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Úvod
Pár slov na úvod... 

Na dokonalou svatbu neexistuje návod a je tedy jasné, že ho nenajdete ani  
v našem e-booku. Následující stránky proto berte jako jednu velkou inspiraci, jak 
tento den pojmout tak, aby byl pro vás tím nejkrásnějším. Přinášíme trendy, krás-
né fotky i konkrétní svatební příběhy, ze kterých dýchá romantická atmosféra  
a slavnostní nálada. Těšte se na designové nápady, jak svatební obřad proměnit  
v příjemnou párty, která má styl.
 
A i když se nabídka Bella Rose soustředí hlavně na bytové doplňky, nezapomněli 
jsme ani na překrásné šaty, originální šperky a skvělé jídlo. Dozvíte se například, 
jak ke svatební róbě přistupují přední české návrhářky. Přečtete si, jak vznikají 
kouzelné svatební čelenky, které se zdobí českým štrasem, benátskou krajkou  
a hedvábnými květy. Zjistíte, která sladkost na svatbách aktuálně nejvíc frčí,  
a že není od věci typické svatební menu odhlečit a osvěžit – tak aby bylo  
více fresh & sexy.
 
Doufáme, že vám následující řádky poslouží jako rozcestník, který vám pomůže 
najít cestu k té nejkrásnější oslavě lásky. 
 

S láskou

 
Martina Svadbíková
majitelka Bella Rose
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Veronika z blogu My White Obsession se vdávala na 

zámku, a i když původně plánovala precizně mini-

malistickou svatbu, hostina se nakonec odehrála 

v uvolněném rustikálním stylu v prostorách staré 

stodoly. Blogerka Ejvi Freedom se při organizování 

obřadu držela stylové souhry a svědomitá příprava 

se vyplatila - její svatba byla jako z pohádky. A Mar-

kéta, kterou znáte z Instagramu pod účtem Mit liv 

er smukt, si na své moravské svatbě na zámku užila 

kombinaci českých a dánských tradic. Každá svatba 

je tak úplně jiná, ale jedno mají společné: originální 

podání s nádhernou atmosférou.

01 / Svatba
3x jinak
Inspirujte se svatební oslavou tří 
českých blogerek, které svůj velký 
den pojaly krásně a netradičně.

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.

http://www.mywhiteobsession.com/
http://www.ejvifreedom.com/
https://www.instagram.com/mitliversmukt/
https://www.instagram.com/mitliversmukt/
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Rustikální svatba 
Veroniky z blogu 
My White Obsession
V létě to budou dva roky, co jsi vdaná. Jak na 
tento den vzpomínáš?
Jej, tak takovéto otázky jsem se bála, protože na 
ni obvykle bývá ona očekávaná jednoznačná od-
pověď - byl to nejkrásnější den v mém životě. Tak 
snad nikoho nepohorším, když upřímně řeknu, že 
tak ho já nevnímám. Tím nechci říct, že bych na něj 
měla špatné vzpomínky. Naopak, byl to nádherný 
den, který jsme si s rodinou a přáteli užili. Všech-
no se povedlo nad naše očekávání. Ale já svatbu 
nikdy nevnímala jako nejdůležitější den v mém 
životě, nikdy jsem o “Dni D” nesnívala, nehrála si 
v máminých šatech na nevěstu a neschovávala si 
výstřižky z módních magazínů s tipy na svatbu do 
truhličky. Nakonec, byl to můj manžel, který na mě 
tlačil, že už bychom se po tolika letech mohli vzít. 
Na svatební den tedy vzpomínám jako na velkou 
rodinnou party, plnou emocí, během které se ze 
slečny stala paní.
 
Miluješ minimalistickou eleganci s důrazem na 
bílou barvu. Jak se Tvůj vkus odrazil na svatební 

výzdobě?
Jelikož se naše svatba nesla v rustikálním stylu 
(s ohledem na prostory, ve kterých se konala), mini-
malismus se odrazil spíše v kontextu výběru barev 
a zejména v tom, že jsme to s dekoracemi nepřehá-
něli. Vlastně jsme ani nemuseli, protože jak zahrada 
Zámku Lnáře, kde se konal obřad, tak venkovská 
stodola Angusfarm mají své kouzlo samy o sobě. 
Takže k dotvoření slavnostnější atmosféry jsme si 

vystačili s minimem dekorací. Co nesmělo chybět, 
byly bílé balónky, pompony, světýlka a samozřej-
mě květiny - pivoňky, nevěstin závoj a rozmarýn. 
Vzhledem k tomu, že náš svatební den byl zároveň 
nejteplejším dnem v roce, takže květiny rychle 
uvadaly, nebáli jsme se použít i umělé. Dnes jsou 
tak kvalitní, že to na pohled ani nepoznáte. Nic víc 
prostory nevyžadovaly a zase se mi potvrdilo, že 
méně je více.

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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Podle čeho jste vybírali místo svatby a jak si  
s ním byla ve výsledku spokojená?
Vybrat místo byl oříšek. Nechali jsme to na poslední 
chvíli a doteď nechápu, že jsme měli tak velké štěs-
tí. Byli jsme na prohlídce několika míst a stále jsme 
nemohli najít to, co jsme hledali. Nakonec jsme 
se rozhodli pro zahrady Zámku Lnáře, které jsou 
nádherné a navíc umožňovaly přesně ten styl obřa-
du, který jsme chtěli. Jenže svatební hostinu jsme 
nechtěli mít na zámku, takže jsme tuhle variantu 
zase málem zavrhli. Když už jsme si nevěděli vůbec 
rady, najednou jsme si vzpomněli na Angusfarm, 
která je kousek od Lnářů a kterou jsme znali už pár 
let. Za celou dobu to ani jednoho z nás nenapadlo, 
ale jakmile padlo jméno téhle farmy, uvědomili 
jsme si, že je to prostor, který je pro naši svatbu 
úplně dokonalý. Nemýlili jsme se, protože stodola 
Angusfarm dodala naší stavbě perfektní atmosféru. 
A teď nemluvím jen o designu. Samotný koncept 
stodoly umožnil, že hosté mohli být venku i vevnitř, 

pod altánkem nebo na lavičkách pod širým nebem, 
kapela hrála chvíli na pódiu ve stodole, chvíli na 
terásce před ní… Naše svatba byla jednou z prv-
ních, která se ve stodole konala a personál byl svým 
přístupem úplně neskutečný. Vyšli nám ve všem 
vstříc, byli upřímně milí, dokázali navodit slavnost-
ní atmosféru a přitom byli naprosto přirození, no 
prostě byli úžasní. A to je podle mě strašně důleži-
té. Přeci jen je to den, kdy chce být novomanželský 
pár obklopen jen blízkými lidmi a když by měl 
svatebčany obsluhovat nepříjemný personál, úplně 
by to zkazilo celkový dojem.
 
Vaše svatební fotky působí neuvěřitelně živě. 
Cítím z nich vůni levandule, slyším radostný 
smích a mám chuť na borůvkové palačinky. Co 
bylo klíčové pro vytvoření tak příjemné atmo-
sféry?
Asi spontánnost. Už na začátku plánování svatby 
jsem se rozhodla, že nepůjdeme cestou svatební 

agentury, která by všechno naplánovala za  
nás, takže asi nebudeme mít vše pod kontrolou  
a všechno možná taky nevyjde do puntíku. Ale o to 
víc možná z našeho svatebního dne sálala energie 
všech, kteří sice často improvizovali, ale nakonec se 
jim podařilo vytvořit něco, co by se nám nikdy na-
plánovat nepodařilo, ať už to bylo moderování části 
večera kamarádem manžela, Jirkou Kohoutem z La 
Putyky, který se toho ujal sám od sebe a zhostil se 
toho dokonale, nebo to, že v kapele se pod vede-
ním Honzy Maxiána vystřídalo několik svatebčanů 
včetně mého táty a hráli tak skvěle, že se nás pak 
někteří hosté ptali, jak se ta kapela jmenuje, že by 
na ni chtěli zajít :) Prostě jsme nic nehrotili  
a nechali celý den plynout. Bála jsem se, že budu 
celý den nervózní, ale všechno ze mě spadlo už 
ráno při líčení a pak už jsem se jen nechala vést.

Máš nějaké hezké moudro pro budoucí nevěsty?
Nehroťte to :)

01 

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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„Mezi dekoracemi
nesměly chybět

bílé balónky, pompony, 
světýlka a samozřejmě 

květiny.“

01 01 

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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KOUPIT PRODUKTY

Vdávat se jako ona… 
Veronika vybírá ze svatební kolekce na Bella Rose.

01 

02

03

04

05

06

07
01 Nafukovací balónky Ro-
mance - 30 ks
02 Sklenice s uchem a slám-
kou White/grey
03 Papírové sáčky Monochro-
me Magic - 10 ks
04 Papírová světelná LED 
cedule Wedding
05 Světelný LED řetěz Festoon 
- 1,5 m
06 Postříbřená čajová lžička 
Já+ty
07 Dekorativní papírové pom-
pony Snow White - set 5 ks

https://www.bellarose.cz/kategorie/svatba/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/nafukovaci-balonky-romance-30-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/nafukovaci-balonky-romance-30-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/sklenice-s-uchem-a-slamkou-white-grey/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/sklenice-s-uchem-a-slamkou-white-grey/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-svetelna-led-cedule-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-svetelna-led-cedule-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-led-retez-festoon-1-5-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-led-retez-festoon-1-5-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribrena-cajova-lzicka-ja-ty/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribrena-cajova-lzicka-ja-ty/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-papirove-pompony-snow-white-set-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-papirove-pompony-snow-white-set-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Pohádková svatba 
Ejvi Freedom
Pod “svatebním” článkem u Tebe na blogu jsou 
desítky komentářů, ve kterých se objevují slova 
jako “překrásná”, “magická”, nádherná” či „kou-
zelná“. Vystihují Tvůj velký den?
Ano, čtenáři to těmito slovy naprosto vystihli. Byla 
to vážně pohádka. Myslela jsem, že takové to přirov-
nání, že svatba je nejkrásnější den v životě, je jen 
klišé, ale nám se to skutečně vyplnilo.
 
Šaty, dekorace, dort, ozdoby do vlasů… všechno 
velmi krásné a zároveň velmi atypické.  Výsledek 
je fascinující a vzbuzuje dojem scén z hodně 
dobrého dramatu. Jaká esenece byla pro vytvo-
ření celkové atmosféry klíčová?
Právě je potřeba, aby se svatba držela nějakého 
stylu a vše spolu fungovalo dohromady. Tomuto  
tématu se více věnuji ve své knížce Svatební  
přípravy podle Ejvi. Důležité je ladit vše vkusně  
a decentně, zkrátka aby to sehrálo jednotnou 
harmonii.  Když jsem si vybrala šaty, hned jsem pře-
mýšlela, co se k nim bude hodit jako doplněk, jaké 
boty… to vše jsem poslala svým koordinátorkám, 
aby zas ony měly pod kontrolou dekorace, výzdobu. 
Byla to týmová práce.

 01 

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.



11

01 Podle čeho jste vybírali místo svatby a jak si  
s ním byla ve výsledku spokojená?
Původně jsme měli jiné, ale to nakonec nedopadlo 
a poměrně na poslední chvíli jsme museli hledat 
místo nové. To je v mé knize perfektně rozepsáno  
v kapitole Krizový plán. Ale tím nechci nikoho stra-
šit, ba naopak, vše se dá totiž vyřešit i v šibeničním 
termínu. Už jsme měli zařízeno spoustu věcí, proto 
jsme místo hledali takové, aby tam právě všechno 
zapadlo. Chtěli jsme hlavně soukromí, takže místo, 
které se dá zarezervovat celé a aby se vše odehráva-
lo tam, tedy obřad i následná party. Šlo nám také  
o přírodu a tedy krásný venkovní prostor, ale záro-
veň s dostatečně velkým a hezkým interiérem, pro-
tože jsme měli svatbu v září, takže k večeru už bylo 
chladněji. Na prostor nám dala tip naše dortařka  
a vystihla tím přesně to, co jsme hledali.
 
Co bylo v rámci svatebních příprav nejnáročnější 
a co Tě naopak bavilo nejvíc?
Náročnější bylo například sestavit skutečně finální 
seznam hostů a rozmístit je u jednotlivých stolů. 
Určitě ta méně příjemná záležitost byla oběhávání 
úředních věcí, obzvlášť, když jsme měnili místo  
a potřebovali jsme tedy změnit i matriku. Vše 
ostatní mě nesmírně bavilo. Měla jsem k ruce skvělé 
koordinátorky, takže jsem byla poměrně v klidu. 
Vše šlo skvěle. Bavil mě moment, kdy jsem našla 
své svatební šaty a pak k nim ladila doplňky. Bavilo 
mě vybírat hudbu na obřad a na party, vymýšlet, 
jak bude vypadat dort… Jé, hned bych se pustila 
do nějakého plánování a pomohla nějaké nevěstě 
přichystat svatbu. 

Máš nějaké hezké moudro pro budoucí nevěsty?
Užijte si to!!! Je to jen a jen váš den, vše dělejte  
srdcem.

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.

01 
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„Je důležité,
aby se svatba držela 

jednoho stylu
a vše spolu fungovalo 

dohromady.“

01 01 

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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„Na prostor
nám dala tip naše
dortařka a vystihla

tím přesně to, co jsme 
hledali.“

01 01 

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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Vdávat se jako ona… 
Ejvi vybírá ze svatební kolekce na Bella Rose.
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01 Papírové slámky 
Silver - 50ks
02 Dortový stojan Mynte 
Lavender haze
03 Skleněná nádoba na 
nápoje - 6 L
04 Keramická lopatka 
na dort Alice Pale pink
05 Nádoba na led s 
lopatkou Chalk
06 Skleněný svícen Jall 
Aqua
07 Svítící řetěz 
s 16ti žárovkami
08 Chladicí nádoba na 
nápoje
09 Skleněná karafa 
Cutting 1 l
10 Papírová světelná 
LED cedule Wedding
11 Svatební plánovací 
složka na dokumenty 
Bride to B
13 Postříbřený set čajo-
vých lžiček His & Hers
12 Prskavka ve tvaru 
srdce Gold

KOUPIT PRODUKTY

04

05

03

https://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-lopatka-na-dort-alice-pale-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-lopatka-na-dort-alice-pale-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svitici-retez-s-16ti-zarovkami/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svitici-retez-s-16ti-zarovkami/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/sklenena-karafa-cutting-1-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/sklenena-karafa-cutting-1-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-svetelna-led-cedule-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-svetelna-led-cedule-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-planovaci-slozka-na-dokumenty-bride-to-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-planovaci-slozka-na-dokumenty-bride-to-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-planovaci-slozka-na-dokumenty-bride-to-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribreny-set-cajovych-lzicek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribreny-set-cajovych-lzicek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/prskavka-ve-tvaru-srdce-gold/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/prskavka-ve-tvaru-srdce-gold/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/nadoba-na-led-s-lopatkou-chalk/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/sekce/svatebni-vyber-podle-blogerky-ejvi-freedom/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Česko-dánská svatba 
Markéty Vester
Co se Ti ve svatební den honilo hlavou a jak na 
něj vzpomínáš? 
Svatební den jsem si od začátku naplno užívala. 
Žádný stres nebo nervozita, nic takového. Ráno 
jsem vstala kolem půl šesté a nechala jsem se zavést 
ke kadeřnici a k vizážistce. A i přesto, že samot-
né česání nám zabralo skoro tři hodiny, jsme se 
s kadeřnicí nasmály tak, že bych tam klidně ještě 
další tři hodiny seděla. Celý den, když se vlastně 
tak zamyslím, probíhal plynule a velice hezky, bez 
jakýchkoliv  problémů. 
Moje maminka se starala o svatební hosty, kteří se 
začínali pomalu sjíždět k nim domů. Sestra se šva-
grem mi pomáhali do svatebních šatů. Teta obchá-
zela s talířkem cukroví.  Takové normální svatební 
veselí. My jsme pak s tatínkem odjeli napřed, abych 
se mohla na zámku schovat před ženichem, se kte-
rým jsem se v ten den  viděla poprvé až u obřadu. 
Nikdy nezapomenu na výraz v jeho tváři, když 
mě poprvé spatřil. Na tu směsici radosti, lásky, síly 
okamžiku a odhodlání. Náš svatební den byl pro mě 
přesně takový, jaký jsem si vysnila. Byl hlavně o nás 
dvou a o naší lásce.

Tvoje svatba byla mixem českých, dánských  
a španělských tradic. Jaký vliv to mělo na přípra-
vy a na celkovou atmosféru? 
Jakmile jsme začali s Michellem plánovat naši svat-
bu, oba jsme se shodli, že bychom měli rádi českou 
svatbu. České zvyky, české tradice, a proto také 
svatba v Česku. Celá manželova strana je z různých 
části světa a my jsme si zkrátka mysleli, že na tu naši 
českou svatbu prostě jen tak nezapomenou.

Svatbu jsme naplánovali na květen. Měsíc, kdy není 
ani moc teplo, ani moc zima a navíc oba slavíme 
narozeniny. Brali jsme se na manželovy narozeniny, 
tedy 15. května 2010 na Zámku ve Slavkově u Brna. 
Již den před svatbou dorazili hosté ze zahraničí  
a byli ubytováni na Bukovanském mlýně, kde byla 
naplánována svatební hostina. Všichni jsme se pak 
sešli na společné večeři, aby se rodiny poznaly  

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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a upevnily se budoucí vřelé vztahy. Musím říct, že 
to byl úžasný nápad je takhle všechny stmelit ještě 
před tím naším velkým dnem. Po prvním nesmělém 
”How do you do?” začalo mávání rukama a nohama 
tak, že by se za to nemuseli stydět ani v loutkovém 
divadle. Všichni se smáli, těšili a bylo vidět opravdo-
vé nadšení a radost. 
Má budoucí tchýně mě dojala poprvé k slzám, když 
mi darovala zlatou brož ve tvaru sedmikrásky (dán-
ská národní květina – pozn. redakce), která patřila 
manželově babičce a stejnou nechala vyrobit z 
babiččina zlata sobě i mé mamince jako přivítání do 
rodiny. Obě je pak měly ve svatební den připnuté 
na saku. Od manželovy tety ze Španělska jsem pak 
dostala bílý španělský vějíř. To, abych prý nezapo-
mněla, že odteď mám rodinu i tam. 
Svatební ráno začalo naprosto úžasně a celý den 

proběhl přesně tak, jak jsme si vysnili. Hosté z 
manželovy strany byli nadšení z českých tradic jako 
házení talíře, sekání dřeva, sbírání mincí nebo krá-
jení chleba. A z typicky českého svatebního menu. 
Všichni jedli houskové knedlíky poprvé v životě  
a někdy mám pocit, že do Česka by přijeli znovu jen 
kvůli nim. 
Čeští hosté byli zase velice překvapení ze svateb-
ních proslovů. Dánové jsou mistři ve svatebních 
proslovech. Ty nejkratší mají kolem deseti minut 
a jsou podle nich opravdu krátké. Těch proslovů 
je několik. A trvají dlouho, hodně dlouho. Pro mě 
ten nejkrásnější proslov měla má tchýně, má druhá 
maminka. Byl tak osobní a plný lásky, až mě opět 
přivedla k slzám.  
Novomanželé v Dánsku se musí políbit při každém 
přípitku -  skål.  A když svatební hosté bouchají do 

stolu, tak manželé vylezou na židle a políbí se. Když 
pak naopak dupají pod stolem, musí manželé pod 
stůl a políbít se tam. Už si ani nepamatuju, kolikrát 
jsem se bouchla o roh stolu do hlavy, ale musím říct, 
že každý polibek stál za to. 
Další svatební dánská tradice je loupení nevěstiných 
nebo ženichových polibků. Když odejde manžel 
třeba na toaletu, je nevěsta povinna políbit každého 
muže, který za ní příjde a zažádá o pusu. Realita je 
ovšem taková, že nevěsta stojí a nestačí počítat, 
kolikrát a hlavně koho políbila. 
A za zmínku stojí také stříhání kravaty a ponožek u 
ženicha a závoje u nevěsty - to je jako automatická 
pozvánka na stříbrnou svatbu, když si kousek závoje 
schováte…

01 
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Podle čeho jste vybírali místo svatby  
a jak jsi s ním byla ve výsledku spoko-
jená? 
Zámek ve Slavkově u Brna, kde jsme 
měli obřad, jsme navštívili již v počátcích 
našeho vztahu a už tehdy jsme jen tak 
ledabyle nadhodili, že by to bylo krásné 
místo pro svatbu. Tehdy jsme ani jeden 
nevěděli, že tomu tak opravdu bude,  
a že za necelé tři roky tady budeme stát 
znovu, ale už jako manželé. V Dánsku se 
většina svateb odehrává v kostele nebo 
na radnici a manžel byl tou myšlenkou, 
že jeho svatba bude na Napoleónském 
zámku, přímo nadšený. A nezapomínal 
to při každém rozhovoru se svými přáteli 
vždy náležitě a hrdě zmínit. 
Zámek Slavkov u Brna jsme si vybrali také 
pro jeho lokaci. Od následného místa 
hostiny, která byla na Bukovanském 
mlýně, to bylo zhruba 35 minut autem. 
A ta nádherná zahrada u zámku už pak 
byla jen třešnička na dortu. Samotný 
zámek a jeho okolí je velice fotogenické 
a krásně kouzelné. Kdybychom se měli 
rozhodnout znovu o místě obřadu, jsem 
si jista, že bychom se oba shodli opět na 
Slavkově.
 
Co bylo v rámci svatebních příprav 
nejnáročnější a co Tě naopak bavilo 
nejvíc?
Nejnáročnější z celých svatebních  
příprav bylo asi to, že veškerou organi-
zaci a komunikaci s dodavateli, matrikou 
a překladatelkou jsem zařizovala sama. 
Nebylo to snad proto, že by mi můj muž 

nechtěl pomoci, ale tím, že neznal jazyk, 
nevěděl, jak to chodí na úřadech apod. 
Jinak musím říct, že jsem si vše užívala. Ať 
to byl výběr hostiny nebo svatebních do-
plňků. Nejvíce jsem se ale těšila, jako snad 
každá nevěsta, na to, až si půjdu vybírat 
svatební šaty. Představu jsem měla  
víceméně jasnou. S mou maminkou  
a sestrou jsme pak jedno únorové dopo-
ledne odjely do Brna a ty třetí šaty, které 
jsem si zkusila, byly ty vysněné. Krásné, 
elegantní, skládané, v barvě sloní kost  
od španělské značky Pronovias. 
Moc jsem si uživala výběr snubních  
prstýnků. Chtěli jsme do nich dát kus 
něčeho našeho. Brali jsme se po tříleté 
známosti a tak já mám prstýnek z bílého 
zlata se třemi diamanty a manžel se třemi 
pruhy. Zevnitř každého prstýnku je pak 
našim vlastním rukopisem vyryto „Always 
with you“ a naše jméno. 
 
Máš nějaké hezké moudro pro budoucí 
nevěsty?
Svatba by měla být o dvouch lidech, kteří 
se chtějí vzít. Jejich přáních a snech. Všem 
nevěstám, ale i ženichům bych ze srdce 
přála, aby se nenechali odradit od svých 
snů o tom, jak by měl  jejich svatební den 
vypadat. Ať zapomenou na stresy a nervo-
zitu kolem a vychutnávají si ten jedinečný 
a nezapomenutelný den naplno. Svatební 
den není o tom, jaký by mohl být, ale o tom 
jaký je. A až půjdete tou uličkou ke svému 
budoucímu manželovi, nezapomeňte se 
mu dívat do očí… Ten pohled si totiž bude-
te pamatovat navždy.

01 / Svatba 3x jinak Inspirujte se svatební oslavou tří českých blogerek, které svůj velký den pojaly krásně a netradičně.
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Vdávat se jako ona… 
Markéta vybírá ze svatební kolekce na Bella Rose.

01 

05

04

03

02

06

07 01 Broušená křišťálová 
sklenička na sekt Crystal 
BOHEMIA 
02 Dortový stojan Mynte 
creme
03 Postříbřená lopatka na 
dort YES! You Can
04 Willow Tree - Napořád
05 Dekorativní knír na 
špejli Moustache - set 12 ks
06 Kovový svícen Alumini-
um White 23 cm
07 Willow Tree - Matka a 
syn

KOUPIT PRODUKTY

https://www.bellarose.cz/dekorace/brousena-kristalova-sklenicka-na-sekt-crystal-bohemia/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/brousena-kristalova-sklenicka-na-sekt-crystal-bohemia/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/brousena-kristalova-sklenicka-na-sekt-crystal-bohemia/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dortovy-stojan-mynte-creme/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dortovy-stojan-mynte-creme/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribrena-lopatka-na-dort-yes-you-can/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribrena-lopatka-na-dort-yes-you-can/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/willow-tree-naporad/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-knir-na-spejli-moustache-set-12-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-knir-na-spejli-moustache-set-12-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/kovovy-svicen-aluminium-white-23-cm/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/kovovy-svicen-aluminium-white-23-cm/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/willow-tree-matka-a-syn/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/willow-tree-matka-a-syn/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/kategorie/svatba/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Svatební den je krásnou příležitostí k využití 

kouzelných světelných dekorací. My v Bella Rose 

milujeme jejich něžnou atmosféru, takže je u nás 

opravdu z čeho vybírat. Od vonných svíček přes 

světelné řetězy až po romantické lucerny. Jejich 

velkou výhodou je fakt, že je využijete i potom, co 

bude svatební den za vámi. Ať už při oslavách nebo 

jen tak pro kouzelnou domácí pohodu. 

02 / Zářivá 
oslava lásky 
Světýlka, lucerny 
a lampióny vytvoří dokonalou 
atmosféru. 

02 / Zářivá oslava lásky  Světýlka, lucerny a lampióny vytvoří dokonalou atmosféru.
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Nádhernou kombinací světla a krásné dekorace jsou 
světelné řetězy, které rozzáří svatební stůl, zahradní 
stromy i okenní parapet. Naším velkým favoritem je 
lampionový řetěz Jolly Pink s průhledným kabelem 
a textilními lampiónky ve třech odstínech růžové. 
Ekologický zdroj světla zajišťuje vnitřní LED žárovka. 
Minimalističtější variantou je řetěz Festoon, který 
má místo koulí malé bílé žárovky. A pokud milujete 

origami, potěší vás řetěz se závěsnými lampióny  
z papíru. 

Vtipným a zároveň funkčním doplňkem je světelná 
LED cedule Wedding v podobě papírové šipky, která 
vaše hosty navede správným směrem. A navíc se 
bude skvěle vyjímat na svatebních fotkách. Cestu 
mohou lemovat i něžné svícny zdobené glitry 

a perletí. Světelný bonus na závěr? Prskavka ve 
tvaru srdce, která promění svatební dort ve velkou 
zářivou sladkost. 

Tip Bella Rose: Závěsný svícen Heart s otvorem ve 
tvaru srdce je tou pravou dekorací na ozdobu stromů 
na svatební oslavě v zahradě. 

02 

02 / Zářivá oslava lásky  Světýlka, lucerny a lampióny vytvoří dokonalou atmosféru.

https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-lampionovy-retez-jolly-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-led-retez-festoon-1-5-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-retez-s-papirovymi-lampiony-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-retez-s-papirovymi-lampiony-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-svetelna-led-cedule-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/prskavka-ve-tvaru-srdce-gold/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/zinkovy-svicen-heart/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Velká Británie je sice proslulá svým černým hu-

morem, zdejší svatební dekorace jsou ale sladce 

zábavné. Důkazem je kolekce doplňků od britských 

značek Talking Tables, Busy B a Sass & Belle, které 

jsou hravé, krásné a nápadité. Podívejte!

03 / Svatební 
dekorace
Originální balónky, třpytivé 
girlandy a něžné ozdoby 
ve znamení lásky.

03 / Svatební dekorace Originální balónky, třpytivé girlandy a něžné ozdoby ve znamení lásky.

https://www.bellarose.cz/vyrobce/talking-tables/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/vyrobce/busy-b//#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/vyrobce/sass-belle/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Originální balónky
Obloha v barvě růžového mramoru? Zní to jako sen, 
který se díky balónkům Pink Marble mění ve skuteč-
nost. Originální nafukovací dekorace od značky Tal-
king Tables dodá svatební oslavě jedinečný nádech. 
O ten se postará také nafukovací nápis Love  
v pastelově růžové barvě. 

03

03 / Svatební dekorace Originální balónky, třpytivé girlandy a něžné ozdoby ve znamení lásky.

Romantický balon Love

https://www.bellarose.cz/dekorace/nafukovaci-balonky-pink-marble-12-ks/
https://www.bellarose.cz/dekorace/romanticky-balon-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Vychytávky pro družičky
Už víte, koho chcete mít na svatbě za družičky? 
Bezva. Pozvěte své vyvolené na kávu a předejte jim 
stříbrné přáníčko ve tvaru srdce. Otevřou ho, začnou 
seškrabovat a uvidí nápis „be my bridesmaid“ . Další 
scénář už si asi dokážete představit. Radost bude 
velká a oboustranná. Nápad pochází z dílny značky 
Busy B, která má ve svém portfoliu plno dalších sva-
tebních nápadů. Kromě dekorací se vám bude hodit 
také praktický plánovač se srdcem na přebalu, který 
obsahuje šest plánovacích sekcí. 

03

03 / Svatební dekorace Originální balónky, třpytivé girlandy a něžné ozdoby ve znamení lásky.

Seškrabávací
kartičky

pro družičky
- 5 ks

Svatební plánovač
Bride to B Heart

https://www.bellarose.cz/dekorace/seskrabavaci-karticky-pro-druzicky-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/vyrobce/busy-b//#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-planovac-bride-to-b-heart/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/seskrabavaci-karticky-pro-druzicky-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/seskrabavaci-karticky-pro-druzicky-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/seskrabavaci-karticky-pro-druzicky-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/seskrabavaci-karticky-pro-druzicky-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-planovac-bride-to-b-heart/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-planovac-bride-to-b-heart/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Třpytivé girlandy
a pompony
Čím jsou větší, tím vypadají lépe. Papírové květiny 
a pompony dekorace v podobě obřích barevných 
koulí vypadají zkrátka úžasně a celé oslavě dodají 
ten pravý “párty šmrnc”. Zavěsit se dají ke stropu,  
k trámům nebo jednoduše na stromy. Skvělou vol-
bou jsou také papírové lampióny a třpytivé girlandy, 
ke kterým můžete zvolit nádobí ve stejném dekoru. 
 

03

03 / Svatební dekorace Originální balónky, třpytivé girlandy a něžné ozdoby ve znamení lásky.

https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-papirove-lampiony-coastal-set-3-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/zavesna-trpytiva-girlanda-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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04

Stylistka a autorka skvělých tvůrčích projektů 

Denisa Bartošová vám přináší nápady, jak vyzdobit 

svatební tabuli a protknout do ní moderní prvky  

i slavnostní atmosféru. Těšte se také na DIY návody 

a recept na dezert Pavlova, který se rozpouští na 

jazyku. Z rozhovoru se pak dozvíte, které svatební 

nápady Denisu nejvíc baví a jaké trendy v oblasti 

svatebního dekoru aktuálně panují. 

04 /
Slavnostně 
prostřená
tabule 
Inspirujte se výzdobou
svatebního stolu, kterou pro Bella 
Rose připravila stylistka Denisa 
Bartošová.

04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.
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01 04

04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

S dekoracemi pompon docílíte
nadýchané atmosféry. 

Na svatební tácky od Busy B
můžou hosté napsat milý vzkaz. 

Dekorativní řetěz z květů
dodá prostoru něžné kouzlo. 

Výzdobu přizpůsobte
konkrétnímu prostředí. 

Ke krásným
třpytivým dekoracím

a českému křišťálu
jsem doplnila trendy 

mentolovou. 
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Svatební styling v letním altánku je nadýcha-
ný, třpytivý a zábavný. Podle čeho jste vybírala 
dekorace?
Nejprve jsem vybrala lokaci, kde „naši svatbu“ nafo-
tíme. Tenhle krásný altánek má na zahradě moje ka-
marádka, které pomáhám s interiéry. Má krásný starý 
dům, ve kterém jsme společně proměnily koupelnu, 
obývák, terasu a průběžně pracujeme na ložnici. Její 
altánek zbožňuju, minulý rok slavil 100 let.

I když je asi mnoho svateb čistě bílých a je to do 
zajista barevnost naprosto elegantní, já jsem ke 
krásným třpytivým dekoracím a českému křišťálové-
mu sklu doplnila mentolovou, která je trendy a navíc 
krásně celou dekoraci propojila právě s barevností 
altánku. A tak by to mělo být – při výzdobě respekto-
vat každé konkrétní prostředí, aby konečný efekt byl 
nenásilný a oku lahodící.

Které svatební nápady od značek na Bella Rose 
se Vám líbí nejvíc? 
Moc se mi líbí svatební tácky na věnování – vidím 
totiž „za roh“ a dokážu si představit, jak s postupující 
party může díky nim vzniknout velká porce velmi 
vtipných a krásných vzpomínek na svatební den!
Na první pohled jsem se zamilovala do nových pa-
pírových talířků s motivy květin a ptáčků – a hned si 
je všechny nechala – působí totiž jako ten nejdoko-
nalejší a nejluxusnější porcelán! Zdají se mi pravou 
volbou na svatební párty – lehce uklidíte, navíc 
ekologicky zlikvidujete a neděláte žádný kompromis 

s nějakým nehezkým jednorázovým nádobím.
Prim samozřejmě hrají všechny světelné řetězy, ide-
álně na baterie, které navěsíte, kam potřebujete  
a ne jen tam, kam dosáhne proud! Navíc jsou při 
párty bezpečné, od svíček může cokoliv chytnout…

Jaké trendy v oblasti dekoru svateb aktuálně 
panují, a který styl je Vám osobně nejbližší?
Myslím, že konečně i v Čechách už se svatební  
výzdoby přestávají podceňovat. Je to přece jeden  
z nejdůležitějších dnů v našich životech! Navíc pro 
mě je vždy důležité, aby se i moji hosté cítili krásně. 

Za mě osobně by vše mělo začínat svatebními šaty 
a s nimi souviset všechny další kroky při přípravě 
svatby. Ve světě se naprosto běžně začíná právě jimi, 
podle nich se vybírá a ladí svatební dort a následná 
kytice a celá výzdoba.
Na výsluní jsou nyní hodně trendy přírodní svatby 
s lučními květy a jednoduchými přírodními deko-
racemi. Taková výzdoba dá nádherný prostor právě 
nevěstě pro její překrásnou róbu. A pokud bych se 
vdávala já, určitě bych něco takového lučního až 
lesního upřednostnila, je mi to velice blízké.

04

04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

Nejlepší dekorace sladkostí?
Práškový cukr a čerstvé květiny...

Papírové jmenovky na skleničky
jsou krásnou i praktickou dekorací. 

https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-tacky-na-venovani-bride-to-b-50-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Na výsluní
jsou nyní přirozené

svatby s lučními
květy a přírodními

dekoracemi.

01 04

04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

Do dárkových mini krabiček ve tvaru 
motýlích křídel můžete hostům ukrýt
 třeba sladkou pralinku. 
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02

01 
Prostřená tabule ve stylu Bella Rose  

01 

11

05

12

13

03

01 Keramická forma na muffiny Myn-
te Mint green
02 Dortový stojan Baroq Fume
03 Košíčky na pečení Mint - 50 ks
04 Sklenička na šampaňské Frond
05 Kovový etažér Elegant
06 Porcelánové dekorativní pírko 
07 Příborový set Baroque Transparent
08 Dárkové mini krabičky Butterfly - 
set 10 ks
11 Papírové talířky Romantic - 12 ks
10 Světelný řetěz Rose Silver
12 Svatební jmenovky na stůl Bride to 
B - 24 ks
09 Dekorativní papírové pompony 
Silver - set 3 ks
13 Papírové jmenovky na skleničky 
Butterfly - set 10 ks

KOUPIT PRODUKTY

10
09

07

0404

04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

08

https://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-forma-na-muffiny-mynte-mint-green/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/keramicka-forma-na-muffiny-mynte-mint-green/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dortovy-stojan-baroq-fume/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/kosicky-na-peceni-mint-50-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/sklenicka-na-sampanske-frond/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/kovovy-etazer-elegant/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/porcelanove-dekorativni-pirko/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/priborovy-set-baroque-transparent/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkove-mini-krabicky-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkove-mini-krabicky-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-talirky-romantic-12-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-retez-rose-silver/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-jmenovky-na-stul-bride-to-b-24-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-jmenovky-na-stul-bride-to-b-24-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-papirove-pompony-silver-set-3-ks#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-papirove-pompony-silver-set-3-ks#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-jmenovky-na-sklenicky-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-jmenovky-na-sklenicky-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/kategorie/svatba/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

DIY obal na výslužku
Budete potřebovat: Papírové sáčky se srdíčky  |  Mentolový provázek
Perličkovou stuhu  |  Oboustrannou lepicí pásku  |  Větvičky levandule
Zelené lístky

Postup:
Do každého sáčku vložte výslužku. Na jeho zadní část přilepte asi 1 cm 
lepicí pásky a strhněte krycí pásku. Sáček uzavřete a několikrát převažte 
mentolovým provázkem a perličkovou stuhou – oba v zadní části sáčku 
přitiskněte k lepicí pásce. Mentolový provázek uvažte na uzlík vpředu na 
sáčku a malé uzlíky udělejte i na jeho koncích. Za provázek vsuňte vět-
vičku levandule a lístek – ten můžete využít jako jmenovku a gelovým 
fixem na něj napsat jména.

https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-sacky-se-srdicky-6-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/bavlneny-provazek-mint-10-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-stuha-light-creme-pearl/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

DIY Girlanda
Budete potřebovat: Košíčky na pečení Mint  |  Větší jehlu  |  Vlasec
Zelené větvičky

Postup:
Na dlouhý kus vlasce navlečený do jehly navlékejte papírové pečicí 
košíčky. Na každém konci vlasce pak zavažte očko, za které girlandu 
pověsíte. Dva košíčky zasuňte na vlasci do sebe a prsty upravte do tvaru 
zvonku. Rozmístěte v nepravidelných rozestupech na vlasci a do prázd-
ných míst namotejte zelené větvičky. Girlandu můžete dozdobit ještě 
porcelánovými pírky. 

Papírová girlanda 
Triangle White

Porcelánové
dekorativní pírko

https://www.bellarose.cz/dekorace/kosicky-na-peceni-mint-50-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/porcelanove-dekorativni-pirko/
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-girlanda-triangle-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirova-girlanda-triangle-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/porcelanove-dekorativni-pirko/
https://www.bellarose.cz/dekorace/porcelanove-dekorativni-pirko/
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04 / Slavnostně prostřená tabule Inspirujte se výzdobou svatebního stolu, kterou pro Bella Rose připravila stylistka Denisa Bartošová.

Recept na dezert Mini Pavlova
Křehký dort ze šlehaných bílků inspirovaný baletní sukní slavné tanečni-
ce Anny Pavlovové je ideálním svatebním dezertem. Je sladký, překrás-
ný a dá se kreativně dozdobit. Denisa pro vás připravila recept na mini 
verzi této sladkosti, kterou dozdobíte smetanou a čerstvým ovocem.

Ingredience:
4 bílky
220 g krupicového cukru
1 lžička bílého vinného octa
Zakysaná smetana a ovoce na ozdobení

Příprava:
1. Troubu předehřejte na 120 °C. Bílky v misce ušlehejte ručním elektric-
kým šlehačem téměř dotuha. Postupně přidávejte cukr a ocet a šlehejte 
na lesklý sníh.

2. Rovnou na plech vylože-
ný pečicím papírem tvořte 
polévkovou lžící velké pu-
sinky, uprostřed každé lžící 
vytvarujte důlek pro náplň 
a „sušte“ 35 minut. Vypněte 
troubu, ale korpusy nechte 
ještě následující půlhodin-
ku uvnitř, aby zkřehly.

3. Vychladlé korpusy zdob-
te zakysanou smetanou, do 
které předem rozmačkejte 
několik malin. Pavlovu 
ozdobte čerstvým ovocem 
a okvětními plátky zahrad-
ních růží.
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Stačí zavřít oči a vyslovit svá svatební přání. Až je 

otevřete, bude všechno připravené. Od šatů přes 

dort až po výzdobu. Tak to (samozřejmě s lehkou 

nadsázkou) funguje v agentuře Svatby podle Katy. 

S její zakladatelkou jsme si povídali o svatebních 

trendech, přípravách a preferencích českých ne-

věst. 

05 / Svatba
na klíč
Kateřina Janoušková:  
Svatbám vládnou pastelové
barvy, dřevo a krajka.

05 / Svatby na klíč Rozhovor s majitelkou agentury Svatby podle Katy.
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Agenturu Svatby podle Katy provozujete už od 
roku 2007. Jak se pořádání svateb za posledních 
deset let změnilo?
Dost radikálně. Konečně se upouští od organz  
a růžových kamínků na stole a začíná éra krásných, 
stylových, elegantních a hlavně jednoduchých sva-
teb. Hodně oblíbené jsou svatby ve stodole a rustik 
styl. Jsem ráda, že se konečně nevěsty přestaly bát 
a nechávají popustit svoji fantazii nebo se necháva-
jí inspirovat zahraničními portály.  

Jak při plánování a organizování svateb postu-
pujete a co by měli snoubenci zvážit, než se na 
Vás obrátí?
Než se na nás snoubenci obrátí, měli by si být jistí 
termínem svatby a jejím stylem. Měli by zhruba 
vědět, kolik hostů chtějí nebo plánují na svatbě 
mít. A také do jaké míry chtějí, abychom do příprav 
zasahovali – zda chtějí svatbu na klíč nebo třeba 
jen pomoci s výzdobou. 

Snoubencům nabízíte kompletní servis, což 
zahrnuje nejen organizaci, ale také třeba vazbu 
květin a celkový koncept včetně dekorací. Jaké 
trendy v oblasti výzdoby panují?
Jak jsem uváděla výše, hodně se teď realizují svatby 
v rustik stylu. Ale i shabby chic, vintage. Obecně už 
dlouho vládnou pastelové barvy, kombinace barev, 
dřevo, krajka, juta.

Svatba může být pohádková, přírodní i komik-
sová. Mají české nevěsty rády svatby na určité 
téma?

Spíše než téma abych řekla, že nevěsty řeší styl. Zda 
bude krajková, rustik, blyštivá, květinová. Ale sa-
mozřejmě se najdou i svatby nebo snoubenci, kteří 

05

05 / Svatby na klíč Rozhovor s majitelkou agentury Svatby podle Katy.
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01 by chtěli, aby se jejich svatba nesla v určitém 
tématu. Například cyklistická, čaj o páté, svatba 
na téma hokej nebo fotbal, puntíkatá… a tak 
bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. 
Témat je opradu mnoho.

Součástí Vašich služeb je také objednání 
dortu a cukroví. Co v této oblasti “frčí”?
Teď jednoznačně vedou “naked dorty”. Dort 
není potažený modelovací hmotou a je tedy 
vidět korpus. Zdobí se pak už jen živými květy 
nebo čerstvým ovocem. K tomu se pak stejně 
ladí také candy bar.

Když člověk provozuje svatební agenturu, 
musí sledovat všechny trendy a novinky. 
Kde nejčastěji čerpáte inspiraci?
Tak určitě je třeba čerpat inspiraci, ale spíš je 
důležité naslouchat přáním snoubenců. Ti 
určují, jak by jejich svatba měla vypadat, my 
můžeme jen směrovat a doporučovat. Ale in-
spiraci čerpáme většinou na různých zahranič-
ních svatebních portálech, protože je pravdou, 
že české svatby se těm zahraničním začínají 
podobat až poslední tři roky.

Jak vypadá vysněná svatba podle Katy?
Neřekla bych, že mám ještě nějakou vysněnou 
svatbu. Už jsem realizovala opravdu bezpočet 
svateb a mnoho témat a stylů. Co si ale vždy 
přeji, je, aby si snoubenci svatbu užili, aby se 
nestresovali. Aby si i ty přípravy užili a my pro 
ně byli přínosem a oporou. Pokud jsou snou-
benci v pohodě, je to známka toho, že i celá 
svatba bude pohodová a bez stresu. 

05 / Svatby na klíč Rozhovor s majitelkou agentury Svatby podle Katy.

05
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Oblíbené
jsou svatby ve stodole

a rustik styl. Jsem ráda, že 
se nevěsty přestaly bát 

a inspirují se vlastní  
fantazií i zahraničními 

weby.

01 05

05 / Svatby na klíč Rozhovor s majitelkou agentury Svatby podle Katy.
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05 / Svatby na klíč Rozhovor s majitelkou agentury Svatby podle Katy.

Teď jednoznačně
vedou “naked dorty”. 

Korpus není potažený 
modelovací hmotou
a zdobí se jen živými 

květy nebo
ovocem. 
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V českých městěch roste počet zajímavých kaváren 

a restaurací, které k občerstvení přistupují s lehkos-

tí a vtipem. Patří k nim i brněnské bistro Marináda 

Store – obchod spojený s kavárnou, kde můžete 

posedět, nakoupit a užít si příjemnou atmosféru.  

A samozřejmě také uspořádat svatební hostinu.  

O její moderní podobě jsme si popovídali s Marké-

tou Půžovou, která je duší celého podniku. 

06 / Svatební
menu
Jak vypadá moderní svatební 
hostina a jaké sladkosti jsou in? 
Odpověď najdete v rozhovoru  
se spolumajitelkou bistra 
Marináda Store. 
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Marináda Store
Marináda Store je multifinkční prostor, kde se 
prodává dobré jídlo, pije kvalitní káva i slaví. 
Dá se pojmout také jako místo k uspořádání 
svatební hostiny?
Určitě ano, ale kapacitně dost omezené. Budoucí 
novomaželé u nás třeba uspořádali předsvatební 
brunch se svými svědky a úplně nejbližšími…

Jak vypadá moderní svatební menu? Předpo-
kládám, že knedlíčková polévka a svíčková už 
to dávno nejsou. 
To záleží. Není svíčková jako svíčková.. všechno je 
to o nějakém šmrncu na talíři a i ta svíčková se dá 
krásně naservírovat. Ale ano, nejsme zastánci řízků 
a gulášů na svatbách. Jídlo obzvlášt v tento den by 
mělo být sexy. Lidé chtějí čím dál tím víc zdravé, 
lehké věci. Na druhou stranu i domácí chléb s tak 
oblíbenou škvarkovou pomazánkou s jarní cibulkou 
může vypadat skvěle.  
Nejvíc podle mě záleží na místě, kde se svatba 
odehrává a pak už se to dá ladit do daného stylu. 
V globálu  si myslím, že svíčková a řízky na českých 
svatbách stále vévodí. A když už se svatebčané roz-
hodnou, že by to chtěli v modernějším a zdravějším 
duchu, je to z 90 procent tak, že pro starší generaci 

stejně objednají řízky a guláš s pěti knedlíky a pro tu 
mladší část třeba osloví nás a chtějí prkénka, tapasy, 
quiche, makronky, limonády… 
Ve výsledku to na svatbě  většinou nikdy nevypadá 
dobře, protože řízky a guláš jim dělala teta a vedle 
toho jsou věci od nás. Tím nechci říct, že řízky od 
tety nejsou dobré. 

A co dorty a koláčky? Panují v oblasti svateb-
ních sladkostí konkrétní trendy?
Dle mého názoru je dnes už strašně přecupca-
keováno. Letos jsme byli součástí brněnského 
Wedding bazaaru, stánek co stánek byl samý 
cupcake, všemožných barev. Takže ano, cupcaky 
frčí. My je ale moc nevedeme. I když to už také 
není nic nového, přikláníme se spíše k pastelovým 
makronkám, cookies, brownies, tiramisu.  
I domácí svatební koláčky ale můžou být krásné. 
Dostávám se zase a znovu k tomu, že se vše točí 
okolo prostředí, kde se svatba odehrává. Možností 
je spousty, jen je opravdu důležité to udržet  

v jednom duchu! 

Z Marináda Store se linou vůně z celé Evropy. 
Kterou za zahraničních specialit a nápadů byste 
rádi a častěji viděli i na českých svatbách?

Bylo by to asi jídlo všeobecně více fresh a sexy.  
A hlavně také motto, že méně je více nebo v jedno-
duchosti je krása. I obsahově. Aby jídla měla hlavu  
a patu a nebyly to jen hromady másla, mouky  
a cukru. Nejet na kvantitu, ale na kvalitu. 

06 / Svatební menu Jak vypadá moderní svatební hostina a jaké sladkosti jsou in? Odpověď najdete v rozhovoru se spolumajitelkou bistra Marináda Store .
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Jídlo ve svatební
den by mělo být sexy - 

zdravé a lehké. Na druhou 
stranu i domácí chléb se 

škvarkovou pomazánkou 
s jarní cibulkou může 

vypadat skvěle.

01 
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07 

Pokud toužíte na svatbě vypadat jako půvabná 

víla nebo něžná princezna, následující řádky jsou 

přesně pro vás. Oslovili jsme zakladatelky féro-

vých květinářství, které znají květinová tajemství 

českých lučin, lesů a hájů. Sezónní květy kombinují 

s kapradím i bylinkami a při jejich tvorbě respektují 

osobnost nevěsty a její přirozené kouzlo. Každá 

svatební kytice je tak úplně jiná, ale v jednom se 

shodují: návrat ke kořenům.

07 / Férové 
květiny
pro férové
nevěsty
Víme, kde se tvoří voňavé 
kytice, které respektují krásu
přírody.  
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Hlavní svatební sezóna je v plném proudu od jara 
do podzimu. Jaký vliv mají konkrétní měsíce na 
výběr svatební květiny? „Většina letních nevěst si 
potrpí na pivoňky, hortenzie a různé druhy růží, rádi 
používáme i míň známé čechravy, černuchy, rozrazi-
ly, třapatky, bodláky a taky spoustu bylinek – aby to 
vonělo,“ říká Radka Jaburková z květinářství Kvítí  
z lesa a dodává, že v jarních kyticích dominují pry-
skyřníky. Vzácnější jsou pak zimní svatby, pro které 
má slabost Lucie Králíková z květinářství Efemér.  
„Zimní svatby máme obzvlášť rády. Znamenají výzvu 
pro naše  přemýšlení a hledání.“

Roční období je jedna věc, hlavní je ale přede-

vším přání budoucí paní. Které květiny mají české 
nevěsty nejradši? „Často si přejí kytičky, které mají 
vypadat jako z lesa nebo ze zahrady. Tady opět záleží 
na sezóně, ale na jaře nejradši používáme čemeřice, 
sasanky, pučící větvičky různých dřevin, kapradiny, 
voňavé modřence, květ magnolie... Každá nevěsta je 
ale specifická a kytici jí chceme vždy vytvořit na míru,“ 
říká Radka. Podobně to vidí i Lucie. „Samozřejmě 
nás zajímá, jestli má nevěsta nějakou určitou rostlinu 
ráda, ale u nás neexistuje nějaké obecné hledisko ob-
liby, nevážeme podle katalogu. Naše zákaznice nám 
dají většinou úplnou volnost, protože mají rády náš 
výtvarný rukopis, nebo spolu vytváříme téma  
a šifrujeme ho pomocí květin.“

Pouhou květinou to ale většinou nekončí. Na přání 
můžete mít také výzdobu interiéru nebo doplňky 
pro ozdobení účesu. „Žádané bývají různé aplikace 
do vlasů – půl věnečky, květinové sponky, čelenky 
nebo asymetrické květinové přízdoby do načechra-
ných účesů,“ vyjmenovává Radka. Výzdobu prostor, 
vlasů i šatů vytváří také Lucie, která má se svou 
kolegyní Klárou Zahradníčkovou i další zkušenosti. 
„Bavilo nás také vymýšlet směs kadidla do kostela 
nebo různé objekty na výzdobu oltářů,” říká.

A co všechno by měla nevěsta zvážit, než začne 
plánovat výběr svatební kytice? „Vlastně je to úplně 
naopak – nevěsta si může vybrat vše podle svých 
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V čem se férová květinářství liší od těch  
konvenčních? 

„Myslím, že hlavně v tom, že netvoříme podle 
nějakých šablon nebo floristických trendů. Rádi 
pracujeme s přírodními materiály, které jsou sezonní 
a dají se sehnat venku – na rumišti, poli, v parku, 
lese, na louce nebo na zahradě. Spoustu kytek si v 
sezoně pěstujeme na naší zahradě, a když už bereme 
řezanku z velkoskladů, snažíme se vybírat sezonní 
květiny vypěstované v Evropě, nebo dovezené z fair 
tradových farem.“

Radka, Kvítí z lesa

„Efemér jsme založily před pěti lety a stály jsme u zro-
du nového způsobu přemýšlení nad použitím květin. 
Zajímala nás etická stránka obchodu s květinami, řeši-
ly jsme jejich původ, dovoz z dalekých zemí, negativní 
dopad jejich pěstování na tamější krajinu. Proto jsme 
rozhodly  používat  pouze české květiny. Pěstujeme je 
na svých zahradách, spolupracujeme  s českými pěsti-
teli  a hledáme v krajině stále nové druhy. Snažíme se 
na rostliny dívat z různých úhlů. Velmi nás zajímá kon-
krétní zákazník, většinou navážeme osobnější vztah, 
a tak naše spolupráce není monotónní, netvoříme 
stejné kytice, neopakujeme témata.“

Lucie, Efemér

představ a kytici potom doladíme podle 
typu šatů, účesu a líčení, které si vybere,“ 
popisuje Radka s tím, že na volbu kyti-
ce má vliv i místo, kde se obřad koná. 
Důležité je přitom dodržet jednotný 
styl. „Když to vezmu z pohledu květinář-
ky, tak je docela jasné, že k „dortovým“ 
princeznovským šatům s korzetem 
nebudu tvořit kytici z lučních kvítků, 
ale spíš použiju plnokvěté růže, pivoň-
ku, hortenzii nebo jícnovku. Naopak k 
jednoduchým vílím šatečkám s krátkou 
sukní klidně použiju pelmel pomněnek, 
lučních zvonků, krvavce, jestřábníku, ko-
pretin, kokošky a heřmánku,“ doplňuje. 

A které květiny mají majitelky fair-tra-
de květinářství nejradši? Samozřejmě 
ty české, ale zároveň nevšední. „Nejlíp 
ze zahrady nebo plané. Super jsou třeba 
kytice z kvetoucích bylinek, ale nádherné 
jsou i kytice z vřesů a vřesovců, se stoli-
stými růžemi, s jedlými květy borůvek, 
sasanky a pomněnky. Kytice nejsou 
o jednotlivých kytkách, ale o fungují-
cím celku. Pak to má duši,“ říká Radka. 
Podobně to vidí i Lucie, pro kterou je 
důležité poselství nebo význam kon-
krétních rostlin. „Když na něco odkazují, 
nebo vypovídají o odvaze a přemýšlení 
našich zákazníků. Ať už je to poctivá su-
rová venkovská kytice, nebo kytice jako 
objekt,“ uzavírá Lucie. 

http://kvitizlesa.cz
http://www.efemer.cz
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Málokterá svatební záležitost se těší tak velké pozor-

nosti jako šaty. Sníme o těch nejkrásnějších, hledá-

me je na fotkách a představujeme si, jak bychom  

v nich mohly vypadat. O výběru těch pravých jsme  

si povídali s návrhářkami Josefinou Bakošovou  

a Zdeňkou Imreczeovou, které nám přiblížily celý 

proces a zároveň prozradily, v čem by se vdávaly ony, 

kdyby se jejich svatba konala letos. A nezapomněli 

jsme ani na ženichy. Detaily k navrhování obleku na 

míru jsme zjišťovali od návrhářského dua Sisterscon-

spiracy, které tradiční oblek nebo dokonce smoking 

umí proměnit ve svěží a originální záležitost.

08 / Designový 
pár
Návrhářky značek Imreczeova,  
Sistersconspiracy a Josefina  
Bakošová vás provedou procesem 
tvorby šatů a obleků na míru.
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Zdeňka Imreczeová: 
Trendem je přirozenost 
a uvolněnost
Jak při navrhování svatebních šatů postupujete 
a co by měly budoucí nevěsty zvážit, než se na 
Vás obrátí?
V zásadě jsou dvě cesty, jak při návrhu šatů postu-
povat. Buď se podaří vybrat některý ze stávajících 
modelů, ať už přímo svatebních šatů nebo šatů ze 
sezónní kolekce, na nichž je možno domluvit nej-
různější úpravy a změny, včetně výběru materiálu  
a barevnosti.  
Druhá, delší cesta, je návrh šatů přímo na míru, kde 
je určitě výhodou, pokud má nevěsta alespoň zá-
kladní představu, jakým směrem by se chtěla vydat.
Důležité je zejména počítat s tím, že celý proces – 
od první schůzky, po vytvoření návrhů, objednání 
materiálu a šití šatů se všemi zkouškami – trvá mini-
málně dva až tři měsíce. 

I když je svatba individuální záležitostí, v oblas-
ti šatů se rok co rok tvoří nové trendy. Jaké jsou 
ty aktuální?
Trendem je přirozenost a uvolněnost. Místo velkých 

šatů s krinolínou dávají nevěsty přednost jed-
noduchosti a pohodlí, v šatech chtějí strávit celý 
den a cítit se příjemně. Nevěsty, které mě oslovují, 
většinou touží spíše po minimalistických šatech bez 
přehna né zdobnosti, se zajímavými detaily a často 
je plánují nosit i po svatbě. Ne vždycky proto zůstá-
vají věrné bílé nebo krémové barvě. 

Kdybyste se letos měla vdávat, co byste si ob-
lékla?
Oblékla bych dlouhé bílé hedvábné košilové šaty se 
zvýrazněným pasem ze své aktuální jarní kolekce. 
Vdávala bych se bosa na louce s kyticí z pryskyřníků 
a celou noc protančila. 

08 / Designový pár Návrhářky značek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová Vás provedou procesem tvorby šatů a obleků na míru.
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Josefina Bakošová:
Tvořím minimalistické šaty  
se zajímavým střihem
Jak při navrhování svatebních šatů postupujete a co by měly 
budoucí nevěsty zvážit, než se na Vás obrátí?
Asi nejdůležitější je výběr návrháře… v tom smyslu, že při pohle-
du na mé kolekce je téměř jasné, že nejsem zastánce typických 
svatebních rób. 
Takže vlastně zvážit, zda se jim má práce líbí a pokud ano, tak je 
vše naprosto ideální! Šaty, které vytvářím jako svatební, jsou pře-
devším velmi jednoduché. Minimalistické se zajímavým střihem. 
Pokud mě tedy slečna osloví, vytvářím pak jí na míru skici, návrhy, 
ze kterých si pak vybere ten pravý. Shodneme se na materiálu  
a pak začíná část zkoušení.

I když je svatba individuální záležitostí, v oblasti šatů se rok 
co rok tvoří nové trendy. Jaké jsou ty aktuální?
Mně to připadá stále dost podobné… tedy ty klasické, velké suk-
ně a korzety. Momentálně vidím hodně  krajky – to ale není žádná 
novinka. 

Kdybyste se letos měla vdávat, co byste si oblékla?
Já jsem v tomhle totálně rozporuplná. Někdy se cítím a mám nála-
du na totální romantiku… Jednoduché empírové šaty na zem  
s vlečkou, hedvábné a něžné… Takový snový a éterický vjem. 
Naopak někdy zcela opačně. Miluji ženy v pánském obleku. Krás-
né vypasované kalhoty, sako, boty na podpatku. To celé v bílém se 
zlatými doplňky. Kdybych se rozhodovala právě dnes, tak jdu do 
obleku!

08 / Designový pár Návrhářky značek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová Vás provedou procesem tvorby šatů a obleků na míru.
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Sistersconspiracy: 
I smoking umíme 
pojmout jinak 
a zajímavě!
Jak při navrhování obleku pro ženicha postupu-
jete a co by měli snoubenci zvážit, než se na Vás 
obrátí?
Nejdůležitější je, aby si zákazník dobře ujasnil, 
jaký styl se mu líbí a co přesně od obleku očekává. 
Máme to štěstí, že k nám většinou přichází páry,  
které znají naši tvorbu a ví, že neděláme úplně kla-
sické obleky, ale najdou u nás svěží, neformální  
a spíše ležérní oděvy. Na našem webu máme ně-
kolik ukázek takových obleků na míru. Postup při 
tvorbě zakázkového obleku je takový, že při prvním 
setkání si řekneme základní představu, vezmeme 
míry a odsouhlasíme předběžnou kalkulaci.  
Na další schůzce už vybíráme z konkrétních kreseb-
ných návrhů a vzorků materiálů. Následuje zkouška 
modelu - buď už z finálního materiálu nebo materi-
álu zkušebního (kalika), kde se vše pečlivě odzkouší, 
aby hezky sedělo. Pokud je potřeba, tak proběhne 
ještě jedna zkouška, po které je už vše důkladně 

připravené na předání švadlence k ušití. Celý proces 
zabere cca dva měsíce, proto je důležité schůzku 
domluvit včas, aby se vše v klidu a pohodě stíhalo! 

I když je svatba individuální záležitostí, v ob-
lasti svatebních obleků se rok co rok tvoří nové 
trendy. Jaké jsou ty aktuální?
Přiznáme se, že pánské trendy ve svatebním obleče-
ní příliš nesledujeme. Obecně jde ale říci, že pánská 
móda směřuje více k ležérnímu stylu, hodně se 
pracuje s přírodními materiály, jako je například len. 

Častěji se nosí také doplňky jako motýlek, kapes-
níček, klobouk, zdobí se klopy. Pokud ale někdo 
na klasickém oděvu trvá, tak i smoking umíme 
pojmout jinak a zajímavě!

Jak v očích Sistersconspiracy vypadá svatební 
oblek snů?
Svatební oblek snů je ten, se kterým je zákazník 
maximálně spokojený!

08 / Designový pár Návrhářky značek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová Vás provedou procesem tvorby šatů a obleků na míru.
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Talentovaná Bára Dočkalová umožňuje nevěstám 

proměnu v oslnivé hvězdy s třpytivým diadémem, 

elegantní princezny s perlami ve vlasech i roman-

tické víly s věnečkem z hevábných květin. Pod 

značkou Tiarra vyšívá, tvaruje, splétá a sešívá pře-

krásné čelenky, o kterých si teď budeme vyprávět. 

09 / 
Nejkrásnější 
šperk pro 
nevěstu? 
Svatební čelenka! 

09 / Nejkrásnější šperk pro nevěstu? Svatební čelenka! 

http://tiarra.cz
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Jak dlouho je značka Tiarra na světě a co bylo 
inspirací pro její vznik?
Tiarra vznikla před třemi lety jako svatební odnož 
značky Samodiva, která dělala vlasové a oděvní 
doplňky. Svatební branže se zpočátku zdála docela 
svazující a omezená konzervativními představami, 
ale ukázalo se, že osvícených nevěst s vlastní před-
stavou a vkusem je víc než dost. 

S jakými materiály při tvorbě svatebních čele-
nek pracujete?
Všechny ozdoby vznikají precizním ručním zpraco-
váním kvalitních materiálů – českého štrasu, korálků 
z Jablonce, benátské krajky, hedvábí. Právě tvorba 
hedvábných květů je oblast vyžadující značnou 
řemeslnou zručnost a trpělivost. Na počátku je kus 
pravého hedvábí, který je třeba naškrobit, obarvit 
na požadovaný odstín, vystřihnout každý jednot-
livý okvětní plátek, vytvarovat ho pomocí tepla 
speciálním nástrojem, sestavit do podoby květu, 
doplnit pestíky a ručně sešít. Dřív se tímhle uměním 
zabývaly modistky, což je dnes už polozapomenuté 
povolání.

Co u budoucích nevěst převažuje - vyběr z ko-
lekcí nebo zakázková výroba?
V současnosti se Tiarra zabývá téměř výhradně za-
kázkovou tvorbou. Na webu sice naleznete jakousi 

kolekci, ale slouží spíš pro orientaci v typech a mož-
nostech ozdob. Ukázalo se totiž – a není se vlastně 
čemu divit – že každá nevěsta chce být jedinečná. 
Proces zhotovení ozdoby na míru zahrnuje obvykle 
osobní schůzku, vytvoření návrhů, schválení mate-
riálů a případně i jednu nebo více zkoušek. Některé 
nevěsty mají od začátku velmi jasnou představu, 
kterou jim pomohu uvést do života, některé si ne-
chají poradit nebo vše nechají na mně. Všem je ale 

bez rozdílu věnovaná velká péče a osobní přístup.

Čím se inspirujete při tvorbě Tiarra kolekcí?
Múzami bývají většinou samotné nevěsty. Tvorbou 
kolekcí se nezabývám.  Občas ale (hlavně mimo sva-
tební sezónu) vzniknou solitérní kousky, inspirova-
né často mými kamarádkami, poezií, tím, co zahléd-
nu nebo zaslechnu na ulici. A nebo prostě vyrobím 
něco, co aktuálně sama nutně potřebuju nosit.

09 / Nejkrásnější šperk pro nevěstu? Svatební čelenka! 
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Má skvělé nápady a neuvěřitelný talent. Fotografka 

Anna Édes umí zachytit jedinečné kouzlo okamžiku 

a atmosféru svatebního dne. Krásně a přirozeně. V 

rozhovoru pro Bella Rose odkrývá tipy a triky, které 

vedou k dobrým fotkám, a přidává i historku pro 

zasmání. Zároveň prozrazuje, který styl svatby je jí 

nejbližší a jaký byl její vlastní velký den.  

10 / Jak
na krásné 
a přirozené 
svatební 
fotky? 
Rozhovor s fotografkou
Annou Édes. 

10 / Jak na krásné a přirozené svatební fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.

https://m.facebook.com/edesfoto/
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Co tě přivedlo k focení svateb a jak dlouho už se 
této krásné práci věnuješ?
Asi před čtyřmi lety se mi vdávala kamarádka, vzala 
jsem si tam foťák a pořídila několik snímků. Viděla to 
kamarádčina kamarádka a chtěla mě jako fotografku 
na svou svatbu. A pak se to začalo nabalovat.

Jaké jsou současné trendy ve svatebním focení  
a jaké styly svateb máš nejraději ty?
Momentálně je v kurzu přirozenost, fotky za pod-
večerního slunce, neformální pózy, momentky... 
Což mně osobně vyhovuje taky. Svatby mám totiž 
nejradši právě ty méně formální, nejlíp když se celé 
odehrávají venku, se spoustou květin a světýlek, také 
s dobrou hudbou a krásně oblečenými, svátečně 
naladěnými lidmi.

Jak by se ženich s nevěstou měli na takové focení 
připravit?
Určitě schůzkou s fotografem. Já se osobně s kaž-
dým párem scházím pár měsíců před svatbou. 
Poznáme se, hovoříme o nich, o svatbě a o spoustě 
důležitých detailů. Pokud daný pár chce, spojíme to 
s předsvatebním focením, kde si všechno prakticky 
vyzkoušíme. I když je to vlastně moje práce, stále 
si uvědomuji, že každá svatba je jedinečná a velmi 
osobní záležitost. Tak k tomu i přistupuji.

Kdy je nejlepší doba na pořízení fotografií  
a jak je nejlepší focení zakomponovat do  
svatebního dne?
Nejlepší je určitě podvečerní světlo (hodinku před 

10

10 / Jak na krásné a přirozené svatební fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.
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01 západem slunce). Rozhodně stojí za to si na něj po-
čkat. Dělá krásnou jemnou pleť na fotkách a úplně 
jinou, romantickou atmosféru celého snímku. Na 
druhou stranu nejhorší čas na focení je přes poledne 
kdy je slunce vysoko a dělá ostré linie a tmavé stíny. 
Rozhodně taky nedoporučuji plánovat focení mezi 
obřad a hostinu. Čekající hladoví svatební hosté vám 
za to nebudou děkovat. 

Podlě mě nejlepší varianta, jak focení zakompono-
vat do svatebního dne, je rozdělit ho na dva menší 
bloky. Krátce před obřadem a krátce navečer. Focení 
před obřadem je značně kontroverzní, protože  
v Česku stále převládá oblíbená tradice, že ženich 
vidí nevěstu až při obřadu. Většinou se nevěsty ohání 
tím, že nechtějí přijít o ten wow moment. Pravda 
ale je, že on se ten wow moment dá zažít stejně, jen 
jinak - o samotě, jen nevěsta a ženich, bez stovky  
očí okolo (jen ten fotograf v keři tedy...). Zároveň 
máte krásné fotky (s čerstvým make-upem) už před 
obřadem a během samotné svatby už nemusíte 
nechávat hosty o samotě a stresovat se focením.  
A když je večer ono zmiňované krásné světlo, tak  
si z hostiny na pár minut odskočíte a skoro nikdo  
si toho ani nevšimne.

V poslední době znovu ožívá polaroidová fotka. 
Jaký k ní máš vztah?
Jednoznačně pozitivní! Polaroid má svoje kouzlo a 
jsem ráda že je o něj zájem. Sama ho vlastním  
a půjčuji na svatby, kde fotím. Pro hosty to může být 
super zábava, dárek, vzpomínka.

Svatební focení je asi vždy tak trochu zážitek, 
máš ale mezi nimi nějaký, který je zkrátka  
nezapomenutelný?
Mám jich dost! Mohla bych o nich psát. Ale jeden, 
na který opravdu nezapomenu, nastal při chystání 

10 / Jak na krásné a přirozené svatební fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.

10
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nevěsty už těsně před obřadem, kdy byla v míst-
nosti už jen ona, její pouze rusky mluvící sestra a já. 
Za pár minut měl přijet řidič, tak se nevěsta začala 
oblékat do šatů. Jenže jsme zjistily, že celkem pod-
statná část šatů chybí - stuha ke šněrování. Zůstala 
zapomenutá v jiném městě a na bytě se nic vhod-
ného nenacházelo. Tak jsem se chopila iniciativy 

a vyběhla na ulici hledat nejbližší svatební salon. 
Doteď na ten zmatený běh přes značnou část Brna 
ve třicetistupňovém vedru nezapomenu. Salon 
jsem naštěstí našla, nějakou stuhu splašila a obřad 
měl nakonec snad jen pětiminutové zpoždění.

Prozradíš nám něco o tom, jaká byla tvoje  

svatba?
Naše svatba byla česko-maďarská (můj muž má 
maďarskou národnost), hostina byla venku pod 
stromy, se spoustou světýlek, květin, úžasnou ká-
vou a dezerty od mých přátel, kteří dělají catering. 
No a to vše se skvělými lidmi. Ti jsou na svatbách 
nejdůležitější. Oni dělají tu atmosféru.

10 / Jak na krásné a přirozené svatební fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.

10 
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Budeme k vám upřímní. Největší zábavou pro hos-

ty budete vy sami. Budou si chtít povídat, budou 

vás pozorovat a někteří také zásobovat cennými 

radami do manželství. Pozornost je fajn, ale někdy 

je jí přiliš. Odvraťte oči hostů směrem k foťáku, kte-

rý okamžitě dává výsledky. Polaroid. Znovuzrozený 

hit, který poskytuje krásně teplé fotky s jedinečnou 

atmosférou. Díky PolaroidLove si foťák můžete za-

darmo půjčit a díky rekvizitám z Bella Rose se  

u focení budete hodně dobře bavit. 

11 / Jak 
zabavit hosty
Hitem jsou fotky z Polaroidu,  
který si díky PolaroidLove můžete 
zadarmo půjčit. A na Bella Rose 
máme pro tuto příležitost  
báječné rekvizity.

11 / Jak zabavit hosty Hitem jsou fotky z Polaroidu, který si díky PolaroidLove můžete zadarmo půjčit. A na Bella Rose máme pro tuto příležitost báječné rekvizity.

https://www.polaroidlove.cz/
https://www.bellarose.cz/dekorace/rekvizity-do-svatebniho-fotokoutku-set-20-ks/


55

11

„Polaroid vám zapůjčíme úplně zdarma. Zaplatíte 
pouze za filmy, které si u nás vyberete,” říkají Tomáš 
a Michal z projektu PolaroidLove, přes který už od 
roku 2009 šíří povědomí o půvabu polaroidové 
fotky. Na svatbu kluci doporučují zvolit foťák Instax 
Mini, který dodává originální fotky ve velikosti vizit-
ky. „Výhodou je rychlost, jednoduchost a nezaměni-
telný formát fotky,” popisuje Michal. Dobrou volbou 
je také Instax Wide - ideální foťák na svatby, večírky 
a kamkoli, kde chcete hotové fotky rychle rozdávat 
hostům. „Má skvělé podání barev,” doplňuje Tom.  
Foťák je tedy zajištěn a zbývá vytvořit fotokoutek. 
Jak na to? Vyberte si útulné místo v prostorách, kde 
se oslava pořádá, ať už je to strom v zahradě nebo 
útulné místo u okna, které vyzdobíte pomocí balón-
ků, lampiónů, pomponů a dalších dekorací. Přidejte 
hezké křesílko, stoličku nebo houpací síť  a stoleček, 
kam můžete položit foťáky a rekvizity, které jsou pro 
celou zábavu klíčové. V našem setu najdete všechno 
nezbytné od rámečku, knírů a brýlí přes úsměvy až 
po masky a štítky s vtipnými nápisy jako třeba “I’m 
next“ nebo “Best dancer“.  
Výhodou polaroidu jsou originální a hlavně okamži-
té fotky, které hned vyzdobí celou oslavu. Během 
chvilky si můžete vytvořit první svatební album, 
které sice nebude plné ostrých fotek jako od profí-
ka, ale bude zářit úsměvy a díky lehce rozmazaným 
snímkům je zaručena absence stížností, že to něko-
mu na fotce nesluší. 

 

Kluci
z PolaroidLove pro 
vás připravili slevu 

10 procent na filmy  
z jejich obchodu. 

Do objednávky stačí
připsat heslo
BellaRose. 

11 / Jak zabavit hosty Hitem jsou fotky z Polaroidu, který si díky PolaroidLove můžete zadarmo půjčit. A na Bella Rose máme pro tuto příležitost báječné rekvizity.

https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=lampiony&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=pompon#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/prilezitost/svatba/?zacatek=48&f1_109=bytove-doplnky&vi=1/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=houpac%C3%AD+s%C3%AD%C5%A5&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=houpac%C3%AD+s%C3%AD%C5%A5&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/rekvizity-do-svatebniho-fotokoutku-set-20-ks/
https://www.polaroidlove.cz/shop/
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Jak se pozná krásný dárek? Podle upřímné radosti  

v očích obdarovaného. Při výběru svatebních darů 

je tedy důležité zamyslet se nad tím, co novoman-

želé skutečně potřebují, chtějí a ocení. Nejste si 

jistí? Nevadí. Na Bella Rose jsme vytvořili seznam 

svatebních darů, které nikdy nezklamou. Jsou nad-

časové, krásné a aspoň trošku i praktické. Půvab-

nou volbou jsou třeba postříbřené příbory s origi-

nálními nápisy, které potěší každé novomanželské 

srdce. A navíc: dávat se nemusí jen věci…

12 / Svatební
dary
Co si přát a co darovat.

12 / Svatební dary Co si přát a co darovat.

https://www.bellarose.cz/kategorie/svatba-svatebni-dary/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/kategorie/svatba-svatebni-dary/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?zacatek=24&hledany_vyraz=postř%C3%ADbřená#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Trefit se do vkusu a potřeby čerstvých manželů 
může být obtížné. A proto tu jsou dárkové poukazy 
a svatební seznamy. Vychytaný svatební wishlist si 
můžete vytvořit třeba přes web Dejmidarek.cz. Pak 
už jen stačí sdílet odkaz svým známým a těšit se, že 
na svatbě budete rozbalovat samou radost. Zároveň 
je ohlídané, že nic nedostanete dvakrát. Dárky se 
rezervují, takže nikdo další už vám stejnou věc 
nekoupí. 

Krásně zabalené dary na svatbě samozřejmě nesmí 
chybět. Moment rozbalování je kouzelný, ale jde 
to i bez věcí. Potěší i vtipně zabalené peníze, které 
se budou hodit na svatební cestu, anebo je tu další 
zajímavá varianta: Darovat dobro. V praxi to vypadá 
tak, že hosté místo útraty za dárky věnují peníze 
na dobročinné účely. A nemusí to být na druhém 
konci světa. Stačí se podívat, kdo potřebuje pomoc 
v našem nejbližším okolí… 

A kdo další se může dárkem potěšit? Přeci hosté 
a družičky. Bude hezké, když všichni odejdou se 
společnou vzpomínkou na krásnou svatební oslavu. 
Koláčky a cukroví zabalte do krásných sáčků nebo 
dárkové tašky a přidejte drobnost navíc. Může to 
být kartička s poděkováním, kvalitní čaj nebo třeba  
levandulový sirup. Krásným dárkem pro družičky 
pak můžou být náramky ve stejné barvě ozdobené 
třpytivými kamínky. 

12 / Svatební dary Co si přát a co darovat

12 

https://www.bellarose.cz/dekorace/darkovy-poukaz-v-obalce/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
http://dejmidarek.cz/
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=s%C3%A1%C4%8Dky#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=dárková%20taška#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/kategorie/caje-a-pochutiny/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/levandulovy-sirup-250-ml/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=n%C3%A1ramek&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Svatební dary podle Bella Rose 

01 

02

03

08

04

05

06

09
10

07

01 Křišťálová karafa Alexandra 
Crystal BOHEMIA 0,7 l 
02 Dárková papírová taška  
Adrienne 
03 Dárková papírová taška  
Copper Dot M
04 Papírové sáčky Monochrome 
Magic - 10 ks 
05 Postříbřený set čajových  
lžiček His & Hers
06 Svatební přání - Happy  
day wedding
07 Zapékací mísy Heart Mynte pink
08 Porcelánová konvice Abelone 
White 1l
09 Ovocný čaj Rhubarb spritzer tea 
- 130gr
10 Postříbřený nožík na máslo 
Spread Love

12 / Svatební dary Co si přát a co darovat

12 

KOUPIT PRODUKTY

https://www.bellarose.cz/dekorace/kristalova-karafa-alexandra-crystal-bohemia-0-7-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/kristalova-karafa-alexandra-crystal-bohemia-0-7-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkova-papirova-taska-adrienne/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkova-papirova-taska-adrienne/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkova-papirova-taska-copper-dot-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkova-papirova-taska-copper-dot-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribreny-set-cajovych-lzicek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribreny-set-cajovych-lzicek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-prani-happy-day-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/svatebni-prani-happy-day-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/zapekaci-misy-heart-mynte-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/porcelanova-konvice-abelone-white-1l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/porcelanova-konvice-abelone-white-1l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/ovocny-caj-rhubarb-spritzer-tea-130gr/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/ovocny-caj-rhubarb-spritzer-tea-130gr/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribreny-nozik-na-maslo-spread-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/dekorace/postribreny-nozik-na-maslo-spread-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/kategorie/svatba-svatebni-dary/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba


59

13

Vplujte do svatebních příprav s radostí a dobrou 

náladou. Přinášíme tipy na filmy, seriály, knížky  

a akce, které vás budou bavit a zároveň jsou skvě-

lým zdrojem nápadů, informací a praktických tipů. 

Plán je následující: K filmu nebo seriálu přizvěte 

kamarádku, uvařte si horkou čokoládu a zabalte 

se do deky. Při listování knížkou vám bude dělat 

společnost svatební plánovač, do kterého si zapíše-

te důležité poznámky. A na svatební akce vyražte 

spolu se svým nastávajícím. Některé věci je nejlepší 

dělat společně.

13 / Zaměřeno
na svatby
Tipy na akce, knížky a filmy,
které ve vás probudí svatební  
náladu.
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https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=deka&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=svatebn%C3%AD+pl%C3%A1nova%C4%8D&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba


60

01 

Filmy & Seriály

Sáhněte po klasice (Čtyři svatby a jeden pohřeb, 
Italské námluvy), dopřejte si pořádnou oddechovku 
(Svatby v Benátkách, 27 šatů) a bavte se u svatební 
reality show (Four Weddings).

Knížky & Blogy

Jedním dechem doporučujeme knížku Svatební 
přípravy podle Ejvi, která vás příjemnou a kreativní 
cestou provede od zásnub až po den D. Zmínit mu-
síme také svatební stránku časopisu Vogue a český 
blog Budeme se brát. 

Akce & Workshopy

Malou svatební inspiraci určitě poskytne květnový 
Le Market, tu velkou pak listopadová akce Svatební 
Expo. Mezitím můžete zajít na zajímavé workshopy. 
Třeba krasopísma nebo vázání květin. 
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http://www.csfd.cz/film/17592-ctyri-svatby-a-jeden-pohreb/prehled/
http://www.csfd.cz/film/4809-italske-namluvy/prehled/
http://play.iprima.cz/svatby-v-benatkach
http://www.csfd.cz/film/234171-27-satu/prehled/
https://www.tlc.com/tv-shows/four-weddings/
http://www.albatrosmedia.cz/svatebni-pripravy-podle-ejvi.html
http://www.albatrosmedia.cz/svatebni-pripravy-podle-ejvi.html
http://www.vogue.com/living/weddings
http://www.budemesebrat.com
http://lemarket.cz
http://www.svatebniexpo.cz/cz/
http://www.svatebniexpo.cz/cz/
https://www.facebook.com/krasopiska/
http://www.rosmarino.cz/kvetinove-kurzy/
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Závěr
Několik vět na závěr…

A je to za námi. Prošli jsme celou etapu svatebních příprav a hned několikrát pro-
žili překrásný svatební den. Ten váš se ale teprve stane. Doufáme, že jste na strán-
kách Bella Rose e-booku našly inspiraci, nápady a zajímavé informace, které vám 
zpříjemní svatební přípravy a pomůžou vám ke zorganizování svatby snů. 

Připravili jsme pro vás také malý svatební dar ve formě kódu se slevou 20 procent 
na svatební kategorii, ve které najdete všechno, co se svatbou souvisí – od dekora-
cí, přes praktické doplňky až po slavnostní nádobí. 

Přejeme vám, ať je váš velký den i celý manželský život plný lásky a štěstí. 

Tým Bella Rose
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