplníte košilí bílé barvy. Vše stačí doladit

opaskem, koženými botami černé barvy a

stejně černými ponožkami.

 

 

        Neformální svatba

 

        Zatímco dříve nepřipadalo v úvahu nic

jiného, než klasický oblek, v současnosti se

můžete i odvázat. I na neformální svatbě

ženich volí oblek, který mu bude dobře sedět,

má ale mnohem větší volnost co se týče barvy

a vzoru. Proužky, kostky, ale i nejrůznější

divočina jsou trendy. O cool vzhled se mohou

postarat kšandy, vtipné ponožky nebo třeba

klobouček.

 

 

Přírodní svatba ve stylu boho

 

        S přírodními svatbami jako by se roztrhl

pytel. Tyto svatby, které se často konají v lese

nebo na louce, jsou ideální k tomu, aby si

ženich oblékl kvalitní kalhoty a dobře

padnoucí košili. Zde sako vynecháme,

můžeme jej vyměnit za vestu, nebo

zůstaneme jen v košili. Košile by měla být

z přírodních materiálů. Dovolit si můžeme

rozepnuté dva horní knoflíčky, kšandy, ale i

další doplňky.

 

 

VYBÍRÁME OBLEK PODLE STYLU SVATBY
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Casual dress code je tím pravým pro vaši

svatbu

 

        Pokud neplánujete svatbu, která bude

přísně formální, můžete se oblékat v duchu

casual stylu, který je v současnosti velmi

oblíbený. Casual dress code pracuje s oblečením,

které je elegantní, přesto pohodlné. Tento styl

nemá žádné povinné prvky, bez nichž byste

nemohli opustit svůj domov. Casual dress code

se skvěle hodí i na svatbu, protože i na ní

můžeme nosit kousky totožné s tímto stylem.

Jako první bychom neměli zapomínat na

kalhoty. Ty by měly být více společenské, přeci

jen jde o nejlepší den vašich životů. Za letních

dní či na boho svatbě oceníte i delší šortky –

ideálně lněné v přírodních barvách. Kalhoty

ladíme s košilí, která by měla ladit se stylem

svatby, nic nepokazíte ani bílou klasikou. Na

košili oblékáme sedící sako, můžeme doplnit i

vestu. Boty jsou ideálně kožené, současně musí

být pohodlné, abyste v nich vydrželi celý den.

 

 

        Už i kvůli tomu, že oblek není zrovna levnou

záležitostí, buďte pečlivý při výběru materiálu,

z něhož je oblek zhotoven. Obleky od Moniky

Černé jsou zhotoveny pouze z přírodních

materiálů, díky tomu si zachovávají své přirozené

vlastnosti, které syntetice chybí. Nyní se

podíváme na nejčastěji používané materiály a

jejich vlastnosti: 

 

NENÍ MATERIÁL JAKO MATERIÁL

Len 

 

         Jde o velmi pevný a vysoce odolný materiál,

díky čemuž vám oblek vydrží dlouhou dobu bez

poškození. Obleky ze lnu jsou vhodné zejména

v letních měsících, len totiž příjemně chladí. Jde

o hypoalergenní materiál, proto neublíží ani

mužům s citlivou pokožkou. Lněný oblek si

dobře drží svůj tvar.

Vlna 

 

        Vlněné obleky váš potěší zejména

v chladnějším období, kdy vás perfektně zahřejí.

Vlna se stará o to, aby si vaše tělo udrželo stálou

tělesnou teplotu, pot díky své savosti odvádí od

těla ven. Vlněné oděvy lze prát méně často než

ty z jiných materiálů. Variantou obyčejné vlny je

vlna merino. Tato vlna pochází od afrických ovcí,

současným producentem je mj. Austrálie. Jde o

neškrábavý a prodyšný materiál, který

nezapáchá a má snadnou údržbu. V létě vás

bude chladit, v zimě vás naopak zahřeje.



342 |  www.svatebniblog.cz

 

        I když je během svatebního dne většina

pozornosti upřena na nevěstu, bez ženicha to obvykle

nejde. A také on by měl být náležitě upraven a

vyladěn do posledního detailu. Podívejte se na

doplňky, které přivedou pánský styl k dokonalosti.

 

Bavlna 

 

        Jde o materiál s dobrou pružností v tahu i

oděru, oděv vám tak bude sloužit dlouhá léta. Je

velmi příjemný na dotek, díky savosti bavlny se

nebudete tolik potit. Velkým plusem je její

prodyšnost.

NEZBYTNÉ DOPLŇKY, KTERÉ Z
KAŽDÉHO ŽENICHA UDĚLAJÍ PRAVÉHO

GENTLEMANA

 

       Zatímco nevěsta aspoň v hlavě ladí svůj svatební

outfit už od samotného rozechvělého “ano”, na muže

se někdy tak trochu zapomíná. Jistě, stačí kvalitní

oblek, vyleštěné boty a barevně ladící kravata a

můžete jít k oltáři. Ale pak je tu spousta drobností,

které styl ženicha pozvednou a dodají mu ten

správný šarm. Některé jsou důležitější, bez jiných se

snadno obejdete.

 

 

      MANŽETOVÉ KNOFLÍČKY

        

        Dodají košili eleganci a ukážou, že jste si dali

záležet. Kdy také jindy jít do gala se vším všudy, než

ve svatební den? Stanovíte-li přísný dress code, jinou

volbu než manžetové knoflíčky ani nemáte. Ideálně

se hodí do tzv. francouzské manžety, která je

ohrnovací a má několik obšitých dírek, aby si ji každý

mohl přizpůsobit na svou velikost. Knoflíček patří

zdobenou částí nahoru.

 

 

     Nezapomeňte, že manžeta s knoflíčkem by měla

být vidět, zvolte proto dobře délku rukávu!

 



 

KVĚTINA DO KLOPY A KAPESNÍČEK

DO KAPSY    

 

        Květina do klopy – tzv. korsáž – musí ladit s kyticí

nevěsty. Je to jednoznačné vizuální vodítko, kdo že je

tady ženichem a že s nevěstou patříte k sobě.

Většinou se váže z dominantního květu v kytici, ale

existuje řada výjimek. A pro neformální či

tématickou příležitost můžete zvolit i

originální vývazek, například z lesními plody nebo

jehličnatou větvičkou.

 

        Kytička se připíná vždy pouze na klopu, do

kapsičky patří kapesníček. K obleku není povinný,

ale můžete s ním opět zabodovat, obzvlášť, když ho

vyberete do sady s kravatou či motýlkem. Ke

smokingu pak je kapesníček nutností.
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       Nebo chcete raději sáhnout po něčem

neobvyklejším? Zajímavou alternativou k elegantní

klasice budou knoflíčky dřevěné, které jsou hitem

posledních několika let.

 

       Nebo si nechte vytvořit knoflíčky vyloženě na

míru. Třeba zalité v pryskyřici budou vypadat jemně

a stylově zároveň. Budou se hodit pro uvolněnější

boho, hipster nebo dandy styl.

 

 

        Pro slavnostní eleganci vybírejte knoflíčky z

leštěného nebo matného kovu (zlato, platina,

stříbro, chirurgická ocel), mohou být dokonce

zdobené drahými kameny nebo gravírováním.

Styl můžete zvolit také tak, aby se hodil ke

snubním prstenům. Tvar pro společenskou

příležitost se hodí spíš klasický – kulatý či

čtvercový.

 

      BeWooden.cz
 
 

 

   Bandivamos.cz
 
 

 

DALŠÍ DROBNOSTI, KTERÉ

DODÁVAJÍ STYL

 

Šle

 

        Do oblekových kalhot patří kvalitní

opasek, smokingové doplní šerpa. A

zajímavou alternativou jsou šle. I ty se

prodávají v sadách, kdy k nim pasují

například manžetové knoflíčky a

kapesníček. Na výběr máte kusy elegantní,

nápaditě barevné nebo třeba dřevěné.

LePremier.cz
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HODINKY

 

       Zatímco nevěsta má na výběr z mnoha

druhů šperků a ozdob, u mužů je nabídka slabší.

Krásným šperkem jsou manžetové knoflíčky a

pak také hodinky. Jedním z výrazných prvků

outfitu je na své svatbě učinil například Justin

Bieber. Opět vybírejte podle svého svatebního

stylu – elegantní klasikou nic nezkazíte.

 

       Módní znalci ocení hodinky dřevěné.

Ale odříkat si nemusíte ani ty chytré, i ty mohou

být dost šik, aby podtrhly váš styl.

 

       BAREVNÉ PONOŽKY

 

        Jste-li příznivcem skrytých detailů a

drobné rebelie, možná vás oslovuje trend

barevných veselých ponožek. Ke smokingu je

nedoporučujeme, ale jinak, proč ne. Svatba je

váš den, přizpůsobte si ho sami sobě. Ať

nejen vypadáte, ale také se cítíte skvěle.

 

 

     Timestore.cz

 

SLUNEČNÍ BRÝLE

 

         Berete se v horkém létě? Při pohybu

venku oceníte sluneční brýle. Budou

vypadat cool také na skupinových fotkách.

Vzhledem k tomu, že dřevo je hit, jsou

hitem i brýle z tohoto materiálu. Nebo raději

vyberete moderní kovové pilotky?

 

        Jen pozor, abyste si brýle nezapomněli

schovat na obřad, nehodí se ani k obědu

nebo na portrétní foto s nevěstou. A neměly

by být ani ve vlasech!

WoodWatch.cz

Soxit.cz

BeWooden.cz
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Kravata, motýlek nebo snad

regata? 

 

          Možností, jak ozdobit krk ženicha, je

spousta. Vybrat si mezi nimi může být někdy

pořádně těžké. Doplňky pomohou dotáhnout

svatební vizáž, jsou tou pověstnou třešničkou

na dortu, kterou z průměrných šatů a

obyčejného obleku uděláte něco víc. Odlišíte

se, ukážete své módní cítění a okořeníte svůj

vzhled. Jsou místem, kde uplatníte stylové či

barevné akcenty a sdělíte světu svůj názor.

Ženy mají opravdu mnoho možností s

doplňky čarovat. Náhrdelníky, náušnice,

ozdoby do vlasů, šperkem může být dokonce

i kabelka. U mužů je nejvýraznějším kouskem

právě to, co si uvážou kolem krku.

KRAVATA NEBO MOTÝLEK? VÍME, KTERÁ OZDOBA KRKU DODÁ
ŽENICHOVI TEN PRAVÝ STYL

 

KRAVATA

 

        Kravata má svůj původ v 17. století. Do

Francie tehdy přišli chorvatští vojáci, kteří měli

kolem krku uvázaný šátek. Ten brzy obohatil

francouzské vojenské uniformy a stal se

módním hitem. Ze francouzského označení pro

Chorvaty (Croate) vznikl dodnes používaný

název la cravatte – kravata.

 

 

        Kdo zvolí kravatu ke svatebnímu outfitu,

měl by především vybírat z opravdu kvalitních

kusů – silnější materiál a precizní provedení

jsou samozřejmostí. Pro formálního ženicha je

nejlepší jednobarevná elegance. Ideální barvou

je bílá nebo champagne – vždy podle barvy šatů

nevěsty. Chcete-li barevný akcent, slaďte

kravatu s barvami svatby, pokud má podobné

akcenty na sobě i nevěsta, např. v podobě

kytice, šperků apod. Pokud vzor, tak spíš

decentní, vyhněte se ale raději šikmým

kancelářským proužkům.

BubiBubiTies.cz

 

        Šířka kravaty není předepsaná, štíhlejším mužům bude sedět užší, klidně i módní slim, zatímco

kus chlapa musí uvázat klasický kousek. Jen extra široké ve stylu sedmdesátek nejsou úplně tou

pravou volbou. Kravata nemá být příliš dlouhá ani krátká. Měla by dosahovat ke sponě opasku nebo

ji do poloviny překrývat. Uzel má být hlavně pečlivě uvázaný. Pro širší kravatu, široký límec a také

většího ženicha se ideální hodí styl Windsor Full. Užší límeček a menší muž ocení uzel Pratt, který

vás dokonce opticky prodlouží. Univerzální pak je Manhattan, který vynikne ke každému límci.

Naučte se vázat uzel podle nějakého internetového tutoriálu, zajděte do prodejny svatebních obleků,

nebo si počkejte na speciální článek věnovaný kravatám na SvatebnímBlogu.cz.



 

MOTÝLEK

 

         Druhou možností je motýlek. Zvolí si ho

nejspíš muži, kteří se nebojí pozornosti. Přestože

z hlediska etikety mají s kravatou stejné

postavení, běžně je motýlek považován za něco

mimořádnějšího – většina lidí ho do práce ani na

běžné pochůzky nenosí. Tím dodá události punc

speciálního významu. 

 

        Pokud obléknete smoking (například na

vznešenou zámeckou svatbu), je motýlek

nutností, v tomto případě černý. Pěkně ale doplní

i běžný slavnostní oblek, zde si již můžete pohrát

s barvami. Motýlek obzvlášť vynikne, pokud je váš

oblek něčím výjimečný (například je sametový, s

výrazným obšitím nebo s dvouřadým zapínáním).

Připravujete vintage svatbu? Pak bez motýlka

nemůžete být.
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Jste-li spíš neformální pár, který si rád

zaexperimentuje, můžete zkusit

barevnou, bláznivě vzorovanou kravatu. Vtipné

jsou oboustranné kravaty, kdy rubovou stranu

necháte vykukovat.

Vkosili.cz    /    BeWooden.cz

        V každém případě doporučujeme motýlek vázací. Předvázaný může odstávat a ne vždy bude

muži velikostně sedět. Vázací dodá eleganci a bohatost a ještě s ním ukážete, že módě rozumíte.

Můžete ho také lépe přizpůsobit šířce tváře – neměl by být o moc užší ani širší, než je váš obličej.

Barevně platí přibližně totéž, co u kravaty, znalci ocení oboustranný vázací motýlek. A pokud už

chcete motýlek hotový, tak si ho nejdříve pečlivě vyzkoušejte, aby vám přesně padnul, nevyklápěl se

a neodstával. Nebo vsaďte na nějakou specialitu, jako je motýlek kožený či dřevěný.

BubiBubiTies.cz

Ruffledblog.com



 

JEN TAK NEFORMÁLNĚ

 

        Stále častěji vidíme také neformální veselky,

kdy se ženich s motýlkem, kravatou, natož pak

regatou nenechá svazovat. I to je možnost. Hodí

se na svatbu na louce, v lese či na pláži, k boho

stylu, zkrátka všude tam, kde se čeká uvolněnost

a pohoda spíš než formální požadavky na oděv.
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REGATA

 

        Pro elegantní a formální svatby se

hodí také regata – kravata s již

předvázaným zdobeným uzlem, která se

připíná kolem krku. Nádherně ženicha

odliší od ostatních svatebčanů a je

opravdu slavnostní.

Weddingomania.com Design Empathy



        Nezáleží na tom, jak drahý oblek si pořídíte. Když jej budete zatěžovat doslova špatnou a

necitlivou péčí, zničíte i sebekvalitnější kus. Proto se snažte držet těchto zásad, které jsme pro

vás připravili. Víme, že vybíráte oblek na svatbu, ale jistě jej budete chtít unosit i jinak:

 

 

 

Oblek vždy na ramínku    

 

        Zapomeňte na skladování saka přehozeného

přes židli. Pokud chcete, aby si sako zachovalo svůj

tvar, měli byste je vždy pověsit na ramínko. Ideálně

takové, které má rozšířená ramena. Díky tomu si

náramenice zachová svůj pevný a elegantní tvar.

V případě, že víte, že budete sedět delší dobu

v kuse, sako si sundejte. 

       Pokud po příchodu domů sako strkáte rovnou

do skříně, zaděláváte si na potíže. Místo toho sako

nechte vždy dobře vyvětrat. A to ideálně v průvanu

či nad topením. U kalhot platí to samé, nechte je

složené podle nažehlených puků. 

       Oblek jako takový se nemusí prát nijak zvlášť

často. K domácímu čištění používejte pouze

kartáč či lepicí válečky. Oblek nikdy neperte doma

v pračce. Pokud oblek vyžaduje větší zásah,

zaneste jej do ověřené čistírny. Pokud oblek nosíte

jen občas, stačí jej takto vyčistit jednou až dvakrát

za rok. Pokud jej budete nosit denně, střídejte

alespoň dva obleky, čistit je musíte taktéž častěji.

Sako doma nežehlete. 
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JAK O OBLEK PEČOVAT?

Ztratilo sako svůj tvar? 

 

        V tom případě je vytvarujte horkou párou,

která vlákna narovná. Nikdy sako nežehlete

žehličkou. Mohla by zanechat stopy na

materiálu. Nebo můžete využít služeb čistírny.

Ve chvíli, kdy oblek nenosíte, jej uchovávejte

v ochranném obalu.

 

 

Monika Černá

Monika Černá



        Jsme zdárně na konci.  Na začátku jste stála sama se snubním prstenem a ideou o krásném dni,

který vás přehoupne do další krásné životní etapy jménem manželství. A jelikož takovýto den si

zaslouží oslavu, a ne jen tak ledajakou, snažili jsme se vám být nápomoci v průběhu celého plánování.

Orientace v takovém velkém množství informací může být občas matoucí a představy se mohou

často odklonit od realizace. Proto jsme rádi, že jste využili pomocného průvodce plánováním svatby,

abyste se z toho na konci vlastně zcela nezbláznili.  Každá kapitola, kterou jsme pro vás připravili, byla

zpracována za spolupráce s externími dodavateli, kteří jsou v daném oboru úspěšní několik let. Dali

nám možnost poodkrýt některá zákoutí u oborů, v nichž byste mohli tápat. Díky fungování

SvatebníhoBlogu.cz jsme za několik let, s celým redaktorským týmem, uskutečnili nespočet

rozhovorů a článků, zaměřujících se na komplexní svatební koordinaci a přípravy. Ty jsme důkladně

prošli a vybrali ty nejpodstatnější body, které by vám měly usnadnit rozhodování a celé plánovaní

svatebního dne. Doufáme, že vám e-book poskytl dostatečné množství informací k orientaci a

naplánování vašeho dne "D".  Pokud byste stále hledali inspiraci, nebo nějaké konkrétnější informace,

stačí navštívit svatební magazín SVATEBNIBLOG.CZ nebo si stáhnout mobilní aplikaci

BRIDEADVISOR.CZ, která se stane vaší pravou rukou při plánování. 

 

       Bride Advisor je mobilní aplikace, která snoubencům usnadňuje plánování svatby. Připomene jim,

kdy je ten správný čas pustit se do některého úkolu, pomůže držet pod kontrolou svatební rozpočet,

poskytne svatební inspiraci a usnadní jim kontakty s dodavateli. Právě vyhledávání konkrétních

dodavatelů a přímé spojení s nimi rovnou z aplikace veškerou komunikaci významně urychluje a

zjednodušuje . Jako mobilní aplikace je navíc nevěstám stále po ruce a mohou se na ni kdykoliv

spolehnout.

 

       Velké díky tedy patří také spoluautorům tohoto e-booku, kteří jsou součástí svatebního trhu již

řadu let: 
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Poděkování 
P Ř Í R U Č K A  P R O  N E V Ě S T Y

Monika Černá

www.monikacerna.com

Lenka Smrčková

www.koordinatorkalenka.cz

Svatby s úsměvem

www.svatbysusmevem.cz

Flowers of Love

www.flowersoflove.cz

Botovo

www.botovo.cz

našeAno.cz

www.naseano.cz

FoodIN market

www.market.foodin.cz

Caravan VIVI

www.makovky.cz



      Pracovní listy k e-booku vznikly jako 

doplňkový materiál k příručce pro nevěsty, které

se rozhodly naplánovat si svůj svatební den

samostatně. Usnadní celkové plánování

úkolů ze svatebního listu, mít pod kontrolou

svatební rozpočet, přípravu na krizové body, či

zákulisní spolupráci s dodavateli. V rámci

zakoupení tohoto průvodce pro nevěstu

získáte ZDARMA svatební pracovní listy, které

vám vizuálně pomůžou při přípravách. Stačí si

listy tedy jen zaslat na váš email a vytisknout.

Vše si pak jednoduše poznačíte třeba i v

papírové podobě. Nedílnou součástí je také

možnost využití nové svatební mobilní aplikace,

která je ke stažení ZDARMA.

Nezapomeňte si
stáhnout:

 
Pracovní listy pro
plánování svatby
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Simona Buchtová

make-up artist

The Brow Bar Prague

www.thebrowbar.cz

Michal Koreň

www.michalkoren.cz

KV-production

www.kv-production.cz

Kateřina Vlhová Photo 

www. katerinavlhova.cz

Polagraph

www.polagraph.cz 

Petr Baštář

 www.videobastar.cz

Pappa Coffe

www.pappacoffe.cz

Proseccovan

www.proseccovan.cz

Veganská svatba

www.veganskasvatba.cz

VEGE máma

Denisa Janešíková

Buchty v zástěře

www.instagram.com/buchtyvzastere/

Andělín hlídání dětí

www.andelin.eu

Svatební noviny 

www.svatebni-noviny.eu

ALO dimamonds

Kateřina Kalembová 

S láskou váš

SVATEBNIBLOG.CZ

Sára Vašková Nikola Zatloukalová Ludmila GrulichováEva Kapounková 


