TÉMA

Den jako
STVOŘENÝ
PRO

SVATBU
Den, kdy říkáme své „ano“,
by měl být nezapomenutelný.
Můžete si ho naplánovat
sami nebo využít služeb
svatebních agentur. Ale
možná ani nevíte, co
všechno je dnes možné.

N

ezáleží na tom, jestli jste zastánkyní tradic nebo dáváte přednost originalitě a netradičním nápadům.
Svatbu si každá žena přeje prožít
podle vysněných představ. Proto se obklopte svými nejbližšími, oblékněte si dlouhé šaty s vlečkou, pochutnejte si na lahodném
dortu a hlavně polibte svého drahého. Léto
je čas jako stvořený k tomu říct si své osudové ANO.
Tohle roční období láká nejen k hledání nových lásek, ale i k potvrzení těch stávajících.
Pokud jste si jistá, že jste našla muže, se kterým chcete strávit zbytek života, možná právě plánujete společný den D se vším všudy.
Svatba je oslava plná tradic, nadějí a očekávání. Měla byste se na ní cítit jako všemi
opěvovaná princezna, ze které nastávající
nebude moct spustit oči. Aby všechno proběhlo bez chybičky, vyplatí se dát na rady
těch, kteří se svatbami živí. Naši odborníci vám poradí, jak prožít tenhle významný
den s radostí a vzpomínat na něj s úsměvem
na tváři pokud možno celý život.

V DEN D
SI S SEBOU
NEZAPOMEŇTE VZÍT:
1. ŽENICHA
2. PRSTÝNKY
3. DOKLADY
4. PODVAZEK
5. DOBROU NÁLADU
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KDO VÁM POMŮŽE?
JANA
KUBÁČOVÁ

SVATEBNÍ
AGENTKA

PETR
SAMOJSKÝ

STÁŇA
MUTLOVÁ

DUCHOVNÍ

CUKRÁŘKA

oordinátorka svateb se své práci věnuje už přes deset let. Můžete si ji najmout jako poradkyni, nebo jí svěřit celou svatbu „na klíč“.

K

nitářský duchovní vykonává, kromě
jiného, i svatební obřady. Je otevřený
potřebám lidí. Ptá se jich na to, jak by
svůj svatební den chtěli prožít.

U

ukrářka Stáňa (její společnost se jmenuje PunkRockCakes) zhmotňuje svými svatebními dorty naše sny a přináší radost.

Na co by se měli snoubenci
připravit, než k vám půjdou?

Na co by se měli snoubenci
připravit, než k vám půjdou?

Důležité je znát datum svatby, počet hostů
a alespoň region, ve kterém by se svatba
měla konat. Vším ostatním pak snoubence
provedeme my.

Měli by počítat s tím, že budu chtít, aby se
zamysleli hlouběji nad otázkami, které jim jinak připadají samozřejmé. Přeji si, abychom
společně přišli na způsob, jak jejich svatební
obřad udělat opravdu jejich, aby korespondoval s jejich životními hodnotami.

Měli by k vám snoubenci přijít
s jasnou představou? Nebo je lepší
nechat si od vás poradit?

Jak svatba pod vaším
vedením probíhá?
První schůzka je orientační a zdarma. Jde
o to zjistit, nakolik si snoubenci vzájemně
sedí, a hlavně to, jaká budou jejich přání
a potřeby. Pak vytvoříme časový harmonogram a schéma svatby. V samotný den jsou
novomanželům k ruce minimálně dva naši lidé.

Jak váš obřad probíhá?

Zažila jste
nějakou kuriózní svatbu?

Zažil jste nějakou kuriózní příhodu
spojenou s vaší prací?

Třeba svatbu, kde obřad začal o téměř dvě
hodiny později. Bezprostředně po něm se
strhl vydatný liják. Po obědě vypadl v celé
obci proud, takže jsme museli svítit svíčkami, a nakonec během prvního tance ženichovi ruply kalhoty. Nutno podotknout, že
celá tahle svatba se nakonec natolik vydařila, že nás novomanželé doporučili ještě dalším dvěma párům!

Těch bylo opravdu mnoho, a proto jsem
o nich napsal i spoustu kapitol ve své knize Dobrodružství zvané svatba. Uvedu jeden příklad za všechny, kdy ženich s nevěstou přišli na obřad ve strašlivých škrpálech.
Pak si je před všemi hosty ostentativně zuli
a s nimi v ruce přišli k oltáři bosí. Tento čin
měl svůj dobrý důvod. V těch svých škrpálech totiž procestovali svět, a tak jim byly
symbolem jejich dosavadní životní pouti.

Máte pro
novomanžele
nějaké rady?
Pozvěte na svatbu
jen ty, které máte rádi. Nešetřete na službách, to
raději ošiďte zboží. A během celého dne myslete
na hosty. Co budou dělat, když vy
se fotíte? Má někdo
z nich nějakou dietu? A další…
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To záleží na domluvě, ale na první pohled si
asi každý všimne, že nikdy nemívám klasickou „řeč“, kdy oddávající čte předem napsaný text. Mně jde vždy v první řadě o autenticitu. Nechci, aby byl svatební obřad plný
frází a klišé.

Pozorujete
v poslední době
nějaké nové
požadavky?
Stále více lidí si uvědomuje, že svatba
je opravdu prastará věc. Lidé hledají
podstatu toho, co
znamená láska, zajímají se o kořeny
naší kultury a čerpají z nich inspiraci.
Těší mě to.

C

Zajímá mě místo, kde se bude svatba konat,
styl a barvy oslavy, jaké bude mít nevěsta
šaty, kytici a jaké chutě mají snoubenci rádi.
Když dostanu volné ruce, tak je designování
opravdová radost.

Máte nějaké rady, podle čeho
svatební dort vybírat?
Projděte si internet a porovnejte práci různých cukrářů. S tím svým se pak určitě potkejte, ať víte, že „chemie“ funguje na obou
stranách. Důležité je vybírat cukráře s předstihem, a rezervovat si tak svůj termín včas.
Ti nejlepší mají letní termíny vyblokované
už měsíce dopředu.

Drží se snoubenci častěji
tradic, nebo se pouštějí
do experimentování?
Překvapivě se tradic drží hlavně zahraniční
páry. Češi jsou uvolněnější. Nedávno jsem
připravovala svatbu, kde jedna z barev byla
černá v kombinaci se zelenou, bílou a zlatou
v akcentu. Vznikl naprosto neotřelý sladký
bar a úchvatný dort.

Zažila jste
nějakou kuriózní
příhodu?
Při závozu jedné
svatby do nás vpálilo auto. Těch pár
minut, než jsme
otevřeli chladicí
box, jsme nedýchali. Naštěstí dort díky
výztužím a chlazení
držel a opadaly jen
ozdoby. Proto mám
teď s sebou vždycky
pár cukrových květů a ozdob navíc.
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TÉMA

SVATEBNÍ

TRENDY,

které letos frčí
S
vatební sezona 2016 přeje veškerým
nápadům. A to jak tradičním, tak bláznivým. Je jen na vás, jestli se rozhodnete pro svatbu na zahradě, v kostele, v lese
nebo na exotickém ostrově.
Už jako malá jste si vysnila svatební den
do posledních detailů? Krajkové šaty, dlouhá vlečka, spousta květin, lahodný dort
a dokonalý manžel… To by si nechala líbit
většina z nás. Věříte pověrám a dbáte na tradice, nebo dáváte přednost originalitě a volnosti v rozhodování?

JÍDLO

CO JE DNES DOBRÉHO?
Kromě klasických dortů jsou stále oblíbenější takzvané nahé dorty bez fondánu a dorty
doplněné o cupcakes. Také už dávno neplatí, že na sváteční tabuli musí být knedlíčková polévka a svíčková. Čím dál oblíbenější
jsou rauty, na které můžete pozvat všechny své svatebčany. Také cukroví se už neservíruje na tabuli, ale na takzavném sladkém baru.

KVĚTINA
TRADICE

ZNÁTE TYHLE ZVYKY?
Svatba není jen velkolepou párty. Má
své zásady a rituály. Každá nevěsta ví, že
by měla v den svatby mít něco nového,
starého, půjčeného a modrého. Proč by
se ale pověra měla dodržovat? Něco nového značí nový šťastný začátek. Něco
starého je symbolem zachování rodinných tradic. Něco půjčeného vypovídá
o tom, že si budete brát k srdci rady jiných. A modrá znamená lásku, věrnost
a dlouhý život. Věděla jste také, že ženich by neměl mít motýlka, aby neuletěl?
Nebo že mince schovaná v botě přinese
snoubencům bohatství? A proč sleduje
nevěsta předpověď počasí? Slunce značí
plodnost a padá-li déšť na svatební věneček, jde prý také o velmi dobré znamení.

V RUKOU KLASIKA
Kdo nemá svatbu plnou nadýchaných pivoněk, jako by ani nebyl. Ale protože tyhle
buclaté krásky kvetou jen velmi krátce, neváhejte sáhnout po klasických bílých růžích
nebo originálním lučním kvítí.

KRÁSA

VELKÉ PROFI NAČANČÁNÍ
V jaký jiný den si zasloužíte maximální
péči plnou rozmazlování? Proto si neváhejte ve svatební den objednat zkušenou vizážistku a kadeřnici. Ta vás nejen
upraví podle vašich představ, ale zároveň použije jen kvalitní líčidla, která vydrží i dlouho do noci. Nezapomeňte si
účes i make-up vyzkoušet nanečisto. Jedině tak se sladí vaše představy s vizí odbornice.
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ORIGINALITA

3 TIPY

Dávno jsou pryč doby, kdy byl kostel jediným místem pro vyřknutí očekávaného
„ano“. Lidé se snaží být stále originálnější a jejich nápady často neznají mezí. Co
takhle dát sbohem panenské bílé a obléct
se od hlavy až k patě do černé? Nebo je libo obřad pod vodou či v oblacích? Možné je
takřka vše! Stále oblíbenějším romantickým
místem je svatba v lese nebo ve vintage stodole a také obřad ve večerních hodinách.

ŠATY

VYSNĚNÉ VELKÉ SVATEBNÍ
Pokud se i v den D řídíte módními trendy, vsaďte na krajkové šaty s odhalenými
zády. Nejdůležitější ale je, aby vám svatební model seděl jako ulitý a cítila jste
se v něm jedinečně. Pak je jedno, jestli zvolíte kalhotový kostýmek nebo velkolepou róbu. Myslete samozřejmě také
na rafinované a kvalitní spodní prádlo…

BARVY

V roce 2016 jsou
jako k aždý rok
v kurzu pastelové
barvy. Více než kdy
jindy ale letí studené odstíny. Mentolová, tyrkysová
a jiné tóny modrozelené hrají letos
prim. Vedle nešlápnete ani s růžovou
a pudrovou.

NA KOLIK

VÁS VESELKA

ODHADEM PŘIJDE?
10 000 KČ
Oblek pro ženicha: 6000 KČ
Vizážistka a kadeřnice: 2000 KČ
Prstýnky: od 11 000 KČ
Svatební oznámení: 1 kus od 30 KČ
Květiny a výzdoba: 5000 KČ
Fotograf a kameraman: od 10 000 KČ
Pronájem místa: 5000 KČ
Jídlo a pití: 1000 KČ na osobu
Pronájem vozu: 1500 KČ
Svatební dort: od 4000 KČ
Svatební koláčky: 6 KČ za kus
Správní poplatek: 0–10 000 KČ
Půjčení svatebních šatů:

1
2
3

líbánky

HAVAJSKÉ OSTROVY

Užijete si nejen odlehlé pláže, ale
populární jsou i romantické vyhlídkové
plavby po oceánu.

BENÁTKY
Zamilované páry lákají nespočtem romantických zákoutí i tradičními gondolami.

MAURITIUS
Tropický ráj plný barev, vůní
a tyrkysových zátok s bílým
pískem je jako stvořený pro
novomanžele.

▼ INZERCE

NA DOVOLENOU BEZ STAROSTÍ

O2 Vás k roamingu pojistí zdarma
Operátor O2 letos v létě začne jako
první nabízet cestovní pojištění v mobilu. To se automaticky aktivuje pokaždé, když se telefon přihlásí do zahraniční sítě, takže se nemusíte o nic
starat. Operátor tuto novinku letos
o prázdninách nabídne zdarma všem
zákazníkům, kteří využívají roamingový tarif Volání bez hranic.
Cestovní pojištění bude stejně jako
tento tarif platné ve všech světových
zemích, kde má O2 roamingového
partnera, a pokryje obvyklá rizika
spojená s cestováním – např. léčebné výlohy s plněním až pět milionů
korun, úrazové pojištění, ztrátu zavazadel nebo odpovědnost za škodu.
Výhodné cestovní pojištění mohou
získat smluvní rezidentní zákazníci

využívající roamingový tarif Volání
bez hranic. Tento tarif kromě cestovního pojištění zdarma nabízí výhodné
ceny volání v zahraničí. Aktivovat si
ho zákazníci mohou už nyní, například prostřednictvím webové samoobsluhy Moje O2
nebo na zákaznické lince.
Svůj
zájem
o cestovní pojištění můžete zaregistrovat na webu
www.o2.cz/cestovani.
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NEJČASTĚJŠÍ
ODSTÍNY

NA BOŽSKÉ

Připravila: Natálie Hrdá, foto: Profimedia.cz, Shutterstock.com, Thinkstock.com

ÚPLNĚ JINAK
NEŽ ZA NAŠICH BABIČEK
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