VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
Již 10 let Marriage guide inspiruje budoucí novomanžele a oslovuje svatební trh.
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VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
OBÁLKA Č. 2 + 1. STRANA
Formát inzerce 210x210 mm + spadávka 5 mm,
kompozitní PDF ve CMYKu, vložené obrazy s rozlišením 300 dpi,
texty v křivkách
Termín odevzdávky: 31. 10. 2020

80 000 Kč
OBÁLKA Č. 3
Formát inzerce 210x210 mm + spadávka 5 mm,
kompozitní PDF ve CMYKu, vložené obrazy s rozlišením 300 dpi,
texty v křivkách
Termín odevzdávky: 31. 10. 2020

40 000 Kč
OBÁLKA Č. 4
Formát inzerce 210x210 mm + spadávka 5 mm,
kompozitní PDF ve CMYKu, vložené obrazy s rozlišením 300 dpi,
texty v křivkách
Termín odevzdávky: 31. 10. 2020

90 000 Kč
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VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
INZERCE

PROSECCOLO
Roztomilá dodávka, která za sebou zanechává tři stopy. A hlavně spokojené
tváře. To je Proseccolo – pojízdný bar, ze kterého vám přichystáme italské
lehce perlivé víno Frizzante Glera a vytvoříme zajímavý zážitek z lahodného
prosecca. Že jste o něm ještě neslyšeli?
Jsme exkluzivní, stylový mobilní bar, který přijdeme po své vlastní ose. Zkrátka
sedneme do něj a jedeme k vám. Vozítko nám umožňuje neotřele podávat perfektně nachlazené perlivé skvosty z odrůdy Glera z italské obce jménem Prosecco při
jakékoliv příležitosti.
Tato italská dodávka vám na tváři dokáže vykouzlit úsměv. Navíc je tak
roztomilá, že se s ní nejednou budete chtít vyfotit. Vyladili jsme ji po vzoru našich
zahraničních kolegů. V názvu jsme zanechali naši hravou češtinu a snažili se udržet
autentičnost italské klasiky. A tak se z Prosecca na kolech zrodilo Proseccolo.
Stáčíme italské bublinky rovnou z vozítka. Začneme přípitkem a pak dle
libosti můžeme podávat, dokud nás nevypijete. Náš mobilní vinný, a přesto
nevinný bar Proseccolo je připraven se za vámi rozjet. Tak na co ještě čekáte?
www.proseccolo.cz

INZERCE 1 STRANA
INZERCE KE ZPRACOVÁNÍ
Text max. 1200 znaků
2-4 fotografie, CMYK, 300 dpi
DODANÁ INZERCE
Formát 210x210 mm, kompozitní tiskové PDF ve CMYKu,
300 dpi, texty v křivkách, spadávka 5 mm
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Termín odevzdávky: 31. 10. 2020

INZERCE

Ristorante
Il Giardino Toscano

Italská restaurace s kuchyní zaměřenou na region Toskánska
se nachází v hotelu NH Collection Prague na vrcholu kopce
Mrázovka. Z venkovní terasy můžete v klidném prostředí
uprostřed zeleně obdivovat krásný výhled na Prahu.
Kulinářský zážitek vám zpestří jízda unikátní lanovkou,
kterou se do restaurace dostanete z budovy hotelu NH
Prague City. V atraktivním prostředí naší restaurace
pro vás uspořádáme nezapomenutelnou svatební hostinu.
Zajistíme: občerstvení, svatební dort a dezerty,
květinové dekorace, hudební produkci, svatební apartmá
pro novomanžele a ubytování pro ostatní svatebčany
Pro sestavení nabídky dle vašeho přání nás prosím
kontaktujte na tel.
+420 257 153 205 nebo mailu
sales.nhpraguecity@nh-hotels.com.
www.ristoranteilgiardino.cz

Winternitzova vila

Netradiční svatební místo od slavného
architekta Adolfa Loose v centru Prahy
s jedinečnou atmosférou 30. let, kde se
budete cítit jako doma. K dispozici celá
vila ve stylu funkcionalismu, včetně teras
s famózním výhledem na centrum Prahy,
dobového interiéru, zahrady a veškerého
zázemí.
www.loosovavila.cz
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INZERCE 1⁄2 STRANY
INZERCE KE ZPRACOVÁNÍ
Titulek maximálně 30 znaků
Hlavní text maximálně 800 znaků
1–2 fotografie ve CMYKu, 300 dpi
DODANÁ INZERCE
Formát 160x76 mm, kompozitní PDF ve CMYKu,
texty v křivkách, 300 dpi
Termín odevzdávky: 31. 10. 2020

INZERCE

VAŠE SVATBA BUDE JEDINEČNÁ

HARMONIE KVĚTIN

S květinami udělám vaši svatbu krásnou a nezapomenutelnou.
Mám k dispozici půjčovnu svatebních dekorací, kterou využijeme pro váš den a vy už nemusíte nic shánět. Květina žije pro
moment, tak ať stojí za to! :)
TEL: 777 252 143, WW.KVETINYVYKOUKOVA.CZ

Michaela Lorková – ﬂorista od roku 1994, specialista na svatební ﬂoristiku, moderní a retro design interiéru dle přání klientů. Svatební výzdoby na míru dle stylu svatby.
WWW.HARMONIEKVETIN.CZ

20 000 Kč

10 000 Kč

INSPIRACE 1⁄4 STRANY
Titulek maximálně 28 znaků
Hlavní text maximálně 290 znaků + webová adresa
1 fotografie na šířku, CMYK, 300 dpi
Termín odevzdávky: 31. 10. 2020
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5 000 Kč

VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
ADVERTORIAL 4 STRANY
Název článku: maximálně 75 znaků
Medailonek: maximálně 650 znaků + osobní fotografie
Článek: maximálně 9300 znaků
Tématické fotografie: 4–6 na výběr, 300 dpi

50 000 Kč

Termín odevzdávky: 30. 9. 2020

ADVERTORIAL 2 STRANY
Název článku: maximálně 75 znaků
Medailonek: maximálně 650 znaků + osobní fotografie
článek: maximálně 4300 znaků
tématické fotografie: 4–6 na výběr, 300 dpi

30 000 Kč

Termín odevzdávky: 30. 9. 2020

ADVERTORIAL

JAK ZVOLIT KÁMEN
DO SNUBNÍCH A ZÁSNUBNÍCH PRSTENŮ
JAKÉ KAMENY EXISTUJÍ?

MICHAL KADANÍK
Jsem český šperkař a designér se
sídlem v Praze. Zabývám se originální
autorskou tvorbou šperků na zakázku
od počátečního návrhu a až po jeho
vyhotovení. Jsem tradicionalista
a podporuji tak všechny kroky, které
vedou ke spojení a hlavně k udržení
vztahu dvou lidí. Přál bych si, abych
mohl tuto dvojici provázet po celý život,
nejen během zásnub a svatby, ale také
v období, kdy se jim narodí dítě, slaví
narozeniny nebo výročí sňatku. Proto
jsem vytvořil řadu Šperky z lásky, která
je logických vyústěním svatebního
obřadu. Se svými klienty jsem navázal
blízký vztah a na základě jejich zpětné
vazby si tak můžete za mými šperky
představit konkrétní osoby, díky kterým
šperky „ožívají“ skutečným příběhy,
které naleznete na www.reklaano.cz.

Kameny existují přírodní nebo syntetické.
Sám, jako zlatník, který preferuje kvalitu,
sáhnu vždy zásadně po přírodních
kamenech.
Klasický zásnubní prsten většinou tvoří
dominující briliant, ať už samostatně
nebo v kombinaci s jinými kameny.
Dle mého názoru je zde jasná symbolika,
nezničitelnost kamene a tedy trvanlivost
a jedinečnost partnerského svazku. Nejenom symbolika, ale i obecně velký zájem
o brilianty ve špercích přichází z řad českých žen a mužů, a právě proto se stává
tento typ prstenů jasnou volbou.
U snubních prstenů obvykle používám
drobnější kameny, které jsou rozložené

ČERNÉ KAMENY, JINÉ KAMENY
Design zásnubních a snubních prstenů
by měl být užitý, měli by se opravdu nosit a hlavně nijak nepřekážet. Rozhodně
preferuji klasické barvy kamenů, čirou
bílou nebo černou. Dvě barvy, které se
hodí ke každému outfitu.
U dámských prstenů si rád hraji
s kombinací zlata a bílých kamenů, kdy
např. v červeném zlatě drobné kameny
lépe vyniknou. Proto rád využívám
červené „korunky“ na prstenech z bílého
zlata, kde dominance dosáhne i drobnější kámen, přestože je vsazen do výraznějšího designu.

po jejich obvodu. Vzhledem k tomu,
že prsteny nemají „hlavu“, na rozdíl od zásnubích, mají tak tendenci na prstech
rotovat. Výraznější zdobení jen v jedné
části prstenu by tak nebylo na horní
straně ruky patrné.

JAKÁ JSOU JEJICH NEGATIVA
A POZITIVA?

U pánských prstenů naopak rád využívám kombinaci bílého zlata a černých
briliantů, případně titanu a černých
briliantů. Připadá mi to tak více pánské.
Trh nabízí také nepřeberné palety barev

Vzhledem k běžnému opotřebení sebekvalitnějších náhražek kamenů, kdy jsou
během 2 – 3 let viditelně odřené, je za
mne jasnou volbou briliant.
Briliant, tj. broušený diamant, je prakticky nezničitelný a jeho krása vydrží
věčně.
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drahých kamenů. Nicméně, vždy záleží
na požadavcích klientů. Je důležité, aby
se s prstenem cítili dobře a korespondoval s jejich osobností.

POKUD DIAMANT/BRILIANT, JAK
POZNÁM, ŽE JE KVALITNÍ?
KOLIK BY MĚL MÍT KARÁTŮ?
Kvalitu kamenů garantuje vždy výrobce
a to přiloženým certifikátem, který
bychom ke kupovanému šperku měli
obdržet.
Přestože se na internetu vyskytuje
celá řada informací, jak poznat kvalitní
diamant/briliant, není to ve skutečnosti
tak úplně jednoduché a raději bych
to přenechal na odborníkovi. Rozhodně
lidské „necvičené“ oko drobnější nuance
v barvě či kvalitě briliantu nerozezná.
Osobně většinou volím zlatou střední
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cestu a používám kameny s označením
Si2/G.
Ostatní kameny, co se vyskytují v tabulce níže pod tímto označením postupně
ztrácí optické vlastnosti. Samozřejmě
pro náročnější klientelu, která má přehled a ví přesně, který kámen preferuje,
není problém jej objednat a vsadit do
šperku.

JAK VELKÝ BY MĚL BÝT?
Velikost kamenu je většinou určována
rozpočtem klienta a také jeho vkusem.
Ne každý je stoupencem výrazných
třpytivých šperků.
Nejnovější kousky z mé tvorby
naleznete na Facebooku a Instagramu.
www.reklaano.cz ▪

VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
TÉMATA ADVERTORIALŮ K DISPOZICI DLE SEKCÍ:
MÍSTO

ADVERTORIAL

SVATBA V SAMÉM SRDCI PRAHY

ně s rodinou a hosty do blízké restaurace na slavnostní oběd a oslavu.

• Fotoeditorial na svatby v různých
koutech ČR

HOTEL ARIA, JEDINEČNÉ PROSTORY
PRO SLAVNOSTNÍ OSLAVU

Fotograﬁe: Pelucha Photography

ARIA HOTEL
PRAHA*****
Luxusní pětihvězdičkový hotel
Aria s hudebním zaměřením zajistí
perfektní zázemí pro vaši svatbu.
Nachází se v architektonicky
nejkrásnější části Prahy – Malé
Strany, jen pár kroků od Vrtbovské
zahrady. Nabízí exkluzivní designové
interiérové prostory pro svatební
hostinu s kapacitou až 100 osob,
uzavřenou restauraci pro 30 hostů,
nebo soukromí odděleného hudebního
salonku pro malé svatby o 4 lidech.
O váš mimořádný gastronomický
zážitek se postará restaurace Coda
a dojem z dokonalé svatby dokreslí
živý hudební doprovod.
Vše na jednom místě, pohodlně
a na úrovni, to je hotel Aria.

Praha je místo jako stvořené pro nádherné svatby. I proto ho každoročně
navštíví tisíce cizinců, kteří sem přijíždí
z mnoha rozličných koutů světa a chtějí právě zde prožít svůj pohádkový
a výjimečný životní okamžik, kterým
svatba bezesporu je. My jsme v redakci
dlouho hledali to pravé svatební místo
v Praze, které bychom doporučili jak
cizincům, tak místním, pro uspořádání
pohádkové svatby.
Místo muselo splnit několik náročných
podmínek, mezi které patřily zejména skvělé reference a zkušenosti se
svatbami, výjimečné prostředí, skvělá
gastronomie a servis, krásné výhledy,
lokalita a dobrá dostupnost do nejbližšího centra města. Našli jsme a rozhodli jsme se vám představit jako náš tip
místo, které splňuje všechna tato nej.

romantickými zákoutími a podloubími,
které chrání před prudkým sluncem
i nečekaným deštěm a zároveň poslouží
jako překrásné pozadí na svatebních
fotograﬁích.
Vrtbovská zahrada je místo ukryté
přímo v srdci velkoměsta, avšak stranou
od jeho ruchu. Jedná se o jednu z nejkrásnějších a nejzachovalejších českých
palácových zahrad, která je jako stvořená pro reprezentativní obřad. Až budete
oddáni a vychutnáte si první chvilky jako
novomanželé procházkou v intimních
prostorách zahrady, přesuňte se společ-

OBŘAD V ZÁKOUTÍCH PRAŽSKÝCH
ZAHRAD
Jedním z nejpopulárnějších míst pro
uspořádání svatby v centru Prahy jsou
pražské zahrady. Obzvlášť na přelomu jara a léta se záhony s květinami
rozzáří všemi barvami, a svatebnímu
obřadu tak poskytnou přímo bezkonkurenční kulisy. Ale i v ostatních ročních
obdobích vás zahrady nadchnou svými

Fotograﬁe: Pelucha Photography

Těžko najít příhodnější místo pro
následnou svatební hostinu, než je
pětihvězdičkový boutique hotel Aria.
Nachází se totiž doslova za zdí Vrtbovské zahrady, a o zaštítění svatebního
dne po skončení obřadu se kompletně
postará. Jak takový svatební den může
proběhnout?
Zahájíte oslavy slavnostním přípitkem
na střešní terase s unikátním výhledem
na panorama centra Prahy, které jinak
zůstává očím běžného návštěvníka
skryto. Pokračujete slavnostním obědem v soukromí hotelové restaurace
Coda nebo rautem v hotelovém baru
s prosklenou střechou, který se večer
promění na prostorný taneční parket.
Svatební noc strávíte v luxury suite
Dvořák s výhledem opět do zahrady,
kde jste uzavřeli svůj sňatek.

Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.

Ale to není vše. Aria hotel je laděný
do hudebního duchu, najdete v něm
dokonce hudební knihovnu. Pro váš
velký den tedy svatební manažerka
zajistí mimořádný hudební doprovod –
přesně podle vašeho gusta. Chcete,
aby na oslavě zazněly populární hity?
DJ dostane vás i vaše hosty do varu.
Líbí se vám naopak decentní živá hudba? V Aria hotelu spolupracují s prověřenými hudebníky. Pianista, harﬁstka
nebo smyčcové kvarteto už se postarají
o příjemnou hudební kulisu i podkres
pro první tanec novomanželů.
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Fotograﬁe: Pelucha Photography
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CATERING
TIPY, JAK SESTAVIT A DOMLUVIT
VEGANSKÉ SVATEBNÍ MENU
Svatební den by měl odrážet životní
styl a postoje novomanželů. Pokud
tedy z jakéhokoliv důvodu odmítáte jíst
maso, vajíčka a mléčné produkty, s klidem v duši je odmítněte servírovat také
na svatební hostině. A to i přes to, že
se na vás část svatebčanů možná bude
koukat přes prsty.

Stravujete se vegansky a ani na své
svatbě nechcete servírovat žádné
živočišné produkty? Poradíme vám,
jak sestavit slavnostní menu tak, aby
si pochutnali i ti největší masožravci,
a na co nezapomenout při domlouvání
veganského cateringu.

CATERING,
NEBO MÍSTNÍ RESTAURACE?
V první řadě si rozmyslete, komu starost
o svatební občerstvení svěříte. Veganské
svatby jsou sice stále častější, v řadě
míst s nimi však majitelé stále nemají
žádnou zkušenost. Zkuste tedy šéfkuchaře nejprve požádat o sestavení svatebního menu bez potravin živočišného
původu. Jestli si s ním hravě poradí,

máte vyhráno. Pokud se v něm objeví
položky jako „losos“, „na másle“ nebo
„zapečený se sýrem“, ruce pryč.
Zabrouzdejte po internetu a vyberte si
jednu z cateringových společností, které
se na vytváření veganských svatebních
hostin specializují. Velmi ochotně vám
nabídnou z více variant a vyladí občerstvení podle vašich představ a požadavků.

SESTAVENÍ VEGANSKÉHO
SVATEBNÍHO MENU
Zařazujete s partnerem a partnerkou
do svého jídelníčku exotické potraviny,
jako je quinoa, seitan nebo sojanéza,
naprosto automaticky? Myslete na to,
že někteří z vašich hostů, zejména pak
starší generace, je na svém talíři můžou
mít úplně poprvé. A nemusejí jim zrovna
zachutnat. Veganské svatební menu se
proto snažte sestavit co nejpestřejší.
Doporučujeme volit občerstvení formou
švédských stolů, kde si každý vybere
to, co jeho oko na první pohled nejvíce
zaujme. Rozhodně zabodujete variacemi studených zeleninových salátů a na
různé způsoby tepelně upravené zeleniny a hub. Na zakousnutí se skvěle hodí
jednohubky z celozrnného pečiva a několika druhů barevných pomazánek.
Nabídněte také více variant příloh – obi-

loviny, brambory, rýže či luštěniny. Jako
zákusek vedle svatebního dortu zvolte
třeba čerstvé či nakládané ovoce nebo
veganské a raw dortíčky, po kterých se
jen zapráší.
A pokud si budoucí tchán či strýček přeci
jen nedokážou představit hostinu bez
tradičního českého guláše nebo svíčkové,
snažte se jejich chuťové buňky uspokojit
a tyto pokrmy do menu – samozřejmě
ve veganské variantě – zařaďte. Obě strany tak budou spokojené a plné žaludky
přispějí k pohodové atmosféře slavnostního dne.

• Veganské či vegetariánské menu
na svatbu
• Candy bar a dort
• No waste menu
• Drinky na svatbu – letní, zimní,
alko/nealko, netradiční

INFORMOVANOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Pro zaryté masožravce bude veganské
pohoštění úplně novým zážitkem.
Snažte se jim ho proto co nejvíce
zpříjemnit a nenásilně rostlinnou stravu
„nezasvěceným“ svatebčanům představte. Vedle mís a táců s pokrmy proto
připravte lístečky s tím, co dané jídlo
obsahuje za ingredience a zaúkolujte
některou z družiček nebo organizátorů,
aby byl po ruce pro zodpovězení případných všetečných dotazů.
Myslete na to, že hosté přišli na svatbu hlavně kvůli vám a pohoštění je
až na dalším místě.
Na čistě rostlinný původ pokrmů proto
neupozorňujte za každou cenu. Uvidíte,
že spousta „konzervativních“ hostů
bude příjemně překvapená nezvyklými
chutěmi a třeba vás ještě požádá o recept. ▪
|EJ
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Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.
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ŠATY

ADVERTORIAL

10 RAD PRO ŽENICHA,
JAK ZVLÁDNOUT SVATBU
Tím, že pokleknete s prstýnkem v ruce,
skutečná práce teprve začíná.
Poradíme vám, jak si vybrat oblečení
na tenhle slavnostní den.

JAKUB LOHNISKÝ

majitel Le Premier

V Le Premier vám ušijeme vše, na co
si jen vzpomenete. Oblek nebo
sako na míru, vestu či jen kalhoty.
Košile na míru vyrábíme ve vlastní
dílně v Prostějově. V nabídce máme
stovky látek skladem, vybrat si
můžete podšívku, knoﬂíky nebo
vyšití monogramu či data vaší svatby
zdarma.
Svatebčanům nabízíme speciální
zvýhodněné balíčky obleku na míru,
košile na míru a doplňků.
Více na www.lepremier.cz/svatba

Řada mužů moc netuší, podle čeho
oblek vybírat, proto nákup odkládají
a pak zpravidla den před událostí končí
s nastávající manželkou v půjčovnách
obleků, kde vezmou první, který jakž
takž padne. Ve jménu tradice se poté
celou událost trápí v propocené
nekvalitní košili, zmačkaném saku
a s bolavými chodidly.
Držte se našich deseti rad a budete
vypadat dobře, a navíc si svatební den
i užijete v pohodlí. Tedy aspoň co se týká
oblečení. S rozhádanými příbuznými
nebo žárlivými expřítelkyněmi vám
bohužel nepomůžeme.

CTĚTE TRADICI
Dobře padnoucí košile, vkusné
manžetové knoﬂíčky, perfektně
padnoucí oblek, to je základní
pravidlo každé svatby. Experimentujte
na rozlučce se svobodou, ale nikdy
ne na svatbě. Jako vždy i zde se držte
ultimátní formule „padnoucí oblek
a čisté boty“.
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RADĚJI OBLEK,
ALE NENÍ TO PODMÍNKA
Pokud počítáte s tím, že celou svatbu
zvládnete v košili a povolené kravatě,
rychle na to zapomeňte. Na svatbě se
opravdu držte tradice, a to bez ohledu
na to, zda jste ženich nebo pouze
jedním z hostů. Oblek zvolte modrý,
popřípadě tmavě šedý. Černý oblek není
zrovna v kurzu, ale nic nezkazíte, pokud
si ho vezmete. Pokud máte svatbu venku, můžete zkusit obléci kalhoty, košili
a vestu (bez saka) s nějakým hezkým
motýlkem nebo kravatou.

SVLÉKEJTE SE AŽ DOMA!
Základním pravidlem je nesundávat ze
sebe jednotlivé svršky během dne. Oblek i kravata na vás musí zůstat po celou
dobu konání akce. Strhávat ze sebe
sako je nevkusné a obecně je ulevení
vašemu krku od kravaty společenským
faux paus. Když už to nevydržíte, tak se
prostě převlékněte do „civilu“ na párty.

VŽDY MĚJTE ČISTÉ, NALEŠTĚNÉ BOTY
Nejhorší ze všech prohřešků na svatbě
(mluvíme teď o vzhledu, ne o morálce)

jsou špinavé boty. Kupujete-li si nový
pár speciálně na svatbu, pořiďte si je
nejmíň několik dní před svatbou a pravidelně v nich choďte, ať se přizpůsobí
vaší noze. Puchýře a rozedřené paty
jsou to poslední, co potřebujete v den
D řešit.

VESELÉ KRAVATY NECHTE VE SKŘÍNI

DŘEVO NA SVATBU NEPATŘÍ

Kravata musí být sladěna s celým
outﬁtem. Na narozeninovou oslavu
vaší pětileté dcery si vezměte třeba
kravatu s kytičkami tisíce a jedné barev,
v případě svatby ale své touhy po barevných orgiích raději zkroťte a vyberte si
takovou, která se bude hodit k obleku,
botám i nevěstě.

Nad dřevěným motýlkem, nebo dokonce dřevěnou kravatou ani nepřemýšlejte. Před pár lety to byl hit, ale
jako každý trend, i dřevěného motýlka
odvál čas. Vaše snaha o originalitu tak
může spíše vyznít do ztracena a vyvolat
tak pouze soucitné hodnocení vašeho
svatebního outﬁtu.

Nebudeme si nalhávat, že to není JEJÍ
den. Nevěsta vybírá šaty, navrhuje barvy, ve kterých celá svatba bude a vy se
tomu chtě nechtě musíte přizpůsobit.
Raďte se se svojí nastávající ohledně

SLAĎTE SE S NEVĚSTOU

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SI NEBERTE DŽÍNY
Není nic horšího než společenská akce,
na které se objeví muž ve volnočasové
košili a džínových kalhotech. Doby Beverly Hills 90210 pominuly. Pokud je ale
na pozvánce vyloženě uvedeno, že se
jedná o neformální svatbu a džíny jsou
vítány, tak pak směle do toho.

výběru bot, obleku i doplňků. A zvykejte si. Bude hůř.

VYNECHTE PŮJČOVNY,
VLASTNIT OBLEK JE ZÁKLAD
V žádném případě nesázejte na to,
že den před obřadem oběhnete půjčovny obleků a pronajmete si nějakou
příšernost, abyste ušetřili. Na tomhle
se zkrátka šestřit nesmí a ani se to
nevyplatí. Každý muž na úrovni vlastní
alespoň jeden černý / tmavě modrý oblek, který užijete na celou řadu dalších
slavnostních příležitostí. Takže pokud
nepřiberete hned po svatbě 10 kilo,
oblek ještě pár let unosíte. ▪

•
•
•
•

Šaty na míru vs šaty z půjčovny
Obuv na svatbu
Spodní prádlo na svatbu
Jak obléct ženicha

Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.

LESK A BÍDA SLAVNOSTNÍHO
OBLEČENÍ
Po návštěvě českého svatebního
veletrhu by se mohlo zdát, že hodně
slávy vyžaduje hodně lesku. Není tomu
tak. Zní to možná troufale, ale věříme
tomu, že i tak slavnostní událost, jakou
je svatba, se může odehrát v mezích
dobrého vkusu.

51

5

VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
TÉMATA ADVERTORIALŮ K DISPOZICI DLE SEKCÍ:
ZÁBAVA
JAK ZABAVIT DĚTI NA SVATBĚ

Děti si najdou zábavu vždycky.
Jen ne vždy se líbí rodičům a dalším
dospělým. Pokud tedy víte,
že na svatbě nějaké budou, vymyslete
něco i pro malé svatebčany.
Přeci jenom, kdo si hraje, nezlobí.

Jak to tedy s dětmi v průběhu svatebního dne pořešit? Na hostinu a následnou
zábavu si můžete pro děti připravit
samostatný stůl. Berte to ovšem jako
jednu z možností, protože se vám
to s ohledem na dětskou rozvernost
ne vždy vyplatí.
Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, dětský stůl pojměte třeba jako
zmenšeninu svatebního stolu pro dospělé. Můžete jej rovněž vyladit do určitého tématu. Top jsou superhrdinové,
oblíbené ﬁlmové a seriálové postavy,
dinosauři, malí vědátoři nebo Harry
Potter. Fantazie je zkrátka nekonečná.

POHYB PRO VŠECHNY
Malí raubíři se určitě nejlépe vyřádí
venku. Takže venkovní aktivity, jako
je skákací hrad, trampolína, kuželky,

obří verze klasických her typu Člověče,
nezlob se, jsou pro ně naprosto ideální.
Pro sportovce můžete připravit krabici
s házecím talířem, badmintonem nebo
míčem na fotbal. Menší děti určitě
ocení pískoviště. Větší budou nadšené
z houpací sítě, klasické houpačky nebo
stanu, kde se můžou schovat před
dospěláky.

POZVĚTE KOUZELNÍKA
A DALŠÍ PROFESIONÁLY

• Jak zabavit děti
• Svatební improshow

Kouzelník na svatbě? V tomto případě
jde o příjemný svatební program,
který osloví nejen děti, ale i dospělé.
Na svatbu můžete ostatně pozvat
i další profesionály. Zajistěte si třeba
klauna nebo umělce, kteří budou
dětem malovat na obličej nebo jim
na těle vytvoří svatební tetování.
Pozvat můžete i profesionála, který
bude (nejen) pro děti připravovat
cukrovou vatu.
TIP: Malé raubíře zabaví i váš svatební
DJ. Požádejte ho, aby zahrál pár písní
pro děti.

ZAJISTĚTE CHŮVU

JÍDLO JE ZÁBAVA

Pokud se svatby účastní více dětí, vyplatí se vám posila, která bude malým
svatebčanům po celou dobu k dispozici. Přeci jen si to tak více užijí děti
i dospělí. Domluvte si proto na svou
svatbu chůvu, která vymyslí a povede
animační program. Využít můžete také
služby profesionálního animátora pro
děti.

Je dobré zjistit, co mají vaši malí strávníci rádi. Děti rády tvoří a tak s DIY barem
nešlápnete vedle. Můžete jim přichystat
barevné kelímky a brčka a nechat
je namíchat si vlastní drink.
Nebo vyrobit sušenkový sendvič,
ovocný salát, ozdobit muffin, vykrajovat nebo dělat jednohubky.

PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Do kreativního koutku určitě patří
omalovánky, navlékání korálků nebo
předčítání. Přečtěte dětem začátek
pohádky a nechte je, aby namalovaly
její konec. Děti se však mohou věnovat
i dalším kreativním činnostem. Nechte
je například vyrobit přáníčka pro novomanžele.
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ZÁBAVNÉ ŘEŠENÍ ÚKOLŮ
V dětském koutku si pro malé svatebčany připravte také zábavné svatební
sešity, díky kterým se nejen kreativně
vyřádí, ale zapojí i své mozkové závity.
Tyto sešity mohou být kombinací
omalovánek, ale i křížovek, osmisměrek
či hlavolamů. Děti zabavíte také tím,
že si pro ně připravíte svatební omalovánky, puzzle nebo pexeso potištěné
fotograﬁí novomanželů.

PRO KREATIVNÍ DUŠE
Velkou službu udělá krabice s hudebními
nástroji, ale také rekvizitami, klobouky

či oblečením. Pokud některé z dětí rádo
fotí, můžete ho pasovat do role fotografa.
Nejen, že ho zabavíte, ale budete mít
i originální fotky. Ještě více atmosféry
s sebou přinesou klasické analogové
jednorázové fotoaparáty.

Požadavky na podklady pro váš
advertorial najdete na straně 4.

MALIČKOSTI NA DOVÁDĚNÍ
Mějte po ruce také hračky, se kterými
se děti na svatbě pořádně vydovádí.
Není od věci, když každému z malých
svatebčanů přichystáte svatební pytlík
s překvapením. Může obsahovat takové
zábavné maličkosti, jako jsou třeba
nafukovací balónky, bublifuky, autíčka
nebo malé panenky. ▪
|AK
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PRSTENY

ADVERTORIAL

JAK ZVOLIT KÁMEN
DO SNUBNÍCH A ZÁSNUBNÍCH PRSTENŮ
JAKÉ KAMENY EXISTUJÍ?

MICHAL KADANÍK
Jsem český šperkař a designér se
sídlem v Praze. Zabývám se originální
autorskou tvorbou šperků na zakázku
od počátečního návrhu a až po jeho
vyhotovení. Jsem tradicionalista
a podporuji tak všechny kroky, které
vedou ke spojení a hlavně k udržení
vztahu dvou lidí. Přál bych si, abych
mohl tuto dvojici provázet po celý život,
nejen během zásnub a svatby, ale také
v období, kdy se jim narodí dítě, slaví
narozeniny nebo výročí sňatku. Proto
jsem vytvořil řadu Šperky z lásky, která
je logických vyústěním svatebního
obřadu. Se svými klienty jsem navázal
blízký vztah a na základě jejich zpětné
vazby si tak můžete za mými šperky
představit konkrétní osoby, díky kterým
šperky „ožívají“ skutečným příběhy,
které naleznete na www.reklaano.cz.

Kameny existují přírodní nebo syntetické.
Sám, jako zlatník, který preferuje kvalitu,
sáhnu vždy zásadně po přírodních
kamenech.
Klasický zásnubní prsten většinou tvoří
dominující briliant, ať už samostatně
nebo v kombinaci s jinými kameny.
Dle mého názoru je zde jasná symbolika,
nezničitelnost kamene a tedy trvanlivost
a jedinečnost partnerského svazku. Nejenom symbolika, ale i obecně velký zájem
o brilianty ve špercích přichází z řad českých žen a mužů, a právě proto se stává
tento typ prstenů jasnou volbou.
U snubních prstenů obvykle používám
drobnější kameny, které jsou rozložené

po jejich obvodu. Vzhledem k tomu,
že prsteny nemají „hlavu“, na rozdíl od zásnubích, mají tak tendenci na prstech
rotovat. Výraznější zdobení jen v jedné
části prstenu by tak nebylo na horní
straně ruky patrné.

JAKÁ JSOU JEJICH NEGATIVA
A POZITIVA?
Vzhledem k běžnému opotřebení sebekvalitnějších náhražek kamenů, kdy jsou
během 2 – 3 let viditelně odřené, je za
mne jasnou volbou briliant.
Briliant, tj. broušený diamant, je prakticky nezničitelný a jeho krása vydrží
věčně.

ČERNÉ KAMENY, JINÉ KAMENY
Design zásnubních a snubních prstenů
by měl být užitý, měli by se opravdu nosit a hlavně nijak nepřekážet. Rozhodně
preferuji klasické barvy kamenů, čirou
bílou nebo černou. Dvě barvy, které se
hodí ke každému outﬁtu.
U dámských prstenů si rád hraji
s kombinací zlata a bílých kamenů, kdy
např. v červeném zlatě drobné kameny
lépe vyniknou. Proto rád využívám
červené „korunky“ na prstenech z bílého
zlata, kde dominance dosáhne i drobnější kámen, přestože je vsazen do výraznějšího designu.
U pánských prstenů naopak rád využívám kombinaci bílého zlata a černých
briliantů, případně titanu a černých
briliantů. Připadá mi to tak více pánské.
Trh nabízí také nepřeberné palety barev

drahých kamenů. Nicméně, vždy záleží
na požadavcích klientů. Je důležité, aby
se s prstenem cítili dobře a korespondoval s jejich osobností.

POKUD DIAMANT/BRILIANT, JAK
POZNÁM, ŽE JE KVALITNÍ?
KOLIK BY MĚL MÍT KARÁTŮ?
Kvalitu kamenů garantuje vždy výrobce
a to přiloženým certiﬁkátem, který
bychom ke kupovanému šperku měli
obdržet.
Přestože se na internetu vyskytuje
celá řada informací, jak poznat kvalitní
diamant/briliant, není to ve skutečnosti
tak úplně jednoduché a raději bych
to přenechal na odborníkovi. Rozhodně
lidské „necvičené“ oko drobnější nuance
v barvě či kvalitě briliantu nerozezná.
Osobně většinou volím zlatou střední

cestu a používám kameny s označením
Si2/G.
Ostatní kameny, co se vyskytují v tabulce níže pod tímto označením postupně
ztrácí optické vlastnosti. Samozřejmě
pro náročnější klientelu, která má přehled a ví přesně, který kámen preferuje,
není problém jej objednat a vsadit do
šperku.

JAK VELKÝ BY MĚL BÝT?
Velikost kamenu je většinou určována
rozpočtem klienta a také jeho vkusem.
Ne každý je stoupencem výrazných
třpytivých šperků.
Nejnovější kousky z mé tvorby
naleznete na Facebooku a Instagramu.
www.reklaano.cz ▪

• Péče o snubní a zásnubní prsteny
• Rozdíly v materiálech snubních
prstenů
• Prsten na míru od návrháře
Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.
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FOTO A VIDEO

ADVERTORIAL

ZAMĚŘENO NA
SVATEBNÍ FILM A VIDEO
Svatba si žádá poctivou dokumentaci
v podobě snímků a videí. Jakmile den D
proběhne, právě díky zhlédnutí svatebního klipu prožijete veselku znovu.

PROČ JE SVATEBNÍ VIDEO
NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ
DNEŠNÍCH SVATEB?

MARTIN TELLINGER
Přes 15 let působím na volné noze.
Pracoval jsem na pozici art directora
a designéra pro velké značky jako
Škoda Auto, Vodafone, Henkel,
Raiffeisen Bank nebo Proﬁmed.
Při své práci jsem vždy potřeboval
kvalitní fotky nebo videa. Občas jsem
byl nucen si vytvořit něco vlastního,
což byl první krok k tomu, proč jsem
začal natáčet.
Jako první jsem natočil vlastní
dovolenou, poté svatbu kamarádů.
Video ohromilo přátele i ostatní,
kteří ho viděli. Díky tomu se strhla
lavina, která pokračuje a jsem za ni
neskutečně vděčný. Filmování mě
baví, neustále se inspiruji a hledám
nové směry. Rád dělám věci jinak,
lépe než ostatní.
Více na www.tellingerﬁlms.cz,

Film řekne mnohem víc, než fotograﬁe.
Když video doplníte o vhodnou hudbu,
která daný pár i jejich svatební den
vystihuje, nahrajete proslovy svědků,
pravdivá slova oddávajících, máte
v rukou vzpomínku trvalého charakteru.
Svatební klipy násobí emoce a zároveň
představují odkaz pro všechny generace. Mezi nejlepší momenty patří ty, kdy
nikdo netuší, že vůbec natáčíte. Lidé se
smějí, jsou nenucení a baví se. Takové
video je radost stříhat a ještě větší ho
sledovat.

JAK SE POHYBUJÍ CENY SVATEBNÍHO
VIDEA, CO JE OVLIVŇUJE A CO VŠE
CENA BĚŽNĚ ZAHRNUJE?
Ceny za natáčení v Česku jsou velmi
rozdílné. Mohou začínat na pár tisících
a končit na padesáti. Obvykle se dnes
nabízí svatební klip, krátký sestřih
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z celého dne, kde se koncentruje vše
důležité. Za příplatek lze objednat delší
svatební ﬁlm nebo doplňkové služby
ve smyslu předsvatebního videa, záběrů
z dronu, apod.
Výslednou cenu navýší také songy, které
v klipu zazní. Autorská licence za kvalitní písníčku stojí kolem 1500 Kč. Když
vezmete do úvahy jen tyto výdaje, tak
zjistíte, že na první pohled lákává nabídka kolem 5000 Kč za natáčení a sestříhání, nebude úplně v pořádku, chcete-li
legální. Vesměs ji poskytují zapálení

samouci, u kterých bývá pravidlem
nedostatečné vybavení a chybějící povolení. Mějte se na pozoru, pokud jsou
v ceně zahrnuty navíc snímky a videa
z dronu. Pravděpodobně nemají licenci
na jeho použití ani pojištění.
Aby se činnost profesionálního kameramana, který vlastní náhradní kameru,
audio pro nahrávání proslovů, kvalitní
technické zázemí na stříhání, řeší licence
na písničky a platí si originální software,
stala výdělečnou, měl by si nárokovat
minimálně osmnáct tisíc. V prvních
letech jsem svatby více méně dotoval,
abych je mohl vůbec natočit a použít
jako reference.
Honoráře vyhledávaných kameramanů
začínají od dvaceti pěti tisíc a víc. Cena
se odvíjí podle toho, jakým stylem se
prezentují, jak dlouho působí na trhu
a na jakých projektech se podílí. Když
někdo natočí svatbu známé osobnosti, většinou výrazně vzroste na ceně
i poptávce. Pár profíků u nás expanduje
i do zahraničí, což jim zvedá prestiž.
Kromě svateb točí komerční ﬁlmy,
reklamy a další.

EXISTUJÍ VÝJIMKY, U KTERÝCH NENÍ
VÝŠE CENY ROZHODUJÍCÍ?
Pochopitelně můžete mít štěstí a narazit
na kameramana, který si bude jako
honorář nárokovat jen několik tisíc.
Vesměs se jedná o studenta nebo začátečníka, stejně jako jsem jim byl kdysi já.
I přesto, že oplývá talentem, teorii má
v malíčku a dokáže splynout s davem,
nemůže si za svou práci říct tolik jako
profesionál. Pokud někoho takového
znáte a jste nadšení jeho prozatím ne-

• Svatební video
• Partnerské svatební focení
velkým portfoliem i tím, jak se prezentuje, rozhodně neváhejte.
Těm, kteří nechtějí riskovat, přejí si
zachovat vzpomínky na celý život
a zároveň v perfektní kvalitě, doporučuji nepodcenit výběr a v tomto směru
rozhodně nešetřit, případně navýšit
rozpočet v rámci ﬁnančních možností.

pozná podle toho, že sleduje trendy, vychází vstříc novým technologiím a snaží
se i nadále vzdělávat. Všímejte si videí
již natočených svateb, snažte najít někoho, kdo souzní s vašimi představami.

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU
SVATEBNÍHO KAMERAMANA?

Pro zachycení opravdové atmosféry
svatebního dne doporučuji volit více
natáčecích hodin. Výsledná podívaná
vám zpětně potvrdí, že jste se nemohli
rozhodnout lépe. Práce kameramana ale
nekončí odjezdem ze svatby. Sestříhání
klipu si žádá většinou minimálně šest,
ideálně osm hodin.
Chcete zachytit i proslovy, řeč faráře
nebo úředníka? Mnozí z nás, stejně jako
já, si nepamatují, co vlastně oddávající
říkal. Proto si vybírejte ty, kteří vlastní
externí nahrávací zařízení, pouze mikrofon na kameře nestačí. ▪

Vše začíná včasnou rezervací. Ti nejlepší mají zaplněný diář na rok dopředu,
někteří i dva.
Nejlepší reklamou bezpochyby zůstává
osobní doporučení. Zeptejte se známých
nebo využijte služeb těch, se kterými
jste byli spolu v kontaktu u jiné příležitosti nebo svatby z řad příbuzných.
Přečtěte si rovněž recenze na sociálních
sítích.
Dobrého kameramana neklasiﬁkují jen
léta zkušeností v oboru. Odborník se
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JAKÉ NÁLEŽITOSTI DĚLAJÍ SVATEBNÍ
KLIP NEZAPOMENUTELNÝM?

Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.

VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
TÉMATA ADVERTORIALŮ K DISPOZICI DLE SEKCÍ:
STYLING
SVATEBNÍ MAKE-UP
PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ

• Účes na svatbu
• Jak zakrýt tetování

Jedna nevěsta ve 4 ročních obdobích
může vypadat naprosto různě. Období se
dá přizpůsobit líčení i účes, ale je dobré
stále ponechat jistou přirozenost nevěstě,
aby se stále cítila sama sebou.

BARVY

LUCIE HROMÁDKOVÁ

Vizážistka, kosmetička, vlasová stylistka
Svou první nevěstu Lucka nalíčila,
když jí bylo 16 let, a od té doby s tím
nepřestala. Lucie poskytuje kompletní
vizáž pro nevěsty, spolupracuje
s fotografy a líčí na focení veškerého
druhu, má za sebou práci na různých
TV spotech, klipech, přehlídkách, dělá
pro své klientky kurzy líčení, pracuje
také jako kosmetička.
Práce na svatbách je to, co má
nejraději, a je to práce, která
ji naplňuje.
Více informací najdete na
www.luciehromadkova.cz

Fotograﬁe: Martin Polomský
Modelka: Natalie Barry

Svatbě je dobré vybrat podle období v roce, kdy ji plánujete, odpovídající barvu a dle toho se odvíjí celá barevnost od
květin po líčení. Nevypadá nejlépe, když
např. na podzimní svatbě pod krásným
stromem v teplých barvách držíte v ruce
studeně ﬁalovou kytici.

JARNÍ NEVĚSTA
Jemné, něžné líčení v odstínech hnědé a růžové, vlasy
stažené aby vynikl obličej, volný účes v lehkém boho stylu
s živými květy.

LETNÍ NEVĚSTA
Líčení v nude stylu s matnými nude rty, rozjasněný obličej
highlitrem a bronzery. Vlasy natočené a nechané volně, pouze
lehce zapletené rybí copy, ozdobené živou květinou vhodnou
pro letní dny (nevadne).

PODZIMNÍ NEVĚSTA
Líčení v zemitých tónech, oči s protaženou linkou, výrazné
rty a líčka. Vlasy vyčesané do trendového up ponytail
z natočených vlasů vypadají velmi mladistvě.

ZIMNÍ NEVĚSTA
Výraznější líčení, oči v kombinaci stínů vínové až černé
se spodní linkou a rudými rty. Vlasy stažené do vysokého
drdolu, který působí velmi žensky.

LÍČENÍ

Make-up se neřídí na svatbě tolik ročním
obdobím jako spíše typem nevěsty, kyticí,
stylem svatby a místem.
Z hlediska ročních období při svatebním
líčení není v kvalitě a postupu rozdíl
mezi líčením pro letní svatbu nebo pro
svatbu v zimě.
Vizáž se vždy dělá tak, aby velmi dlouho
a dobře vydržela. Roční období (teplota)
má vliv pouze na průběžnou údržbu
make -upu. Při vyšších teplotách jej
budete muset více upravovat (odsávat
mastnotu, přepudrovávat).
Rozdíl v ročním období je tak pouze v péči o pokožku před líčením
(např. krém do mrazu či opalovací

krém). V létě při vysokých teplotách vyjímečně opakovaně ﬁxuji make -up a doporučuji nevěstám pořídit si minerální
vodu ve spreji pro případné osvěžení
pleti. V létě můžete pro noční úpravu
potřebovat pudr, v zimně balzám na rty
a krém na ruce. ◼
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Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.
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KVĚTINY A DEKORACE
ORIGINÁLNÍ JMENOVKY NA SVATEBNÍ STŮL:
KTERÉ VYBRAT?
PROČ JSOU SVATEBNÍ JMENOVKY TAK
DŮLEŽITÉ

Jmenovky umístěné na svatební tabuli
nemusí být pouhým textem
vytištěným na papíře. Buďte kreativní
a připravte si pro své svatební hosty
takové jmenovky, které budou
moci následně sníst, vypít, anebo si
je odnést jako originální dárek domů.
Zasedací pořádek zkrátka nemusí
vypadat vůbec nudně.
Přesvědčí vás o tom také následující
tipy na originální svatební jmenovky.
Inspirujte se jimi i vy!

Jestli budete během své svatební hostiny trvat na pevném zasedacím pořádku,
jsou pro vás jmenovky na svatební
tabuli nutností. Jedině díky nim budou
vaši svatební hosté vědět, kam si mají
sednout. Někdo v případě svatebních
jmenovek sází na klasiku a stylově je
ladí se svým svatebním oznámením.
Co ale trochu popustit uzdu fantazii?
Klasické papírové jmenovky jsou trochu
nuda. Zkuste jít proti proudu a vymyslete takové svatební jmenovky, které potěší zaručeně každého hosta. Inspirací
pro vás můžou být následující tipy.

JE LIBO PERNÍČKY, NEBO MAKRONKY?
Každého svatebního hosta zaručeně
potěší jmenovka, kterou si bude moci
sníst. Evergreenem jsou zdobené perníčky ve tvaru srdce s nadepsaným jménem. Tyto perníčky můžete i nemusíte
zabalit do celofánu. I když jsou perníčky
klasikou prověřenou generacemi, záleží
jenom na vás, jakým stylem si je necháte nazdobit.
Jestliže chcete, aby vaše svatební tabule
vypadala moderněji, vyměňte perníčky
za makronky. Do středu každé makron-

ky vpíchněte malý papírový praporek
s nadepsaným nebo natištěným jménem. Během chvíle tak získáte stylovou
jmenovku, na které si vaši svatební hosté vždy rádi smlsnou. Moderní formou
jedlé svatební jmenovky jsou také velmi
oblíbené pralinky, které lze v dnešní
době snadno opatřit potiskem.

JMENOVKA JAKO SOUČÁST SVATEBNÍHO
PŘÍPITKU
Velmi populární je svatební jmenovka
umístěná na skleničce, kterou si svatební
hosté navzájem přiťuknou během slavnostního přípitku. Ve specializovaných
obchodech seženete například jmenovky
ve tvaru motýlka nebo srdíčka, které
v sobě mají předchystaný výřez. Díky
tomu je jejich umístění na hrdlo sklenice
velmi jednoduché. Svatební jmenovku
na sklenici si však můžete vyrobit i svépomocí. Velmi oblíbené jsou třeba klasické
dřevěné kolíčky, na které nadepíšete
jméno a připnete je na stopku sklenice.
Papírovou či dřevěnou jmenovku můžete
na stopku sklenice přivázat rovněž jutovým provázkem. Nádherně také vypadá,
když sáhnete po miniaturních dřevěných kolíčcích, prostřednictvím kterých
připnete ručně nadepsanou papírovou
jmenovku na hrdlo sklenice.

SVATEBNÍ JMENOVKY V DŘEVĚNÉM
STYLU
Svatební hosté si z vaší svatby můžou
odnést svou svatební jmenovku jako
milý dárek. Zvlášť pokud pořádáte
svatbu v přírodním stylu nebo plánujete svatební hostinu pod širým nebem,
velmi originálně vypadají dřevěné
jmenovky s gravírováním či potiskem.
Tyto dřevěné medailonky, které jsou
momentálně velkým trendem mezi
svatebními jmenovkami, vzniknou příčným nařezáním větve stromu na tenká
kolečka. Ještě lépe však vypadají, když
na ně jména svatebních hostů nadepíšete vlastnoručně.
TIP: Na svatební tabuli se nádherně vyjímají také papírové jmenovky, které jsou
zasazené do dřevěného špalíčku nebo
korkové zátky.

STYLOVÝ AMULET PRO ŠTĚSTÍ
Velmi milou jmenovkou, kterou si
můžou vaši hosté odnést jako amulet
pro štěstí, jsou také kameny, dekorační oblázky, řezané polodrahokamy
(například achát) nebo poloviny mušlí
popsané jejich jménem. Zvlášť pokud
ovládáte umění letteringu, můžete tuto
svatební jmenovku vyladit k naprosté
dokonalosti.

JMENOVKY V PODOBĚ PLACKY
NA PŘIPNUTÍ
Svatební jmenovky, které si můžete
nechat vyrobit na zakázku, mohou

mít také podobu placky na připnutí.
Tato stylová jmenovka, která rozhodně
nezapadne, se však nehodí na každou
svatbu. V případě takové přírodní či
boho svatby jde spíš o přešlap vedle.

KVĚTINA SE JMÉNEM
Pokud se vám placky na připnutí zdají
příliš umělé, sáhněte po jemnější formě
svatební jmenovky. Možná vás osloví
miniaturní vázička s květinami, k níž je
připnutá ručně nadepsaná papírová jmenovka. Nádherně vypadá také jmenovka
připojená ke kytičce sušené levandule.
Na vlastnoručně vyrobené papírové
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jmenovce se budou vyjímat i vylisované
květy. Výsledek bude ve všech případech něžný a zároveň velmi originální.
Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv
svatební jmenovku, náš předchozí
výčet jenom dokazuje, že tato
položka nemusí na vaší svatební
tabuli vypadat vůbec nudně. Můžete
si s ní dle libostí pohrát a vyladit
ji k naprosté dokonalosti. Při výběru
svatební jmenovky vždy pamatujte
na to, že v jednoduchosti je krása. Vaši
svatební hosté to ocení. ▪
|AK

• Fotoeditorial – boho svatba,
vintage svatba, zámecká svatba,
glamour, zimní svatba, folklor,
rustikální, svatba u moře
• Papírové květiny
• Obřadní místo – slavobrána v
hlavní roli
Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.
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KOORDINÁTOŘI
KOLIK STOJÍ SVATBA?
SNOUBENCŮM NAPOVÍ ROZPOČET

Svatební rozpočet dokáže
udělat těžkou hlavu nejednomu
snoubeneckému páru. Přestože peníze
hrají při veselce až druhořadou roli
a na vlastním svatebním dni nebude
nikdo přehnaně šetřit, cenová
kalkulace v podobě položkového
plánu musí existovat, děj se, co děj.
Bez jasných limitů a orientačních
nákladů by se plátce mohl lehce dostat
za hranici svých ﬁnančních představ.

Aby rozpočet dostal jasné obrysy a adekvátně zobrazoval cenové hladiny,
je nezbytné obrátit se na svatebního koordinátora. Nejenže má nejlepší přehled
v tržním prostředí, ale díky kontaktům
a častým stykům s dodavateli dokáže vyjednat příjemnou marži. Slevy až v řádech
desítek procent bohatě vykryjí koordinátorovu odměnu a ještě zůstane rezerva
na případná mimořádná vydání. Koordinátor má vytříbený cit pro věc, díky svým
zkušenostem ví, kde je dobré si připlatit
a kde je utrácení peněz zcela zbytečné.

NEJVÍCE PENĚZ SE PROJÍ
Ač to může znít téměř neuvěřitelně,
největší podíl na pomyslném ﬁnančním
„koláči“ zaujímají gastronomické služby.
Ty tam jsou doby, kdy se ke svatebnímu stolu počítalo s částkou tisíc korun
na hlavu. Dnes se odhady za catering –
rauty, nápoje a candy bary – ustálily
na průměrném dvojnásobku. Výsledná
cena se samozřejmě odvíjí od kvality
i kvantity zvoleného menu.

STĚŽEJNÍ PLATBY, KTERÝM SE NEVYHNETE
Druhou nejvýraznější položkou bývají
náklady za pronájmy místa obřadu
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a inventáře. Pakliže dvojice zvolí jako
místo svého oddání hrad, zámek nebo
komerční objekt, musí počítat s cifrou
za pronájem à la nadstandard. Sumu
v řádu stokorun pak zamilovaní zaplatí
za sňatek v obřadní místnosti příslušného městského úřadu v den, který není
vyhrazený pro konání svateb. Symbolický poplatek budou muset snoubenci
uhradit i v případě, pakliže plánují obřad
pod širým nebem v přírodě. Ušetřeni
jakéhokoliv poplatku zůstanou pouze
za situace, kdy ke svému „ano“ zvolí
interiér obřadní místnosti v den svatbám
určený. Speciální poplatky na matrice
čekají na cizince nebo snoubence žijící
v zahraničí.

a nechte si poradit. Diskutujte, polemizujte, kalkulujte, počítejte! Rady jsou
v tomto případě totiž k nezaplacení.

SVATEBNÍ MÍSTO: pronájem místa obřadu, pronájem místa hostiny, pronájem
inventáře, úřední poplatky za uzavření
sňatku (matrika/pastor/farář)
CATERING: uvítací občerstvení, hostina
(oběd i večeře), candy bar, dort, koláčky,
nápoje, obsluha, inventář
KOORDINACE: koordinace celé svatby
či koordinace svatebního dne
ZÁBAVA: moderátor, DJ, kapela, technika, chůva pro děti, ohňostroj, lampiony,
prskavky, fotokoutek, kouzelník
OBLEČENÍ: šaty nevěsty, popůlnoční
šaty pro nevěstu, oblek pro ženicha, košile, obuv pro ženicha i nevěstu, doplňky

(NE)POTŘEBNÉ VÍCENÁKLADY

FOTO A VIDEO 11%

Minimální a maximální hodnota svatby
se liší jako oheň a voda. Čím větší nároky snoubenci mají, tím více se pomyslné
nůžky optimální nákladovosti rozvírají.
Ze zkušenosti svatebních koordinátorů
vyplývá, že největší objem – suma
sumárum – nakonec udělají výdaje
za originální drobnosti a zcela nepotřebné věci. Abyste se těmto zbytečnostem
vyhnuli, hoďte si položku po položce
na papír, sedněte s partnerem a svatebním koordinátorem k šálku kávy

DEKORACE, KVĚTINY 6%

(kravata/motýlek, barevné ponožky,
šperky, podvazek, závoj, pelerína)

PRSTÝNKY: snubní prsteny

• Svatební moodboard

STYLING: účes, líčení
DEKORACE A KVĚTINY: květiny na obřad
i hostinu, zapůjčení dekorací či osvětlení, květiny pro nevěstu, květiny pro
maminky, květiny pro družičky a svědkyni, korsáže pro ženicha, tatínky, svědka
a družbu, myrty
TISKOVINY: svatební oznámení, jmenovky, zasedací pořádek, harmonogram,
nálepky či etikety, čísla stolů, svatební
noviny
FOTO A VIDEO: fotograf, videokamera-

man

Úhrada nákladů svatby je první velkou zatěžkávací zkouškou budoucích
novomanželů. Finanční plán a jeho
plnění prověří pilíře vztahu, schopnost
domluvit se a podělit se o placení
dílčím způsobem. Už dávno je totiž
za zenitem rozdělení, kdy rodiče ženicha hradili prstýnky, kytice i nápoje
a na vrub rodičů nevěsty šly pronájmy,
jídlo, oděvy, dorty a cukroví. ▪
|PD

DARY: výslužky, dárky pro rodiče, dárky
pro svědky

DARY 2%
MÍSTO 15%

STYLING 3%
TISKOVINY 2%
KOORDINACE 6%
ŠATY 7%

CATERING 34%

PRSTÝNKY 6%
ZÁBAVA 8%
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Největší díl ze vzorového svatebního
„koláče“ ukousne catering, do něhož dle
svatební osnovy spadá veškeré jídlo, pití,
občerstvení, cukroví a dorty. Druhou
nejvýraznější položkou jsou náklady
za místo obřadu, hostiny a zázemí.
Jde o částky nájemného za prostor,
inventář nebo zahradní stany
a technické pomůcky. Třetím
nejzásadnějším nákladem jsou sumy
za vizuální výstupy, jako fotograﬁe,
videa nebo umělecké slide -prezentace,
jež se stanou trvalou vzpomínkou nejen
pro snoubence, ale i pro další generace.

Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.

VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
TÉMATA ADVERTORIALŮ K DISPOZICI DLE SEKCÍ:
TISKOVINY
V KURZU JSOU SVATEBNÍ NOVINY!
CO SE LZE DOČÍST O NEVĚSTĚ A ŽENICHOVI?

Svatební skeptici tvrdí, že už vše bylo
vymyšleno a nic nás nemůže překvapit.
Mýty o tom vyvrací svatební noviny.
Vedle oznámení, kusu dortu
a výslužky, v podobě krabičky
cukroví, jsou žurnalistické archy velmi
oblíbeným suvenýrem pro svatebčany.
Nadchly tisíce nevěst a ženichů, kteří
se rozhodli, že se o své štěstí v podobě
písmen a fotek s ostatními veřejně
podělí. Svého rozhodnutí nelitovali.

Svatební noviny mají za úkol pobavit
a ve vší vážnosti přiblížit snoubence
jako jedinečné osobnosti, které záhy
spojí své životy a dva lidské osudy
promění v jeden společný. Fantazii
se meze nekladou, a proto mívají
prezentace různorodý charakter.
Někdo to bere „zgruntu“ a začíná svůj
životopis coby miminko v kolébce, jiní
berou za startovní čáru den, kdy se
spolu s partnerem potkali, našli v sobě
zalíbení a objevili vzájemnou lásku.
Výtisk svatebního zpravodaje se stane
skvělým nástrojem, jak do centra dění
vtáhnout i širší rodinu a vzdálenější
příbuzné, kteří neznají souvislosti a seznámí je s příběhem vaší lásky.
Svatební noviny obvykle tvoří snoubenci
s pomocí profesionála. Může jím být
redaktor nebo svatební koordinátor.
Koncept na pár stran by měl obsahovat
kromě charakteristiky novomanželů
i vztahu také představení svědků,

harmonogram dne, logistické informace
a sváteční menu. Zvolení vkusného rozložení a graﬁcké úpravy přivede noviny
k dokonalosti. Přítomní je mohou číst
ve chvílích „vakua“, tedy v okamžicích,
kdy se budou novomanželé fotit, bude
probíhat únos nevěsty nebo budou jinak
zaneprázdněni. Výtisky nemají nahradit
encyklopedie, lifestylové ani komiksové formáty, tudíž jsou zde naprosto
nevhodné vtípky, rčení, přísloví, nejisté
prognózy, vysvětlivky svatebních tradicí
nebo „vata“ v podobě křížovek. Pakliže
máte pocit, že nemáte dostatek seriózního obsahu a jednoduše jste vyčerpali

téma hned na třetí stránce, vězte, že
méně je někdy skutečně více a lepší
kratší texty, než-li nudné.

PIKANTNÍ ZÁVĚR
Pakliže vám ještě zbylo nějaké to místečko, neváhejte se pustit do legrační
konfrontace. S notnou dávkou nadhledu
položte sami sobě otázky přímo na tělo
a úplně stejně vyzpovídejte svého partnera. Manželský mini-kvíz určitě přinese
vtipné odpovědi, přičemž lze očekávat
i první mírné neshody (naštěstí jen na
zcela neškodné bázi).
Lahůdky o nevěstě:

• Kolik času stráví denně v koupelně?
• V jaké činnosti je nejzručnější?
• Které jídlo není její oblíbené?
• Jaké květiny upřednostňuje?
• Kolik dětí plánuje?
Bulvárek o ženichovi:
• Na co 100% (ne)zapomene?
• Značka oblíbeného piva?
• Které jídlo miluje?
• Největší koníček?
• Kolik dětí plánuje?
Pakliže se alespoň ve třech odpovědích
shodnete (a nedejte se zmást, že jde
pouze o třetinovou shodu), sudičky
a statistici vám věští dlouhá společná
léta. Amen. ▪
|PD

OBSAH PODLE ŠABLONY?
Proč by ne! Držet se praxí ověřené osnovy není projevem chybějící
originality, nýbrž sázkou na jistotu. Univerzální návrh, co by měly noviny
obsahovat, lze paušalizovat do deseti bodů:
1.
Proč právě dnes a tady?
Krátké zhodnocení, co snoubence vedlo k výběru termínu a místa svatby.
2.
Představení snoubenců
Charakteristika ženicha a nevěsty. Důraz kladen na vlastnosti, koníčky,
budoucí vize.
3.
Kde jsme se seznámili?
Story o tom, jak jste se poznali, kde jste poprvé randili a kdy jste pochopili,
že bez sebe nemůžete být?
4.
Váš vztah v datech?
Krátký popis CO, KDY, KDE, JAK.
5.
Poděkování rodičům
Vyznání díků – varianta A: nevěsta i ženich děkují každý svým rodičům,
varianta B: nevěsta děkuje za manžela rodičům ženicha, ženich děkuje za
nevěstu rodičům nevěsty.
6.
Představení svědků
Krátká noticka + informace, proč jste vybrali právě je.
7.
Harmonogram svatebního dne
Rekapitulace časové osy, včetně logistických informací.
8.
Zábava na svatbě, poděkování za dary
Informace o vhodné zábavě: únos nevěsty, svatební hry alias zalikování,
výběr ﬁnanční hotovosti do klobouku + poděkování za hmotné či ﬁnanční
dary, příp. ujištění, jak s nimi naložíte.
9.
Svatební menu
Složení jídelníčku: aperitiv, polévka, hlavní chod, dezert, raut, nealko-alko,
od kdy do kdy je možné konzumovat…
10.
Co vás čeká a nemine?
Informace o tom, kde strávíte první manželskou noc. Kde budete k zastižení
v nejbližších dnech, popřípadě kam se chystáte na svatební cestu.

• Čím se dá nahradit papír a
papírové tiskoviny?
• Malované či kreslené svatební
tiskoviny
Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.

Fotograﬁe: Pinterest
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DARY
VĚNUJTE SVÝM SVĚDKŮM A DRUŽIČKÁM

• Tradiční výslužka – svatební
koláčky

MILÝ DÁREK: CO JE ZARUČENĚ POTĚŠÍ?

ﬂer.cz/řekniANO

Obdarovávat svědky a družičky na své
svatbě není rozhodně podmínkou.
Když se k tomuto kroku coby budoucí
manželé odhodláte, určitě nebudete
jediní. Věnovat milý dárek svědkům
a družičkám totiž patří k současným
svatebním trendům, neboť tyto
osoby hrají během svatebního dne
velmi důležitou roli. Které dárky
tedy svědkům a družičkám zaručeně
vykouzlí úsměv na tváři?

Na dnešních svatbách už dávno přestal
platit zvyk, že obdarovanými by měli
být pouze nevěsta s ženichem. Spousta
nastávajících novomanželů tak do svých
předsvatebních příprav zahrnuje i vymýšlení dárků pro svědky a družičky.
Dobře vybraný dárek je totiž způsobem
poděkování za jejich zodpovědnou
úlohu na svatbě, se kterou souvisí také
spousta povinností. Dárek pro svědky
či družičky by přitom neměl být příliš
okázalý. Mělo by jít naopak o milou
maličkost, kterou si schovají na památku
a která jim bude připomínat příjemně
strávený den na vaší svatbě. Při výběru
dárku zvolte vždy osobní přístup, nezapomeňte k němu připojit také věnování.

Družičkám a svědkyním můžete za jejich
pomoc poděkovat například svatebním
náramkem, který bude stylově i barevně
ladit s vaší svatbou. Na jejich zápěstí
bude nádherně vypadat především
náramek z korálků a perliček v jemných
tónech, který bude případně doplněný
o medailonek či stříbrný přívěsek. Vaše
družičky a svědkyně rovněž potěší stříbrný řetízkový náramek s malým medailonkem, na kterém budou vyraženy
iniciály novomanželů nebo datum svatby. Milým dárkem pro svědkyni či družičku je také kapesní zrcátko s věnováním,
svatební hrneček či přívěsek na klíče
s osobním popiskem nebo dárková karta se šperkem. Ve všech případech jde
o dárky věnované od srdce, které mají
osobní podtext.

ﬂer.cz/řekniANO

ﬂer.cz/řekniANO

Požadavky na podklady pro váš advertorial
najdete na straně 4.

Také svého svědka můžete obdarovat
něčím originálním. Muž, který bude
před oltářem svědčit nevěstě či ženichovi, ocení například svatební placatku, otvírák či zapalovač s věnováním.
Velmi originálním dárkem pro něj
budou také manžetové knoﬂíčky, luxusní tužka v dárkovém balení, přívěsek
na klíče nebo designová zátka na víno,
které budou opět obsahovat osobní
popisek. ▪
|AK
ﬂer.cz/ragini design
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ﬂer.cz/řekniANO

ﬂer.cz/řekniANO
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Máte-li zájem o podrobnosti k některému z výše uvedených témat,
nějaké další téma či vlastní, kontaktujte prosím svého obchodníka.
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VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
FOTOGRAFOVÉ 1⁄2 STRANY
Text maximálně 280 znaků + jméno a kontakty
Fotografie: osobní fotografie + 4 ukázky práce; CMYK, 300 dpi
při výběru ukázek je třeba zohlednit umístění
– snímky musí přesahovat 5 mm přes okraj strany (spadávka)

8 000 Kč

Termín odevzdávky: 30. 9. 2020

PP

PP

SABINA
MELICHAROVÁ

DOPORUČUJEME
SVATEBNÍ FOTOGRAFY

Svých klientů si vážím, proto
volím individuální přístup
ke každému z vás.
Nejsem stroj na fotograﬁe,
tak máte jistotu, že každá má
fotograﬁe
bude originál.

Telefon: +420 735 984 194
E-mail: sabina.melicharova@seznam.cz
Web:
www.sabinamelicharova.cz

RADIM
HÁJEK

LUKÁŠ
NAVARA

Jmenuji se Radim Hájek a jsem
svatební fotograf.
To co bych vám o sobě chtěl
říct, se nevejde na těchto pár
řádků. Nechte mě vás pozvat
na dobrou kávu a dozvíte se i to,
co o mně neví ani moje žena.

Svatba jsou emoce, radost
a štěstí. Snažím se, aby moje
fotograﬁe tento okamžik
zachytily co nejvěrněji, a záleží
mi na tom, aby novomanželé
byli spokojeni a díky mé práci
znovu a znovu prožívali svůj
velký den.

Telefon: +420 603 188 136
E-mail: info@navarafoto.cz
Web:
www.navarafoto.cz

Telefon: +420 605 155 624
E-mail: photo@radimhajek.cz
Web:
www.radimhajek.cz
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VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
REÁLNÁ SVATBA 4 STRANY
10–20 profesionálních fotografií na výběr, CMYK, 300 dpi
doplňkový text maximálně 2400 znaků + základní údaje (jména, datum a místo konání svatby)

8 000 Kč

Termín odevzdávky: 30. 9. 2020

SVATBA Z BRANŽE
ANEB KDYŽ SI SVATEBNÍ DJ A MODERÁTOR BERE KOORDINÁTORKU
15. 6. 2019
STATEK VŠETICE

KOVÁŘOVA KOBYLA ŽE CHODÍ BOSA?
NE VŽDY TOTO PŘÍSLOVÍ PLATÍ.
A TATO SVATBA JE TOHO DŮKAZEM.
UŽ JEN ŽÁDOST O RUKU BYLA
ÚMYSLNĚ NAPLÁNOVÁNA MARTINEM
NA DUBEN, ABY MĚLI S MARCELOU
DOSTATEK ČASU VYBRAT TO SPRÁVNÉ
MÍSTO PRO JEJICH DEN D.
TUŠIL, ŽE PRO NĚ JAKOŽTO LIDI
Z BRANŽE, TO BUDE PĚKNÝ OŘÍŠEK.
PRO IDEÁLNÍ MÍSTO OBĚTOVALI
PŮVODNĚ ZVOLENÝ TERMÍN
A PO 2 MĚSÍCÍCH VYBÍRÁNÍ
A ROZHODOVÁNÍ SE
VYHRÁL STATEK VŠETICE.
Úžasné fotky nafotil Vladislav Surmaj,
který se popasoval nejen se spoustou
očekávání novomanželů (jako bylo
zapojení rekvizit typu dýmovnice,
balónky, fotka z ultrazvuku do párového
focení), ale hlavně s nepřízní počasí, kdy
se pařák střídal s průtrží mračen.
Tip od nevěsty: V každém případě
mějte s sebou stylové deštníky,
ať už na přečkání špatného počasí, tak
také na případné focení v dešti – stojí
to za to!
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Deštivé počasí v odpoledních hodinách
jakožto nemilá komplikace této svatby?
Mohlo být hůř. Již několik minut
po obřadu se nevěsta domnívala,
že stoupila do nejkratšího manželství
široko daleko, když ženich při focení
skupinek přeletěl při vyhazování
pánskou skupinku a padal přímo
na hlavu. Naštěstí nakonec obojí
dopadlo dobře – ženich to přežil
a déšť přešel.

S vysokými teplotami (a letní tématikou
svatby) novomanželé počítali, pořídili
proto praktické vějíře, jež ozdobili
ručním nápisem, aby hostům v tom
horku alespoň trochu ulevili.
Pro praktičnost v terénu a zajištění
nezničení obuvi svatebčanek
byly k dispozici praktické zarážky
na podpatky, které se dají sehnat za pár
kaček, ale udělají spoustu parády.
Tradice samozřejmě nemohly chybět!
Jelikož je nevěsta z Moravy, zvyk
slivovice-voda byl jasný. Místo talíře
se rozbíjela tematicky cihla. Aby neměli
novomanželé vstup do manželství
snadný, ženich proděravěl lžíci
na společnou polévku. V pozdějších
hodinách následoval samozřejmě hod
kyticí mezi svobodné ženy a také hod
podvazkem mezi neoženěné muže.

Barevné luční kvítí – to byl styl celé
svatby – v tomto duchu se nesly
tiskoviny, výslužky i květinová výzdoba
včetně typu dekorací. Ručně kreslený
motiv na tiskoviny a výslužky pocházel
ze Slovenska od nadané Silvie Boorové
aka sisine.sk.
Luční květiny všech možných barev
připravila, nadekorovala a hlavně ve více
než 30 stupních udržovala naživu skvělá
Míša Lorková z Harmonie květin.
Ta udělala čest jménu svého ateliéru,
neboť všechny květiny i dekorace
opravdu byly v harmonii.
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VÁŠ KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVATBOU
ŠEKOVÁ KNÍŽKA 1 KUPON
Nabídnutá sleva musí být ve výši minimálně 20%.
V ceně inzerce jsou vždy 2 korektury. Vzhled kuponu se může mírně změnit.
Podklady: výše slevy a informace, na co se sleva vztahuje, kontakty.

ZDARMA K INZERCI

Termín odevzdávky: 31. 10. 2020

20 %

Sleva na nákup
svatebního diáře
SVATEBNÍ DIÁŘ
Smart Factory Group, s.r.o.
tel.: +420 776 060 327, e-mail: info@svatebni-diar.cz
www.svatebni-diar.cz

Poukaz není směnný za peníze, nevyčerpaná hodnota poukazu se nevrací, poukaz lze kombinovat s jinými slevami a akcemi.
Platnost do 31. 12. 2020
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