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Úvod
Pár slov na úvod... 

Na dokonalú svadbu neexistuje návod, a je teda jasné, že ho nenájdete ani v na-
šom e-booku. Nasledujúce stránky preto berte ako jednu veľkú inšpiráciu, ako 
tento deň pojať tak, aby bol pre vás tým najkrajším. Prinášame trendy, krásne 
fotky aj konkrétne svadobné príbehy, z ktorých dýcha romantická atmosféra  
a slávnostná nálada. Tešte sa na dizajnové nápady, ako svadobný obrad preme-
niť na príjemnú párty, ktorá má štýl.

A aj keď sa ponuka Bella Rose sústredí hlavne na bytové doplnky, nezabudli sme ani 
na prekrásne šaty, originálne šperky a skvelé jedlo. Dozviete sa napríklad, ako k sva-
dobnej róbe pristupujú popredné české návrhárky. Prečítate si, ako vznikajú kúzelné 
svadobné čelenky, ktoré sa zdobia českým štrasom, benátskou čipkou a hodvábny-
mi kvetmi. Zistíte, ktorá sladkosť na svadbách aktuálne najviac frčí a že nie je od veci 
typické svadobné menu odľahčiť a osviežiť - tak aby bolo viac viac fresh & sexi.

Dúfame, že Vám nasledujúce riadky poslúžia ako rázcestník, ktorý vám pomôže nájsť 
cestu k tej najkrajšej oslave lásky.
 
 

S láskou

 
Martina Svadbíková
majiteľka Bella Rose
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Veronika z blogu My White Obsession sa vydávala  

na zámku, a aj keď pôvodne plánovala precízne mi-

nimalistickú svadbu, hostina sa nakoniec odohrala  

v uvoľnenom rustikálnom štýle v priestoroch starej 

stodoly. Blogerka Ejvi Freedom sa pri organizovaní 

obradu držala štýlovej súhry a svedomitá príprava 

sa vyplatila - jej svadba bola ako z rozprávky.   

A Markéta, ktorú poznáte z Instragamu pod účtom 

Mit liv er smukt, si na svojej moravskej svadbe na 

zámku užila kombináciu českých a dánskych tradícií. 

Každá svadba je tak úplne iná, ale jedno majú spo-

ločné - originálne podanie s nádhernou atmosférou.

01 / Svadba
3x inak
Inšpirujte sa svadobnou oslavou 
troch českych blogeriek, ktore
svoj veľky deň zobrali krasne
a netradične.

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.

http://www.mywhiteobsession.com/
http://www.ejvifreedom.com/
https://www.instagram.com/mitliversmukt/
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Rustikálna svadba  
Veroniky z blogu  
My White Obsession
V lete to budú dva roky, čo si vydatá. Ako na 
tento deň spomínaš?
Jej, tak takejto otázky som sa bála, pretože na ňu 
zvyčajne býva ona očakávaná jednoznačná odpo-
veď - bol to najkrajší deň v mojom živote. Tak snáď 
nikoho nepohorším, keď úprimne poviem, že tak 
ho ja nevnímam. Tým nechcem povedať, že by som 
naň mala zlé spomienky. Naopak, bol to nádherný 
deň, ktorý sme si s rodinou a priateľmi užili. Všetko 
sa podarilo nad naše očakávania. Ale ja som svad-
bu nikdy nevnímala ako najdôležitejší deň v mo-
jom živote, nikdy som o „Dni D“ nesnívala, nehrala 
sa v maminých šatách na nevestu a neskrývala si 
výstrižky z módnych magazínov s tipmi na svadbu 
do truhličky. Nakoniec, bol to môj manžel, ktorý na 
mňa tlačil, že už by sme sa po toľkých rokoch mohli 
vziať. Na svadobný deň teda spomínam ako na 
veľkú rodinnú party, plnú emócií, počas ktorej sa zo 
slečny stala pani.
 
Miluješ minimalistickú eleganciu s dôrazom na 
bielu farbu. Ako sa Tvoj vkus odrazil na svadob-

nej výzdobe?
Keďže sa naša svadba niesla v rustikálnom štýle (s 
ohľadom na priestory, v ktorých sa konala), mini-
malizmus sa odrazil skôr v kontexte výbere farieb a 
najmä v tom, že sme to s dekoráciami nepreháňali. 
Vlastne sme ani nemuseli, pretože ako záhrada 
Lnářkého zámku, kde sa konal obrad, tak vidiecka 
stodola Angusfarm majú svoje čaro samy o sebe. 
Takže k dotvoreniu slávnostnejšej atmosféry sme si 

vystačili s minimom dekorácií. Čo nesmelo chýbať, 
boli biele balóniky, pompóny, svetielka a samozrej-
me kvety - pivonky, nevestin závoj a rozmarín. 
Vzhľadom na to, že náš svadobný deň bol záro-
veň najteplejším dňom v roku, takže kvety rýchlo 
uvädali, nebáli sme sa použiť aj umelé. Dnes sú tak 
kvalitné, že to na pohľad ani nespoznáte. Nič viac 
priestory nevyžadovali a zase sa mi potvrdilo, že 
menej je viac.

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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Podľa čoho ste vyberali miesto svadby a ako  
si s ním bola vo výsledku spokojná?
Vybrať miesto bol oriešok. Nechali sme to na 
poslednú chvíľu a doteraz nechápem, že sme 
mali také veľké šťastie. Boli sme na prehliadke 
niekoľkých miest a stále sme nemohli nájsť to, čo 
sme hľadali. Nakoniec sme sa rozhodli pre záhrady 
zámku Lnáře, ktoré sú nádherné a navyše umožňo-
vali presne ten štýl obradu, ktorý sme chceli. Lenže 
svadobnú hostinu sme nechceli mať na zámku, 
takže sme túto variantu zasa skoro zavrhli. Keď už 
sme si nevedeli vôbec rady, zrazu sme si spomenuli 
na Angusfarm, ktorá je kúsok od Lnáře a ktorú sme 
poznali už pár rokov. Za celú dobu to ani jedného 
z nás nenapadlo, ale akonáhle padlo meno tejto 
farmy, uvedomili sme si, že je to priestor, ktorý je 
pre našu svadbu úplne dokonalý. Nemýlili sme sa, 
pretože stodola Angusfarm dodala našej stavbe 
perfektnú atmosféru. A teraz nehovorím len o di-
zajne. Samotný koncept stodoly umožnil, že hostia 

mohli byť vonku aj vnútri, pod altánkom alebo na 
lavičkách pod šírym nebom, kapela hrala chvíľu na 
pódiu v stodole, chvíľu na terase pred ňou... Naša 
svadba bola jednou z prvých, ktorá sa v stodole 
konala a personál bol svojím prístupom úplne 
neskutočný. Vyšli nám vo všetkom v ústrety, boli 
úprimne milí, dokázali navodiť slávnostnú atmo-
sféru a pritom boli úplne prirodzení, no proste boli 
úžasní. A to je podľa mňa strašne dôležité. Predsa 
len je to deň, kedy chce byť novomanželský pár 
obklopený len blízkymi ľuďmi a keď by mal svadob-
čanov obsluhovať nepríjemný personál, úplne by 
to pokazilo celkový dojem.
 
Vaše svadobné fotky pôsobia neuveriteľne živo. 
Cítim z nich vôňu levandule, počujem radostný 
smiech a mám chuť na čučoriedkové palacinky. 
Čo bolo kľúčové pre vytvorenie tak príjemnej 
atmosféry?
Asi spontánnosť. Už na začiatku plánovania svadby 

som sa rozhodla, že nepôjdeme cestou svadobnej 
agentúry, ktorá by všetko naplánovala za nás, takže 
asi nebudeme mať všetko pod kontrolou a všetko 
možno tiež nevyjde do bodky. Ale o to viac možno 
z nášho svadobného dňa sálala energia všetkých, 
ktorí síce často improvizovali, ale nakoniec sa im 
podarilo vytvoriť niečo, čo by sa nám nikdy naplá-
novať nepodarilo, či už to bolo moderovanie časti 
večera kamarátom manžela, Jirkom Kohoutom z La 
Putyka, ktorý sa toho ujal sám od seba a zhostil sa 
toho dokonale, alebo to, že v kapele sa pod vede-
ním Honzu Maxiána vystriedalo niekoľko svadob-
čanov vrátane môjho otca a hrali tak skvele, že sa 
nás potom niektorí hostia pýtali, ako sa tá kapela 
volá, že by na nich chceli zájsť :) Jednoducho sme 
nič nehrotili a nechali celý deň plynúť. Bála som sa, 
že budem celý deň nervózna, ale všetko zo mňa 
spadlo už ráno pri líčení a potom už som sa len 
nechala viesť.

01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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„Medzi dekoráciami
nesmeli chýbať biele 
balóniky, pom-poms, 

svetielka a samozrejme 
kvety. „

01 01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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KÚPIŤ PRODUKTY

01 

02

03

04

05

06

07
01 Nafukovacie balóniky 
Romance - 30 ks
02 Pohár s uchom a slamkou 
White/grey
03 Papierové sáčky Mo-
nochrome Magic - 10 ks
04 Papierová svetelná LED 
ceduľa Wedding
05 Svetelná LED reťaz Festoon 
- 1,5 m
06 Postriebrená čajová lyžička 
Já+ty
07 Dekoratívne papierové po-
mpóny Snow White - set 5 ks

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.

Vydávať sa ako ona...  
Veronika vyberá zo svadobnej kolekcie na Bella Rose.

https://www.bellarose.sk/prilezitost/svadba/
https://www.bellarose.sk/dekorace/nafukovacie-baloniky-romance-30-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/nafukovacie-baloniky-romance-30-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/pohar-s-uchom-a-slamkou-white-grey/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/pohar-s-uchom-a-slamkou-white-grey/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-svetelna-led-cedula-wedding/#
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-svetelna-led-cedula-wedding/#
https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-led-retaz-festoon-1-5-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-led-retaz-festoon-1-5-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebrena-cajova-lyzicka-ja-ty/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebrena-cajova-lyzicka-ja-ty/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-papierove-pompony-snow-white-set-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-papierove-pompony-snow-white-set-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Rozprávková svadba  
Ejvi Freedom
Pod „svadobným“ článkom u Teba na blogu sú 
desiatky komentárov, v ktorých sa objavujú 
slová ako „prekrásna“, „magická“, „nádherná“ či  
„kúzelná“. Vystihujú Tvoj veľký deň?
Áno, čitatelia to týmito slovami úplne vystihli. Bola 
to vážne rozprávka. Myslela som, že také to prirov-
nanie, že svadba je najkrajší deň v živote, je len klišé, 
ale nám sa to skutočne vyplnilo.
 
Šaty, dekorácie, torta, ozdoby do vlasov... všetko 
veľmi krásne a zároveň veľmi atypické. Výsledok 
je fascinujúci a vzbudzuje dojem scén z veľmi 
dobrej drámy. Aká esenecia bola pre vytvorenie 
celkovej atmosféry kľúčová?
Práve je potrebné, aby sa svadba držala nejakého 
štýlu a všetko spolu fungovalo dohromady. Tejto 
téme sa viac venujem vo svojej knižke Svatební 
přípravy podle Ejvi. Dôležité je ladiť všetko vkusne 
a decentne, skrátka aby to zohralo jednotnú harmó-
niu. Keď som si vybrala šaty, hneď som premýšľala, 
čo sa k nim bude hodiť ako doplnok, aké topánky... 
to všetko som poslala svojim koordinátorkám, aby 
zas ony mali pod kontrolou dekorácie, výzdobu. 
Bola to tímová práca.

 01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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01 Podľa čoho ste vyberali miesto svadby a ako si  
s ním bola vo výsledku spokojná?
Pôvodne sme mali iné, ale to nakoniec neklaplo a 
pomerne na poslednú chvíľu sme museli hľadať 
miesto nové. To je v mojej knihe perfektne rozpísa-
né v kapitole Krizový plán. Ale tým nechcem nikoho 
strašiť, ba naopak, všetko sa dá totiž vyriešiť aj v 
šibeničný termín. Už sme mali zariadené množstvo 
vecí, preto sme miesto hľadali také, aby tam práve 
všetko zapadlo. Chceli sme hlavne súkromie, takže 
miesto, ktoré sa dá zarezervovať celé a aby sa všetko 
odohrávalo tam, teda obrad aj následná party. Išlo 
nám tiež o prírodu, a teda o krásny vonkajší priestor, 
ale zároveň s dostatočne veľkým a pekným interi-
érom, pretože sme mali svadbu v septembri, takže 
k večeru už bolo chladnejšie. Na priestor nám dala 
tip naše tortárka a vystihla tým presne to, čo sme 
hľadali.
 
Čo bolo v rámci svadobných príprav najnároč-
nejšie a čo Ťa naopak bavilo najviac?
Náročnejšie bolo napríklad zostaviť skutočne finálny 
zoznam hostí a rozmiestniť ich pri jednotlivých 
stoloch. Určite tá menej príjemná záležitosť bola 
obehávanie úradných vecí, obzvlášť, keď sme menili 
miesto a potrebovali sme teda zmeniť aj matriku. 
Všetko ostatné ma nesmierne bavilo. Mala som po 
ruke skvelé koordinátorky, takže som bola pomerne 
v pohode. Všetko šlo skvele. Bavil ma moment, kedy 
som našla svoje svadobné šaty a potom k nim ladila 
doplnky. Bavilo ma vyberať hudbu na obrad a na 
party, vymýšľať, ako bude vyzerať torta... Jé, hneď by 
som sa pustila do nejakého plánovania a pomohla 
nejakej neveste prichystať svadbu.

Máš nejaké pekné múdro pre budúce nevesty?
Užite si to !!! Je to len a len váš deň, všetko robte  
srdcom.

01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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„Je dôležité,
aby sa svadba držala

jedného štýlu
a všetko spolu fungovalo 

dohromady. „

01 01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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„Na priestor
nám dala tip naša
tortárka a vystihla

tým presne to, čo sme 
hľadali. „

01 01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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Vydávať sa ako ona...  
Ejvi vyberá zo svadobnej kolekcie na Bella Rose.
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01 Papierové slamky 
Silver - 50ks
02 Tortový stojan Mynte 
Lavender haze
03 Sklenená nádoba na 
nápoje - 6 L
04 Keramická lopatka 
na tortu Alice Pale pink
05 Nádoba na ľad s 
lopatkou Chalk
06 Sklenený svietnik Jall 
Aqua
07 Svietiaca reťaz so 
16timi žiarovkami
08 Chladiaca nádoba na 
nápoje
09 Sklenená karafa 
Cutting 1 l
10 Papierová svetelná 
LED ceduľa Wedding
11 Svadobná plánova-
cia zložka na dokumen-
ty Bride to B
13 Postriebrený set čajo-
vých lyžičiek His & Hers
12 Prskavka v tvare 
srdca Gold

KÚPIŤ PRODUKTY

04

05

03

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.

https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-slamky-silver-50ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-slamky-silver-50ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/tortovy-stojan-mynte-lavender-haze/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/tortovy-stojan-mynte-lavender-haze/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/sklenena-nadoba-na-napoje-6-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/sklenena-nadoba-na-napoje-6-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/keramicka-lopatka-na-tortu-alice-pale-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/keramicka-lopatka-na-tortu-alice-pale-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/nadoba-na-lad-s-lopatkou-chalk/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/nadoba-na-lad-s-lopatkou-chalk/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/skleneny-svietnik-jall-aqua/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/skleneny-svietnik-jall-aqua/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svietiaca-retaz-so-16timi-ziarovkami/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svietiaca-retaz-so-16timi-ziarovkami/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/chladiaca-nadoba-na-napoje/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/chladiaca-nadoba-na-napoje/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/sklenena-karafa-cutting-1-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/sklenena-karafa-cutting-1-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-svetelna-led-cedula-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-svetelna-led-cedula-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobna-planovacia-zlozka-na-dokumenty-bride-to-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobna-planovacia-zlozka-na-dokumenty-bride-to-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobna-planovacia-zlozka-na-dokumenty-bride-to-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebreny-set-cajovych-lyziciek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebreny-set-cajovych-lyziciek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/prskavka-v-tvare-srdca-gold/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/prskavka-v-tvare-srdca-gold/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/prilezitost/svadba/
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Česko-dánska svadba 
Markéty Vester
Čo sa Ti vo svadobný deň preháňalo hlavou a ako 
naň spomínaš? 
Svadobný deň som si od začiatku naplno užívala. 
Žiadny stres alebo nervozita, nič také. Ráno som 
vstala okolo pol šiestej a nechala som sa zaviesť ku 
kaderníčke a k vizážistke. A aj napriek tomu, že sa-
motné česanie nám zabralo skoro tri hodiny, sme sa 
s kaderníčkou nasmiali tak, že by som tam pokojne 
ešte ďalšie tri hodiny sedela. Celý deň, keď sa vlastne 
tak zamyslím, prebiehal plynulo a veľmi pekne, bez 
akýchkoľvek problémov. 
Moja mamička sa starala o svadobných hostí, ktorí 
sa začínali pomaly schádzať k nim domov. Sestra 
so švagrom mi pomáhali do svadobných šiat. Teta 
obchádzala s tanierikom cukroviniek. Také normálne 
svadobné veselie. My sme potom s oteckom odišli 
napred, aby som sa mohla na zámku schovať pred 
ženíchom, s ktorým som sa v ten deň videla prvýkrát 
až pri obrade. 
Nikdy nezabudnem na výraz v jeho tvári, keď ma 
prvýkrát uvidel. Na tú zmes radosti, lásky, sily oka-
mihu a odhodlania. Náš svadobný deň bol pre mňa 
presne taký, aký som si vysnívala. Bol hlavne o nás 

dvoch a o našej láske.

Tvoja svadba bola mixom českých a dánskych  
a španielskych tradícií. Aký vplyv to malo na 
prípravy a na celkovú atmosféru? 
Akonáhle sme začali s Michellom plánovať našu 
svadbu, obaja sme sa zhodli, že by sme mali radi 
českú svadbu. České zvyky, české tradície, a preto 
tiež svadba v Česku. Celá manželova strana je z rôz-

nych častí sveta a my sme si skrátka mysleli, že na tú 
našu českú svadbu proste len tak nezabudnú.
 
Svadbu sme naplánovali na máj. Mesiac, kedy nie 
je ani veľmi teplo, ani veľmi zima a navyše obaja 
oslavujeme narodeniny. Brali sme sa na manželove 
narodeniny, teda 15. mája 2010 na Zámku v Slavko-
vě u Brna. 
Už deň pred svadbou dorazili hostia zo zahraničia a 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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boli ubytovaní na Bukovanském mlýně, kde bola na-
plánovaná svadobná hostina. Všetci sme sa potom 
zišli na spoločnej večeri, aby sa rodiny spoznali  
a upevnili sa budúce vrelé vzťahy. Musím povedať, 
že to bol úžasný nápad ich takto všetkých stmeliť 
ešte pred tým naším veľkým dňom. Po prvom ne-
smelom „How do you do?“ Začalo mávanie rukami 
a nohami v takom štýle, že by sa za to nemuseli 
hanbiť ani v bábkovom divadle. Všetci sa smiali, tešili 
a bolo vidieť naozajstné nadšenie a radosť.
 
Moja budúca svokra ma dojala prvýkrát k slzám, 
keď mi darovala zlatú brošňa v tvare sedmokrásky 
(dánsky národný kvet - pozn. redakcie), ktorá patrila 
manželovej babičke a rovnakú nechala vyrobiť z ba-
bičkinho zlata sebe aj mojej mamičke ako privítanie 
do rodiny. Obe ich potom mali vo svadobný deň 
pripnuté na saku. Od manželovej tety zo Španielska 

som potom dostala biely španielsky vejár. To, aby 
som vraj nezabudla, že odteraz mám rodinu aj tam.

Svadobné ráno začalo úplne úžasne a celý deň prebe-
hol presne tak, ako sme si vysnívali. Hostia z manželo-
vej strany boli nadšení z českých tradícií ako hádzanie 
taniera, sekanie dreva, zbieranie mincí alebo krájanie 
chleba. A z typicky českého svadobného menu. Všetci 
jedli žemľové knedle prvýkrát v živote a niekedy mám 
pocit, že do Česka by prišli znovu len kvôli nim.

 Českí hostia boli zase veľmi prekvapení zo svadob-
ných prejavov. Dáni sú majstri vo svadobných prího-
voroch. Tie najkratšie majú okolo desať minút a sú 
podľa nich naozaj krátke. Tých prejavov je niekoľko.  
A trvajú dlho, veľmi dlho. Pre mňa ten najkrajší prího-
vor mala moja svokra, moja druhá mamička. Bol tak 
osobný a plný lásky, až ma opäť priviedla k slzám.
 

Novomanželia v Dánsku sa musia pobozkať pri kaž-
dom prípitku - skål . A keď svadobní hostia búchajú 
do stola, tak manželia vylezú na stoličky a pobozka-
jú sa. Keď potom naopak dupú pod stolom, musia 
manželia pod stôl a pobozkať sa tam. Už si ani ne-
pamätám, koľkokrát som sa buchla od roh stola do 
hlavy, ale musím povedať, že každý bozk stál za to.
 
Ďalšia svadobná dánska tradícia je kradnutie neves-
tiných alebo ženíchových bozkov. Keď odíde manžel 
napríklad na toaletu, je nevesta povinná pobozkať 
každého muža, ktorý za ňou príde a požiada o pusu. 
Realita je však taká, že nevesta stojí a nestačí počítať, 
koľkokrát a hlavne koho pobozkala. A za zmienku 
stojí tiež strihanie kravaty a ponožiek u ženícha a 
závoja u nevesty - to je ako automatická pozvánka 
na striebornú svadbu, keď si kúsok závoja schováte...

01 

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.
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Podľa čoho ste vyberali miesto svadby 
a ako si s ním bola vo výsledku spokoj-
ná? 
Zámok v Slavkově u Brna, kde sme mali 
obrad, sme navštívili už v počiatkoch 
nášho vzťahu a už vtedy sme len tak 
ledabolo nadhodili, že by to bolo krásne 
miesto pre svadbu. Vtedy sme ani jeden 
nevedeli, že to tak naozaj bude, a že za 
necelé tri roky tu budeme stáť znova, 
ale už ako manželia. V Dánsku sa väčšina 
svadieb odohráva v kostole alebo na 
radnici a manžel bol tou myšlienkou, 
že jeho svadba bude na napoleonskom 
zámku, priamo nadšený. A nezabúdal to 
pri každom rozhovore so svojimi priateľmi 
vždy náležite a hrdo spomenúť.
 
Zámok Slavkov u Brna sme si vybrali aj 
pre jeho umiestnenie. Od následného 
miesta hostiny, ktorá bola na Bukovan-
ském mlýně, to bolo zhruba 35 minút 
autom. A tá nádherná záhrada pri zámku 
už potom bola len čerešničkou na torte. 
Samotný zámok a jeho okolie sú veľmi fo-
togenické a krásne čarovné. Keby sme sa 
mali rozhodnúť znovu o mieste obradu, 
som si istá, že by sme sa obaja zhodli opäť 
pre Slavkov.

Čo bolo v rámci svadobných príprav 
najnáročnejšie a čo Ťa naopak bavilo 
najviac?
Najnáročnejšie z celých svadobných prí-
prav bolo asi to, že všetku organizáciu  
a komunikáciu s dodávateľmi, matrikou  
a prekladateľkou som organizovala sama. 
Nebolo to snáď preto, že by mi môj muž 
nechcel pomôcť, ale tým, že nepoznal 

jazyk, nevedel, ako to chodí na úradoch 
a pod. Inak musím povedať, že som si 
všetko užívala. Či už to bol výber hostiny 
alebo svadobných doplnkov. Najviac som 
sa ale tešila, ako snáď každá nevesta, na 
to, až si pôjdem vyberať svadobné šaty. 
Predstavu som mala viac-menej jasnú.  
S mojou mamičkou a sestrou sme potom 
jedno februárové dopoludnie odišli do 
Brna a tie tretie šaty, ktoré som si skúsila, 
boli tie vysnívané. Krásne, elegantné, skla-
dané, vo farbe slonej kosti od španielskej 
značky Pronovias.
Veľmi som si užívala výber snubných 
prstienkov. Chceli sme do nich dať kus 
niečoho nášho. Brali sme sa po trojročnej 
známosti, a tak ja mám prstienok z biele-
ho zlata s tromi diamantmi a manžel s tro-
mi pruhmi. Zvnútra každého prstienka je 
potom našim vlastným rukopisom vyryté: 
Always with you a naše meno.
 
Máš nejaké pekné múdro pre budúce 
nevesty?
Svadba by mala byť o dvoch ľuďoch, ktorí sa 
chcú vziať. Ich prianiach a snoch. Všetkým 
nevestám, ale aj ženíchom by som zo srdca 
priala, aby sa nenechali odradiť od svojich 
snov o tom, ako by mal ich svadobný deň 
vyzerať. Nech zabudnú na stresy a nervozitu 
okolo a vychutnávajú si ten jedinečný a 
nezabudnuteľný deň naplno. Svadobný deň 
nie je o tom, aký by mohol byť, ale o tom 
aký je. A až pôjdete tou uličkou k svojmu 
budúcemu manželovi, nezabudnite sa mu 
pozerať do očí... Ten pohľad si totiž budete 
pamätať navždy.

01 
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Vydávať sa ako ona ...  
Markéta vyberá zo svadobnej kolekcie na Bella Rose.

01 

05

04

03

02

06

07 01 Brúsený krištáľový 
pohár na sekt Crystal 
BOHEMIA 
02 Tortový stojan Mynte 
creme
03 Postriebrená lopatka na 
tortu YES! You Can
04 Willow Tree - Naveky
05 Dekoratívne fúzy na 
špajdli Moustache - set 
12 ks
06 Kovový svietnik Alumi-
nium White 23 cm
07 Willow Tree - Matka a 
syn

KÚPIŤ PRODUKTY

01 / Svadba 3x inak Inšpirujte sa svadobnou oslavou troch českych blogeriek, ktore svoj veľky deň zobrali krasne a netradične.

https://www.bellarose.sk/dekorace/bruseny-kristalovy-pohar-na-sekt-crystal-bohemia/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/bruseny-kristalovy-pohar-na-sekt-crystal-bohemia/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/bruseny-kristalovy-pohar-na-sekt-crystal-bohemia/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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.sk/dekorace/tortovy-stojan-mynte-creme/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/tortovy-stojan-mynte-creme/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebrena-lopatka-na-tortu-yes-you-can/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebrena-lopatka-na-tortu-yes-you-can/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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.sk/dekorace/willow-tree-naveky/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-fuzy-na-spajli-moustache-set-12-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/kovovy-svietnik-aluminium-white-23-cm/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/willow-tree-matka-a-syn/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/willow-tree-matka-a-syn/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/prilezitost/svadba/
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Svadobný deň je krásnou príležitosťou na využitie 

kúzelných svetelných dekorácií. My v Bella Rose mi-

lujeme ich nežnú atmosféru, takže je u nás naozaj 

z čoho vyberať. Od vonných sviečok cez svetelné 

reťaze až po romantické lucerny. Ich veľkou vý-

hodou je fakt, že ich využijete aj potom, čo bude 

svadobný deň za vami. Či už pri oslavách alebo len 

tak pre kúzelnú domácu pohodu.

02 / Žiarivá 
oslava lásky 
Svetielka, lampy
a lampióny vytvoria
dokonalú atmosféru.

02 / Žiarivá oslava lásky Svetielka, lampy a lampióny vytvoria dokonalú atmosféru.

02 
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Nádhernou kombináciou svetla a krásnej dekorácie 
sú svetelné reťaze, ktoré rozžiaria svadobný stôl, 
záhradné stromy i okenný parapet. Naším veľkým 
favoritom je lampionová reťaz Jolly Pink s priehľad-
ným káblom a textilnými lampiónikmi v troch 
odtieňoch ružovej. Ekologický zdroj svetla zabez-
pečuje vnútorná LED žiarovka. Minimalistickejším 
variantom je reťaz Festoon, ktorá má namiesto gúľ 

malé biele žiarovky. A ak milujete origami, poteší 
vás reťaz so závesnými lampiónmi z papiera.

Vtipným a zároveň funkčným doplnkom je svetelná 
LED ceduľa Wedding v podobe papierovej šípky, kto-
rá vašich hostí navedie správnym smerom. A navyše 
sa budem skvele vynímať na svadobných fotkách. 
Cestu môžu lemovať aj nežné svietniky zdobené 

flitrami a perleťou. Svetelný bonus na záver? Prskav-
ka v tvare srdca, ktorá premení svadobnú torta na 
veľkú žiarivú sladkosť.

Tip Bella Rose: Závesný svietnik Heart s otvorom v 
tvare srdca je tou pravou dekoráciou na ozdobu stro-
mov na svadobnej oslave v záhrade.

02 

02 / Žiarivá oslava lásky Svetielka, lampy a lampióny vytvoria dokonalú atmosféru.

https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-lampionova-retaz-jolly-pink/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-led-retaz-festoon-1-5-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-retaz-s-papierovymi-lampionmi-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-svetelna-led-cedula-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/zinkovy-svietnik-heart/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba


21

03

Veľká Británia je síce preslávená svojím čiernym 

humorom, tunajšie svadobné dekorácie sú ale 

sladko zábavné. Dôkazom je kolekcia doplnkov 

od britských značiek Talking Tables, Busy B a Sass & 

Belle, ktoré sú hravé, krásne a nápadité. Pozrite!

03 / Svadobné 
dekorácie
Originálne balóniky,
trblietavé girlandy a nežné
ozdoby v znamení lásky.

03 / Svadobné dekorácie Originálne balóniky, trblietavé girlandy a nežné ozdoby v znamení lásky.

https://www.bellarose.sk/vyrobca/talking-tables/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/vyrobca/busy-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/vyrobca/sass-belle/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/vyrobca/sass-belle/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Originálne balóniky
Obloha vo farbe ružového mramoru? Znie to ako 
sen, ktorý sa vďaka balónikom Pink Marble mení 
na skutočnosť. Originálne nafukovacie dekorácie 
od značky Talking Tables dodajú svadobnej oslave 
jedinečný nádych. O ten sa postará tiež nafukovací 
nápis Love v pastelovo ružovej farbe.

03

03 / Svadobné dekorácie Originálne balóniky, trblietavé girlandy a nežné ozdoby v znamení lásky.

Romantický balon Love

https://www.bellarose.cz/dekorace/romanticky-balon-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
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Vychytávky pre družičky
Už viete, koho chcete mať na svadbe ako družičky? 
Super. Pozvite svoje vyvolené na kávu a odovzdajte 
im strieborné prianie v tvare srdca. Otvoria ho, začnú 
zoškrabovať a uvidia nápis „be my bridesmaid“. 
Ďalšie scenár už si asi dokážete predstaviť. Radosť 
bude veľká a obojstranná. Nápad pochádza z dielne 
značky Busy B, ktorá má vo svojom portfóliu plno 
ďalších svadobných nápadov. Okrem dekorácií sa 
vám bude hodiť aj praktický plánovač so srdcom na 
prebale, ktorý obsahuje šesť plánovacích sekcií.

03

03 / Svadobné dekorácie Originálne balóniky, trblietavé girlandy a nežné ozdoby v znamení lásky.

Zoškrabávacie 
kartičky

pre družičky - 5 ks

Svadobný plánovač
Bride to B Heart

https://www.bellarose.sk/dekorace/zoskrabavacie-karticky-pre-druzicky-5-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/vyrobca/busy-b/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobny-planovac-bride-to-b-heart/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Trblietavé girlandy
a pom pomy
Čím sú väčšie, tým vyzerajú lepšie. Papierové kvety 
a pom pom dekorácie v podobe obrovských fa-
rebných gulí vyzerajú skrátka úžasne a celej oslave 
dodajú ten pravý „párty šmrnc“. Zavesiť sa dajú na 
strop, na trámy alebo jednoducho na stromy. Skve-
lou voľbou sú tiež papierové lampióny a trblietavé 
girlandy, ku ktorým môžete zvoliť riad v rovnakom 
dekóre. 
 

03

03 / Svadobné dekorácie Originálne balóniky, trblietavé girlandy a nežné ozdoby v znamení lásky.

https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-papierove-lampiony-coastal-set-3-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/zavesna-trblietava-girlanda-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/zavesna-trblietava-girlanda-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Stylistka a autorka skvelých tvorivých projektov 

Denisa Bartošová vám prináša nápady, ako vyzdobiť 

svadobnú tabuľu a pretkať do nej do nej moderné 

prvky aj slávnostnú atmosféru. Tešte sa aj na DIY 

návody a recept na dezert Pavlova, ktorý sa rozpúšťa 

na jazyku. Z rozhovoru sa potom dozviete, ktoré 

svadobné nápady Denisu najviac bavia a aké trendy 

v oblasti svadobného dekóra aktuálne panujú.

04 /
Slávnostne 
prestretý
stôl
Inšpirujte sa výzdobou
svadobného stola, ktorú
pre Bella Rose pripravila
stylistka Denisa Bartošová.

04 / Slávnostne prestretý stôl Inšpirujte sa výzdobou svadobného stola, ktorú pre Bella Rose pripravila stylistka Denisa Bartošová.
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04 / Slávnostne prestretý stôl Inšpirujte sa výzdobou svadobného stola, ktorú pre Bella Rose pripravila stylistka Denisa Bartošová.

S dekoráciami pom pom docielite
nadýchanú atmosféru.

Na svadobné tácky od Busy B
môžu hostia napísať milý odkaz.

Dekoratívna režat z
 kvetov dodá priestoru nežné čaro.

Výzdobu prispôsobte
konkrétnemu prostrediu.

Ku krásnym
trblietavým dekoráciám

a českému krištáľu
som doplnila trendy

mentolovú.
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Svadobný styling v letnom altánku je nadýcha-
ný, trblietavý a zábavný. Podľa čoho ste vyberali 
dekorácie?
Najprv som vybrala lokáciu, kde „našu svadbu“ 
nafotíme. Tento krásny altánok má na záhrade 
moja kamarátka, ktorej pomáham s interiérmi. Má 
krásny starý dom, v ktorom sme spoločne premeni-
li kúpeľňu, obývačku, terasu a priebežne pracujeme 
na spálni. Jej altánok zbožňujem, minulý rok oslávil 
100 rokov. 
Aj keď asi veľa svadieb je čisto bielych a je to určite 
farebnosť absolútne elegantná, ja som ku krásnym 
trblietavým dekoráciám a českému krištáľovému 
sklu doplnila mentolovú, ktorá je trendy a navyše 
krásne celú dekoráciu prepojila práve s farebnos-
ťou altánku. A tak by to malo byť - pri výzdobe 
rešpektovať každé konkrétne prostredie, aby ko-
nečný efekt bol nenásilný a oku lahodiaci.

Ktoré svadobné nápady od značiek na Bella 
Rose sa Vám páčia najviac?
Veľmi sa mi páčia svadobné podnosy na venovanie 
- vidím totiž „za roh“ a dokážem si predstaviť, ako 
s postupujúcou party môže vďaka nim vzniknúť 
veľká porcia veľmi vtipných a krásnych spomienok 
na svadobný deň!  
Na prvý pohľad som sa zamilovala do nových 
papierových tanierikov s motívmi kvetov a vtáčikov 
- a hneď si ich všetky nechala - pôsobia totiž ako 
ten najdokonalejší a najluxusnejší porcelán! Zdajú 

sa mi byť tou pravou voľbou na svadobnú párty - 
ľahko upracete, navyše ekologicky zlikvidujete a 
nerobíte žiadny kompromis s nejakým nepekným 
jednorazovým riadom. Prím samozrejme hrajú 
všetky svetelné reťaze, ideálne na batérie, ktoré 
navešiate, kam potrebujete a nie len tam, kam 
dosiahne prúd! Navyše sú pri párty bezpečné, od 
sviečok môže čokoľvek chytiť...

Aké trendy v oblasti svadobného dekoru aktuá-
lne panujú, a ktorý štýl je Vám osobne najbližší?
Myslím, že konečne už aj v Čechách sa svadobné 
výzdoby prestávajú podceňovať. Je to predsa jeden 

z najdôležitejších dní v našich životoch! Navyše 
pre mňa je vždy dôležité, aby sa aj moji hostia cítili 
krásne. Za mňa osobne by všetko malo začínať 
svadobnými šatami a s nimi súvisieť všetky ďalšie 
kroky pri príprave svadby. Vo svete sa úplne bežne 
začína práve nimi, podľa nich sa vyberá a ladí sva-
dobná torta a následne kytica a celá výzdoba.  
Na výslní sú teraz veľmi trendy prírodné svadby 
s lúčnymi kvetmi a jednoduchými prírodnými 
dekoráciami. Takáto výzdoba dá nádherný priestor 
práve neveste pre jej prekrásnu róbu. A ak by som 
sa vydávala ja, určite by som niečo také lúčne až 
lesné uprednostnila, je mi to veľmi blízke.

04
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Najlepšie dekorácie sladkostí?
Práškový cukor a čerstvé kvety...

Papierové menovky na poháre
sú krásnou aj praktickou dekoráciou.

https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobne-tacky-na-venovanie-bride-to-b-50-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Na výslní
sú teraz prirodzené

svadby s lúčnymi
kvetmi a prírodnými

dekoráciami.

01 04

04 / Slávnostne prestretý stôl Inšpirujte sa výzdobou svadobného stola, ktorú pre Bella Rose pripravila stylistka Denisa Bartošová.

Do darčekových mini škatuliek v tvare
motýlích krídel môžete hosťom ukryť
napríklad sladkú pralinku.
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01 
Prestretý stôl v štýle Bella Rose 

01 

10

05

11

12

03

01 Keramická forma na muffiny Myn-
te Mint green
02 Tortový stojan Baroque Fume
03 Košíčky na pečenie Mint - 50ks
04 Pohárik na šampanské Frond
05 Kovový etažér Elegant
06 Príborový set Baroque Transparent
07 Darčekové mini krabičky Butterfly 
- set 10 ks
08 Dekoratívne papierové pompóny 
Silver - set 3 ks
09 Svetelná reťaz Rose Silver
10 Papierové tanieriky Romantic - 12 
ks
11 Svadobné menovky na stôl Bride 
to B - 24 ks
12 Papierové menovky na poháre 
Butterfly - set 10 ks

KÚPIŤ PRODUKTY

09
08

06
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07

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.sk/dekorace/keramicka-forma-na-muffiny-mynte-mint-green/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/keramicka-forma-na-muffiny-mynte-mint-green/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/tortovy-stojan-baroque-fume/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/kosicky-na-pecenie-mint-50ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.cz/dekorace/kosicky-na-peceni-mint-50-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.sk/dekorace/poharik-na-sampanske-frond/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/kovovy-etazer-elegant/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/priborovy-set-baroque-transparent/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekove-mini-krabicky-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekove-mini-krabicky-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-papierove-pompony-silver-set-3-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-papierove-pompony-silver-set-3-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-retaz-rose-silver/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-tanieriky-romantic-12-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobne-menovky-na-stol-bride-to-b-24-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobne-menovky-na-stol-bride-to-b-24-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-menovky-na-pohare-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-menovky-na-pohare-butterfly-set-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/prilezitost/svadba/
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DIY obal na výslužku
Budete potrebovať: Papierové sáčky so srdiečkami  |  Mentolový povrá-
zok  |  Perličkovú stuhu  |  Obojstrannú lepiacu pásku  |  Vetvičky levan-
dule  |  Zelené lístky

Postup:
Do každého vrecka vložte výslužku. Na jeho zadnú časť prilepte asi 1 cm 
lepiacej pásky a strhnite kryciu pásku. Sáčok uzavrite a niekoľkokrát pre-
viažte mentolovým povrázkom a perličkovou stuhou - obe v zadnej čas-
ti sáčku pritlačte k lepiacej páske. Mentolový povrázok uviažte na uzlík 
vpredu na sáčku a malé uzlíky urobte aj na jeho koncoch. Za povrázok 
vsuňte vetvičku levandule a lístok - ten môžete využiť ako menovku a 
gélovým perom naň napísať mená.

https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-sacky-so-srdieckami-6-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/bavlneny-povrazok-mint-10-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/bavlneny-povrazok-mint-10-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativna-stuha-light-creme-pearl/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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DIY Girlanda
Budete potrebovať: Košíčky na pečenie Mint  |  Väčšiu ihlu  |  Vlasec
Zelené vetvičky

Postup:
Na dlhý kus vlasca navlečený do ihly navliekajte papierové košíčky na 
pečenie. Na každom konci vlasca potom zaviažte očko, za ktoré girlandu 
zavesíte. Dva košíčky zasuňte na vlasci do seba a psrtami upravte do 
tvaru zvončeka. Rozmiestnite v nepravidelných rozostupoch na vlasci a 
do prázdnych miest namotajte zelené vetvičky. Girlandu môžete dozdo-
biť ešte porcelánovými pierkami. 

Papierová girlanda 
Triangle White

Porcelánové
dekoratívne 
pierko

https://www.bellarose.sk/dekorace/kosicky-na-pecenie-mint-50ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/porcelanove-dekorativne-pierko/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-girlanda-triangle-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierova-girlanda-triangle-white/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/porcelanove-dekorativne-pierko/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/porcelanove-dekorativne-pierko/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/porcelanove-dekorativne-pierko/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Recept na dezert Mini Pavlova
Krehká torta zo šľahaných bielkov inšpirovaná baletnou sukňou slávnej 
tanečnice Annou Pavlovovou je ideálnym svadobným dezertom. Je 
sladká, prekrásna a dá sa kreatívne dozdobiť. Denisa pre vás pripravila 
recept na mini verziu tejto sladkosti, ktorú dozdobíte smotanou a čers-
tvým ovocím.

Ingrediencie:
4 bielky
220 g krupicového cukru
1 lyžička bieleho vínneho octu
kyslá smotana a ovocie na ozdobenie

Príprava:
1. Rúru predhrejte na 120°C. Bielky v miske ušľahajte ručným elektric-
kým šľahačom takmer dotuha. Postupne pridávajte cukor a ocot  
a šľahajte na lesklý sneh.

2. Rovno na plechu vyložený 
papierom na pečenie vytvorte 
polievkovou lyžicou veľké 
pusinky, uprostred každej lyži-
cou vytvarujte jamku pre ná-
plň a „sušte“ 35 minút. Vypni-
te rúru, ale korpusy nechajte 
ešte nasledujúcu polhodinku 
vnútri, aby skrehli.

3. Vychladnuté korpusy zdob-
te kyslou smotanou, do ktorej 
vopred roztlačte niekoľko ma-
lín. Pavlovu ozdobte čerstvým 
ovocím a okvetnými plátkami 
záhradných ruží.
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Stačí zavrieť oči a vysloviť svoje svadobné pria-

nie. Až ich otvoríte, bude všetko pripravené. Od 

šiat cez tortu až po výzdobu. Tak to (samozrejme 

s ľahkou nadsádzkou) funguje v agentúre Svatby 

podle Katy. S jej zakladateľkou sme sa rozprávali o 

svadobných trendoch, prípravách a preferenciách 

českých neviest.

05 / Svadba
na kľúč 
Kateřina Janoušková:  
Svadbám vládnu pastelové
farby, drevo a čipka.

05 / Svadba na kľúč Rozhovor s majiteľkou agentúry Svatby podle Katy
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Agentúru Svatby podle Katy prevádzkujete už 
od roku 2007. Ako sa organizovanie svadieb za 
posledných desať rokov zmenilo?
Dosť radikálne. Konečne sa upúšťa od organzy a 
ružových kamienkov na stole a začína éra krásnych, 
štýlových, elegantných a hlavne jednoduchých sva-
dieb. Veľmi obľúbené sú svadby v stodole a rusti-
kálny štýl. Som rada, že sa konečne nevesty prestali 
báť a nechávajú popustiť svoju fantáziu alebo sa 
nechávajú inšpirovať zahraničnými portálmi.

Ako pri plánovaní a organizovaní svadieb po-
stupujete a čo by mali snúbenci zvážiť, než sa na 
Vás obrátia?
Než sa na nás snúbenci obrátia, mali by si byť istí 
termínom svadby a jej štýlom. Mali by zhruba 
vedieť, koľko hostí chcú alebo plánujú na svadbe 
mať. A tiež do akej miery chcú, aby sme do príprav 
zasahovali - či chcú svadbu na kľúč alebo napríklad 
len pomôcť s výzdobou.

Snúbencom ponúkate kompletný servis, čo 
zahŕňa nielen organizáciu, ale tiež napríklad 
väzbu kvetín a celkový koncept vrátane dekorá-
cií. Aké trendy v oblasti výzdoby panujú?
Ako som uvádzala vyššie, veľmi sa teraz realizujú 
svadby v rustikálnom štýle. Ale aj shabby chic, 
vintage. Všeobecne už dlho vládnu pastelové farby, 
kombinácie farieb, drevo, čipka, juta.

Svadba môže byť rozprávková, prírodná aj 
komiksová. Majú české nevesty rady svadby na 

určitú tému?
Skôr než tému aby som povedala, že nevesty riešia 

05

05 / Svadba na kľúč Rozhovor s majiteľkou agentúry Svatby podle Katy
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01 štýl. Či bude čipkovaná, rustikálna, blyšťavá, 
kvetinová. Ale samozrejme nájdu sa aj svadby 
alebo snúbenci, ktorí by chceli, aby sa ich svad-
ba niesla v určitej téme. Napríklad cyklistická, 
čaj o piatej, svadba na tému hokej alebo futbal, 
bodkovaná... a tak by sme mohli pokračovať 
ešte veľmi dlho. Tém je skutočne veľa.

Súčasťou vašich služieb je aj objednanie 
torty a zákuskov. Čo v tejto oblasti „frčí“?
Teraz jednoznačne vedú „naked torty“. Torta nie 
je potiahnutá modelovacou hmotou a je teda 
vidieť korpus. Zdobia sa potom už len živými 
kvetmi alebo čerstvým ovocím. K tomu sa po-
tom rovnako ladí tiež candy bar.

Keď človek prevádzkuje svadobnú 
agentúru, musí sledovať všetky trendy a no-
vinky. Kde najčastejšie čerpáte inšpiráciu?
Tak určite je potrebné čerpať inšpiráciu, ale 
skôr je dôležité načúvať prianiam snúbencov. 
Tí určujú, ako by ich svadba mala vyzerať, my 
môžeme len smerovať a odporúčať. Ale inšpirá-
ciu čerpáme väčšinou na rôznych zahraničných 
svadobných portáloch, pretože je pravdou, 
že české svadby sa tým zahraničným začínajú 
podobať až posledné tri roky.

Ako vyzerá vysnívaná svadba podľa Katy?
Nepovedala by som, že mám ešte nejakú 
vysnívanú svadbu. Už som realizovala naozaj 
množstvo svadieb na mnoho tém a štýlov. Čo 
si ale vždy prajem, je, aby si snúbenci svadbu 
užili, aby sa nestresovali. Aby si aj tie prípravy 
užili a my sme pre nich boli prínosom a oporou. 
Ak sú snúbenci v pohode, je to známka toho, že 
aj celá svadba bude pohodová a bez stresu.

05 / Svadba na kľúč Rozhovor s majiteľkou agentúry Svatby podle Katy

05
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Obľúbené
sú svadby v stodole

a rustik štýl. Som rada, že 
sa nevesty prestali báť
a inšpirujú sa vlastnou

fantáziou i zahraničnými 
webmi.

01 05

05 / Svadba na kľúč Rozhovor s majiteľkou agentúry Svatby podle Katy
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Teraz jednoznačne
vedú „naked torty“. 

Korpus nie je potiahnutý 
modelovacou hmotou
a zdobia sa len živými

kvetmi alebo
ovocím.



38

06

V českých mestách rastie počet zaujímavých kaviar-

ní a reštaurácií, ktoré k občerstvenie pristupujú  

s ľahkosťou a vtipom. Patrí k nim aj brnenske bistro 

Marináda Store - obchod spojený s kaviarňou, kde 

môžete posedieť, nakúpiť a užiť si príjemnú at-

mosféru. A samozrejme tiež usporiadať svadobnú 

hostinu. O jej modernej podobe sme sa porozprávali 

s Markétou Půžovou, ktorá je dušou celého podniku.

06 / Svadobné 
menu
Ako vyzerá moderná svadobná 
hostina a aké sladkosti sú in? 
Odpoveď nájdete v rozhovore 
sa spolumajiteľkou bistra 
Marináda Store. 

06 / Svadobné menu Ako vyzerá moderná svadobná hostina a aké sladkosti sú in? Odpoveď nájdete v rozhovore sa spolumajiteľkou bistra Marináda Store.
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Marinada store
Marináda Store je multifunkčný priestor, kde sa 
predáva dobré jedlo, pije kvalitné káva aj osla-
vuje. Dá sa pojať aj ako miesto na usporiadanie 
svadobnej hostiny?
Určite áno, ale kapacitne je dosť obmedzené. Budúci 
novomaželia u nás napríklad usporiadali predsva-
dobný brunch so svojimi svedkami a úplne najbliž-
šími...

Ako vyzerá moderné svadobné menu? Predpo-
kladám, že knedličková polievka a sviečková to 
už dávno nie sú.
To záleží. Nie je sviečková ako sviečková.. všetko je 
to o nejakom tom šmrnce na tanieri a aj tá sviečková 
sa dá krásne naservírovať. Ale áno, nie sme zástanco-
via rezňov a gulášov na svadbách. Jedlo obzvlášť v 
tento deň by malo byť sexi. Ľudia chcú čím ďalej tým 
viac zdravé, ľahké veci. Na druhú stranu aj domáci 
chlieb s tak obľúbenou škvarkovou nátierkou a jar-
nou cibuľkou môže vyzerať skvele. 
Najviac podľa mňa záleží na mieste, kde sa svadba 
odohráva a potom už sa to dá ladiť do daného štýlu. 
V globále si myslím, že sviečková a rezne na českých 
svadbách stále dominujú. A keď už sa svadobčania 
rozhodnú, že by to chceli v modernejšom a zdra-

všom duchu, je to z 90 percent tak, že pre staršiu 
generáciu aj tak objednajú rezne a guláš s piatimi 
knedľami a pre tú mladšiu časť napríklad oslovia nás 
a chcú lopáriky, tapas, Quiche, makrónky, limonády...
 
Vo výsledku to na svadbe väčšinou nikdy nevyzerá 
dobre, pretože rezne a guláš im robila teta a vedľa 
toho sú veci od nás. Tým nechcem povedať, že rezne 
od tety nie sú dobré.

A čo torty a koláčiky? Panujú v oblasti svadob-
ných sladkostí konkrétne trendy?
Podľa môjho názoru je dnes už strašne precupca-
kekované. Tento rok sme boli súčasťou brnenského 
Wedding Bazaaru, stánok čo stánok to bol samý cup-
cake, všemožných farieb. Takže áno, cupcake frčí. My 
ich ale moc nevedieme. Aj keď to už tiež nie je nič 
nové, prikláňame sa skôr k pastelovým makronkám, 
cookies, brownies, tiramisu.
 
Aj domáce svadobné koláčiky ale môžu byť krásne. 
Dostávam sa zase a znovu k tomu, že sa všetko točí 
okolo prostredia, kde sa svadba odohráva. Možností 

je veľa, len je naozaj dôležité to udržať v jednom 
duchu!

Z Marináda Store sa linú vône z celej Európy. 
Ktorú zo zahraničných špecialít a nápadov by ste 
radi a častejšie videli aj na českých svadbách?
Bolo by to asi jedlo všeobecne viac fresh a sexi. A 
hlavne tiež motto, že menej je viac alebo v jednodu-
chosti je krása. Aj obsahovo. Aby jedlá mali hlavu a 
pätu a neboli to len hromady masla, múky a cukru. 
Nestaviť na kvantitu, ale na kvalitu.

06 / Svadobné menu Ako vyzerá moderná svadobná hostina a aké sladkosti sú in? Odpoveď nájdete v rozhovore sa spolumajiteľkou bistra Marináda Store.

06
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Jedlo vo svadobnej
deň by malo byť sexi - 

zdravé a ľahké. Na druhú 
stranu aj domáci chlieb 

so škvarkovou nátierkou 
s jarnou cibuľkou môže 

vyzerať skvele.

01 

06 / Svadobné menu Ako vyzerá moderná svadobná hostina a aké sladkosti sú in? Odpoveď nájdete v rozhovore sa spolumajiteľkou bistra Marináda Store.
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Ak túžite vyzerať na svadbe ako pôvabná víla alebo 

nežná princezná, nasledujúce riadky sú presne pre 

vás. Oslovili sme zakladateľky férových kvetinárs-

tiev, ktoré poznajú kvetinové tajomstvo českých 

lúk, lesov a hájov. Sezónne kvety kombinujú  

s papradím aj bylinkami a pri ich tvorbe rešpektu-

jú osobnosť nevesty a jej prirodzené kúzlo. Každá 

svadobná kytica je tak úplne iná, ale v jednom sa 

zhodujú: návrat ku koreňom.

07 / Férové 
kvety
pre férové
nevesty
Vieme, kde sa tvoria
voňavé kytice, ktoré rešpektujú
krásu prírody.

07 / Férové kvety pre férové nevesty Vieme, kde sa tvoria voňavé kytice, ktoré rešpektujú krásu prírody.
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Hlavná svadobná sezóna je v plnom prúde od jari 
do jesene. Aký vplyv majú konkrétne mesiace na 
výber svadobných kvetov? „Väčšina letných neviest 
si potrpí na pivónie, hortenzie a rôzne druhy ruží, 
radi používame aj menej známe astilby, černušky, 
veroniky, echinacea, bodliaky a tiež veľa byliniek - aby 
to voňalo,“ hovorí Radka Jabůrková z kvetinárstva 
Kvítí z lesa a dodáva, že v jarných kyticiach domi-
nujú iskerníky. Vzácnejšie sú potom zimné svadby, 
pre ktoré má slabosť Lucie Králíková z kvetinárstva 
Efemér. „Zimné svadby máme obzvlášť radi. Zname-
najú výzvu pre naše premýšľanie a hľadanie.“

Ročné obdobie je jedna vec, hlavné je ale predo-

všetkým želanie budúcej pani. Ktoré kvety majú 
české nevesty najradšej? „Často si želajú kvetinky, 
ktoré majú vyzerať ako z lesa alebo zo záhrady. Tu 
opäť záleží na sezóne, ale na jar najradšej používame 
čemerice, veternice, pučiace vetvičky rôznych drevín, 
paprade, voňavé modrice, kvet magnólie... Každá ne-
vesta je ale špecifická a kyticu jej chceme vždy vytvoriť 
na mieru,“ hovorí Radka. Podobne to vidí aj Lucie. 
„Samozrejme nás zaujíma, či má nevesta nejakú 
určitú rastlinu rada, ale u nás neexistuje nejaké vše-
obecné hľadisko obľuby, neviažeme podľa katalógu. 
Naše zákazníčky nám dajú väčšinou úplnú voľnosť, 
pretože majú rady náš výtvarný rukopis, alebo spolu 
vytvárame tému a šifrujeme ju pomocou kvetín.“

Obyčajnou kvetinou to ale väčšinou nekončí. Na 
želanie môžete mať tiež výzdobu interiéru alebo 
doplnky na ozdobenie účesu. „Žiadané bývajú rôzne 
aplikácie do vlasov - pol venčeky, kvetinové sponky, 
čelenky alebo asymetrické kvetinové prízdoby do 
načachraných účesov,“ vymenováva Radka. Výzdo-
bu priestorov, vlasov i šiat vytvára tiež Lucie, ktorá 
má so svojou kolegyňou Klárou Zahradníčkovouaj 
ďalšie skúsenosti. „Bavilo nás tiež vymýšľať zmes 
kadidla do kostola alebo rôzne objekty na výzdobu 
oltárov,“ hovorí.

A čo všetko by mala nevesta zvážiť, než začne plá-
novať výber svadobnej kytice? „Vlastne je to úplne 

07 / Férové kvety pre férové nevesty Vieme, kde sa tvoria voňavé kytice, ktoré rešpektujú krásu prírody.
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V čom sa férové kvetinárstva líšia od tých  
konvenčných?

„Myslím, že hlavne v tom, že netvoríme podľa nejakých 
šablón alebo floristických trendov. Radi pracujeme s 
prírodnými materiálmi, ktoré sú sezónne a dajú sa zo-
hnať vonku - na zrúcaninách, poli, v parku, lese, na lúke 
alebo na záhrade. Veľa kvetov si v sezóne pestujeme na 
našej záhrade, a keď už berieme rezané z veľkoskladov, 
snažíme sa vyberať sezónne kvety vypestované v Euró-
pe, alebo dovezené z fair tradových fariem. „

Radka, Kvítí z lesa

„Efemér sme založili pred piatimi rokmi a stáli sme pri 
zrode nového spôsobu premýšľania nad použitím kvetín. 
Zaujímala nás etická stránka obchodu s kvetinami, 
riešili sme ich pôvod, dovoz z ďalekých krajín, negatívny 
dopad ich pestovania na tamojšej krajinu. Preto sme 
rozhodli používať iba české kvety. Pestujeme ich na svo-
jich záhradách, spolupracujeme s českými pestovateľmi 
a hľadáme v krajine stále nové druhy. Snažíme sa na 
rastliny pozerať z rôznych uhlov. Veľmi nás zaujíma kon-
krétny zákazník, väčšinou nadviažeme osobnejší vzťah, 
a tak naša spolupráca nie je monotónna, nevytvárame 
rovnaké kytice, neopakujeme témy.“

Lucie, Efemér

naopak - nevesta si môže vybrať všetko 
podľa svojich predstáv a kyticu potom 
doladíme podľa typu šiat, účesu a líčenia, 
ktoré si vyberie,“ opisuje Radka s tým, že 
na voľbu kytice má vplyv aj miesto, kde 
sa obrad koná . Dôležité je pritom 
dodržať jednotný štýl. „Keď to vezmem  
z pohľadu kvetinárky, tak je celkom jasné, 
že k „tortovým“ princeznovským šatám s 
korzetom nebudem tvoriť kyticu z lúčnych 
kvietkov, ale skôr použijem plnokveté ruže, 
pivonku, hortenziu alebo eustomu. Naopak 
k jednoduchým vílím šatám s krátkou suk-
ňou pokojne použijem zmes nezábudiek, 
lúčnych zvončekov, krvavca, jastrabníka, 
margarét, pastierskej kapsičky a harmanče-
ka,“ dopĺňa.

A ktoré kvety majú majiteľky fair-trade 
kvetinárstiev najradšej? Samozrejme tie 
české, ale zároveň nevšedné. „Najlepšie zo 
záhrady alebo divoké. Super sú napríklad 
kytice z kvitnúcich byliniek, ale nádherné sú 
aj kytice z vresov a vresovcov, so stolistými 
ružami, s jedlými kvetmi čučoriedok, sasan-
ky a nezábudky. Kytice nie sú o jednotlivých 
kvetinách, ale o fungujúcom celku. Potom 
to má dušu,“ hovorí Radka. Podobne to 
vidí aj Lucie, pre ktorú je dôležité posol-
stvo alebo význam konkrétnych rastlín. 
„Keď na niečo odkazujú, alebo vypovedajú 
o odvahe a premýšľaní našich zákazníkov. 
Či už je to poctivá surová vidiecka kytica, 
alebo kytica ako objekt,“ uzatvára Lucie.

http://kvitizlesa.cz
http://www.efemer.cz
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Máloktorá svadobná záležitosť sa teší tak veľkej 

pozornosti ako šaty. Snívame o tých najkrajších, hľa-

dáme ich na fotkách a predstavujeme si, ako by sme 

v nich mohli vyzerať. O výbere tých pravých sme  

sa rozprávali s návrhárkami Josefinou Bakošovou  

a Zdeňkou Imreczeovou, ktoré nám priblížili celý pro-

ces a zároveň prezradili, v čom by sa vydávali ony, 

keby sa ich svadba konala tento rok. A nezabudli 

sme ani na ženíchov. Detaily ku navrhovaniu obleku 

na mieru sme zisťovali od návrhárskeho dua Sister-

sconspiracy, ktoré vie tradičný oblek alebo dokonca 

smoking premeniť na sviežu a originálnu záležitosť.

08 / Dizajnový 
pár
Návrhárky značiek Imreczeova, 
Sistersconspiracy a Josefina 
Bakošová vás prevedú procesom 
tvorby šiat a oblekov na mieru.

08 / Dizajnový pár Návrhárky značiek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová vás prevedú procesom tvorby šiat a oblekov na mieru.
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Zdeňka Imreczeová:  
Trendom je prirodzenosť 
a uvoľnenosť
Ako pri navrhovaní svadobných šiat postupujete 
a čo by mali budúce nevesty zvážiť, než sa na Vás 
obrátia?
V zásade sú dve cesty, ako pri návrhu šiat postu-
povať. Buď sa podarí vybrať niektorý z existujúcich 
modelov, či už priamo svadobných šiat alebo šiat zo 
sezónnej kolekcie, na ktorých je možné dohodnúť 
najrôznejšie úpravy a zmeny, vrátane výberu mate-
riálu a farebnosti.

Druhá, dlhšia cesta, je návrh šiat priamo na mieru, 
kde je určite výhodou, ak má nevesta aspoň základ-
nú predstavu, akým smerom by sa chcela vydať.
Dôležité je najmä počítať s tým, že celý proces - od 
prvej schôdzky, po vytvorenie návrhov, objednanie 
materiálu a šitie šiat so všetkými skúškami - trvá 
minimálne dva až tri mesiace.

Aj keď je svadba individuálnou záležitosťou,  
v oblasti šiat sa rok čo rok tvoria nové trendy. 
Aké sú tie aktuálne?
Trendom je prirodzenosť a uvoľnenosť. Namiesto 

veľkých šiat s krinolínou dávajú nevesty prednosť 
jednoduchosti a pohodliu, v šatách chcú stráviť celý 
deň a cítiť sa príjemne. Nevesty, ktoré ma oslovujú, 
väčšinou túžia skôr po minimalistických šatách bez 
prehnanej ozdobnosti, so zaujímavými detailmi  
a často ich plánujú nosiť aj po svadbe. Nie vždy pre-
to zostávajú verné bielej alebo krémovej farbe.

Keby ste sa tento rok mala vydávať, čo by ste si 
obliekla?
Obliekla by som dlhé biele hodvábne košeľové šaty 
so zvýrazneným pásom zo svojej aktuálnej jarnej 
kolekcie. Vydávala by som sa bosá na lúke s kyticou 
z iskerníka a celú noc by som pretancovala.

08 / Dizajnový pár Návrhárky značiek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová vás prevedú procesom tvorby šiat a oblekov na mieru.
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Josefina Bakošová:
Tvorím minimalistické šaty so 
zaujímavým strihom
Ako pri navrhovaní svadobných šiat postupujete a čo by mali 
budúce nevesty zvážiť, než sa na Vás obrátia?
Asi najdôležitejší je výber návrhára... v tom zmysle, že pri pohľade 
na moje kolekcie je takmer jasné, že nie som zástanca typických 
svadobných rób.

Takže vlastne zvážiť, či sa im moja  práca páči a ak áno, tak je všet-
ko úplne ideálne! Šaty, ktoré vytváram ako svadobné, sú predov-
šetkým veľmi jednoduché. Minimalistické so zaujímavým strihom.

Ak ma teda slečna osloví, vytváram jej potom na mieru skice, 
návrhy, z ktorých si potom vyberie ten pravý. Zhodneme sa na 
materiáli a potom začína časť skúšania.

Aj keď je svadba individuálnou záležitosťou, v oblasti šiat sa 
rok čo rok tvoria nové trendy. Aké sú tie aktuálne?
Mňa to pripadá stále dosť podobné... teda tie klasické, veľké sukne 
a korzety. Momentálne vidím veľa čipky - to ale nie je žiadna no-
vinka.

Keby ste sa tento rok mala vydávať, čo by ste si obliekla?
Ja som v tomto totálne rozporuplná. Niekedy sa cítim a mám nála-
du na totálnu romantiku... Jednoduché empírové šaty na zem  
s vlečkou, hodvábne a nežné... Taký snový a éterický vnem.

Naopak niekedy úplne opačne. Milujem ženy v pánskom obleku. 
Krásne vypasované nohavice, sako, topánky na podpätku. To celé 
v bielom so zlatými doplnkami. Keby som sa rozhodovala práve 
dnes, tak idem do obleku!

08 / Dizajnový pár Návrhárky značiek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová vás prevedú procesom tvorby šiat a oblekov na mieru.
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Sistersconspiracy: 
Aj smoking vieme pojať 
inak a zaujímavo!
Ako pri navrhovaní obleku pre ženícha postupu-
jete a čo by mali snúbenci zvážiť, než sa na Vás 
obrátia?
Najdôležitejšie je, aby si zákazník dobre ujasnil, 
aký štýl sa mu páči a čo presne od obleku očakáva. 
Máme to šťastie, že k nám väčšinou prichádzajú 
páry, ktoré poznajú našu tvorbu a vedia, že nero-
bíme úplne klasické obleky, ale nájdu u nás svieže, 
neformálne a skôr ležérne odevy. Na našom webe 
máme niekoľko ukážok takýchto oblekov na mieru. 
Postup pri tvorbe zákazkového obleku je taký, že 
pri prvom stretnutí si povieme základnú predstavu, 
vezmeme miery a odsúhlasíme predbežnú kalkulá-
ciu.

Na ďalšej schôdzke už vyberáme z konkrétnych 
kresebných návrhov a vzoriek materiálov. Nasle-
duje skúška modelu - buď už z finálneho materiálu 
alebo materiálu skúšobného (kalika), kde sa všetko 
starostlivo odskúša, aby to pekne sedelo. Ak je to 
potrebné, tak prebehne ešte jedna skúška, po ktorej 
je už všetko dôkladne pripravené na odovzdanie 

krajčírke na ušitie. Celý proces zaberie cca dva mesi-
ace, preto je dôležité schôdzku dohovoriť včas, aby 
sa všetko v pokoji a pohode stíhalo!

Aj keď je svadba individuálnou záležitosťou, v 
oblasti svadobných oblekov sa rok čo rok tvoria 
nové trendy. Aké sú tie aktuálne?
Priznáme sa, že pánske trendy vo svadobnom 
oblečení príliš nesledujeme. Všeobecne sa ale dá 
povedať, že pánska móda smeruje viac k ležérnemu 
štýlu, dosť sa pracuje s prírodnými materiálmi, ako 

je napríklad ľan. Častejšie sa nosia aj doplnky ako 
motýlik, vreckovka, klobúk, zdobia sa klopy. Pokiaľ 
ale niekto na klasickom odeve trvá, tak aj smoking 
vieme pojať inak a zaujímavo!

Ako v očiach Sistersconspiracy vyzerá svadobný 
oblek snov?
Svadobný oblek snov je ten, s ktorým je zákazník 
maximálne spokojný!

08 / Dizajnový pár Návrhárky značiek Imreczeova, Sistersconspiracy a Josefina Bakošová vás prevedú procesom tvorby šiat a oblekov na mieru.
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Talentovaná Bára Dočkalová umožňuje nevestám 

premenu na oslnivé hviezdy s trblietavým diadé-

mom, elegantné princezné s perlami vo vlasoch aj 

romantické víly s venčekom z hodvábnych kvetín. 

Pod značkou  Tiarra vyšíva, tvaruje, splieta a zošíva 

prekrásne čelenky, o ktorých si teraz budeme roz-

právať.

09 / 
Najkrajší 
šperk pre
nevestu?  
Svadobná čelenka!

09 / Najkrajší šperk pre nevestu? Svadobná čelenka!

http://tiarra.cz
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Ako dlho je značka Tiarra na svete a čo bolo 
inšpiráciou pre jej vznik?
Tiarra vznikla pred tromi rokmi ako svadobná odnož 
značky Samodiva, ktorá robila vlasové a odevné 
doplnky. Svadobná branža sa spočiatku zdala byť 
celkom zväzujúca a obmedzená konzervatívnymi 
predstavami, ale ukázalo sa, že osvietených neviest 
s vlastnou predstavou a vkusom je viac než dosť.

S akými materiálmi pri tvorbe svadobných čele-
niek pracujete?
Všetky ozdoby vznikajú precíznym ručným spra-
covaním kvalitných materiálov - českého štrasu, 
korálikov z Jablonca, benátskej čipky, hodvábu. 
Práve tvorba hodvábnych kvetov je oblasť vyžadu-
júcu značnú remeselnú zručnosť a trpezlivosť. Na 
začiatku je kus pravého hodvábu, ktorý je potrebné 
naškrobit, zafarbiť na požadovaný odtieň, vystrih-
núť každý jednotlivý okvetný plátok, vytvarovať ho 
pomocou tepla špeciálnym nástrojom, zostaviť do 
podoby kvetu, doplniť piestiky a ručne zošiť. Skôr 
sa týmto umením zaoberali modistky, čo je dnes už 
polozabudnuté povolanie.

Čo u budúcich neviest prevažuje - vyber z kolek-
cií alebo zákazková výroba?
V súčasnosti sa Tiarra zaoberá takmer výhradne 
zákazkovou tvorbou. Na webe síce nájdete akúsi 
kolekciu, ale slúži skôr pre orientáciu v typoch a 

možnostiach ozdôb. Ukázalo sa totiž - a niet sa 
vlastne čomu diviť, že každá nevesta chce byť jedi-
nečná. Proces zhotovenia ozdoby na mieru zahŕňa 
zvyčajne osobné stretnutie, vytvorenie návrhov, 
schválenie materiálov a prípadne aj jednu alebo 
viac skúšok. Niektoré nevesty majú od začiatku 
veľmi jasnú predstavu, ktorú im pomôžem uviesť do 
života, niektoré si nechajú poradiť alebo všetko ne-
chajú na mne. Všetkým je ale bez rozdielu venovaná 

veľká starostlivosť a osobný prístup.
Čím sa inšpirujete pri tvorbe Tiarra kolekcií?
Múzami bývajú väčšinou samotné nevesty. Tvor-
bou kolekcií sa nezaoberám. Občas ale (hlavne 
mimo svadobnú sezónu) vzniknú solitérne kúsky, 
inšpirované často mojimi kamarátkami, poéziou, 
tým, čo zazriem alebo počujem na ulici. A alebo 
jednoducho vyrobím niečo, čo aktuálne sama nutne 
potrebujem nosiť.

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

Anna Édes vie zachytiť jedinečné čaro okamihu  

a atmosféru svadobného dňa. Krásne a prirodze-

ne. V rozhovore pre Bella Rose odkrýva tipy a triky, 

ktoré vedú k dobrým fotkám, a pridáva aj historku 

na zasmiatie. Zároveň prezrádza, ktorý štýl svadby 

je jej najbližší a aký bol jej vlastný veľký deň.

10 / Ako 
na krásne  
a prirodzené 
svadobné 
fotky? 
Rozhovor s fotografkou 
Annou Édes.

10 / Ako na krásne a prirodzené svadobné fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.

https://m.facebook.com/edesfoto/
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Čo ťa priviedlo ku foteniu svadieb a ako dlho už 
sa tejto krásnej práci venuješ?
Asi pred štyrmi rokmi sa mi vydávala kamarátka, vza-
la som si tam foťák a zaobstarala niekoľko snímok. 
Videla to kamarátkina kamarátka a chcela ma ako 
fotografku na svoju svadbu. A potom sa to začalo 
nabaľovať.

Aké sú súčasné trendy vo svadobnom fotení a 
aké štýly svadieb máš najradšej ty?
Momentálne je v kurze prirodzenosť, fotky za pod-
večerného slnka, neformálne pózy, momentky... 
Čo mne osobne vyhovuje tiež. Svadby mám totiž 
najradšej práve tie menej formálne, najlepšie keď sa 
celé odohrávajú vonku, s množstvom kvetín a sve-
tielok, tiež s dobrou hudbou a krásne oblečenými, 
sviatočne naladenými ľuďmi.

Ako by sa ženích s nevestou mali na takéto fote-
nie pripraviť?
Určite schôdzkou s fotografom. Ja sa osobne s kaž-
dým párom schádzam pár mesiacov pred svadbou. 
Spoznáme sa, hovoríme o nich, o svadbe a o množ-
stve dôležitých detailov. Ak daný pár chce, spojíme 
to s predsvadobným fotením, kde si všetko prakticky 
vyskúšame. Aj keď je to vlastne moja práca, stále si 
uvedomujem že každá svadba je jedinečná a veľmi 
osobná záležitosť. Tak k tomu aj pristupujem.

10

10 / Ako na krásne a prirodzené svadobné fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.
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Kedy je najlepší čas na obstaranie fotografií a ako 
je najlepšie fotenie zakomponovať do svadobné-
ho dňa?
Najlepšie je určite podvečerné svetlo (hodinku pred 
západom slnka). Rozhodne stojí za to počkať si naň. 
Robí krásnu jemnú pleť na fotkách a úplne inú, 
romantickú atmosféru celej snímky. Na druhú stranu 
najhorší čas na fotenie je na poludnie, kedy je slnko 
vysoko a robí ostré línie a tmavé tiene. Rozhodne 
tiež neodporúčam plánovať fotenie medzi obradom 
a hostinou. Čakajúci hladní svadobní hostia vám za 
to nebudú ďakovať.

Podľa mňa najlepší variant, ako fotenie zakompono-
vať do svadobného dňa, je rozdeliť ho na dva menšie 
bloky. Krátko pred obradom a krátko na večer. Fote-
nie pred obradom je značne kontroverzné, pretože 
v Česku stále prevláda obľúbená tradícia, že ženích 
vidí nevestu až pri obrade. Väčšinou sa nevesty 
oháňajú tým, že nechcú prísť o ten wow moment. 
Pravdou ale je, že on sa ten wow moment dá zažiť 
rovnako, len inak - o samote, len nevesta a ženích, 
bez stovky očí okolo (len ten fotograf v kríku teda 
...). Zároveň máte krásne fotky (s čerstvým make-
-upom) už pred obradom a počas samotnej svadby 
už nemusíte nechávať hostí o samote a stresovať 
sa fotením. A keď je večer ono spomínané krásne 
svetlo, tak si z hostiny na pár minút odskočíte a skoro 
nikto si to ani nevšimne.

V poslednej dobe znovu ožíva polaroidová fotka. 
Aký k nej máš vzťah?
Jednoznačne pozitívny! Polaroid má svoje čaro a 
som rada že je oň záujem. Sama ho vlastným a poži-
čiavam na svadby, kde fotím. Pre hostí to môže byť 
super zábava, darček, spomienka.

10 / Ako na krásne a prirodzené svadobné fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.

10
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Svadobné fotenie je asi vždy tak trochu záži-
tok, máš ale medzi nimi nejaký, ktorý je skrát-
ka nezabudnuteľný?
Mám ich dosť! Mohla by som o nich písať. Ale 
jeden, na ktorý naozaj nezabudnem, nastal pri 
chystaní nevesty už tesne pred obradom, kedy 
bola v miestnosti už len ona, jej iba rusky hovori-
aca sestra a ja. Za pár minút mal prísť vodič, tak sa 
nevesta začala obliekať do šiat. Lenže sme zistili, 

že celkom podstatná časť šiat chýba - stuha na 
šnurovanie. Zostala zabudnutá v inom meste a 
na byte sa nič vhodného nenachádzalo. Tak som 
sa chopila iniciatívy a vybehla na ulicu hľadať 
najbližší svadobný salón. Doteraz na ten zmäte-
ný beh cez značnú časť Brna v tridsaťstupňovej 
horúčave nezabudnem. Salón som našťastie našla, 
nejakú stuhu splašili a obrad mal nakoniec snáď 
len päťminútové meškanie.

Prezradíš nám niečo o tom, aká bola tvoja  
svadba?
Naša svadba bola česko-maďarská (môj muž má 
maďarskú národnosť), hostina bola vonku pod 
stromami, s množstvom svetielok, kvetov, úžasnou 
kávou a dezertmi od mojich priateľov, ktorí robia 
catering. No a to všetko so skvelými ľuďmi. Tí sú na 
svadbách najdôležitejší. Oni robia tú atmosféru.

10 / Ako na krásne a prirodzené svadobné fotky? Rozhovor s fotografkou Annou Édes.

10 
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Budeme k vám úprimní. Najväčšou zábavou pre 

hostí budete vy sami. Budú sa chcieť rozprávať, 

budú vás pozorovať a niektorí tiež zásobovať 

cennými radami do manželstva. Pozornosť je fajn, 

ale niekedy je jej priliš. Odvráťte oči hostí smerom 

ku foťáku, ktorý okamžite dáva výsledky. Polaroid. 

Znovuzrodený hit, ktorý poskytuje krásne teplé fot-

ky s jedinečnou atmosférou. Vďaka PolaroidLove si 

foťák môžete zadarmo požičať a vďaka  rekvizitám z 

Bella Rose sa pri fotení budete veľmi dobre baviť.

11 / Ako 
zabaviť hostí
Hitom sú fotky z Polaroidu, ktorý 
si vďaka PolaroidLove môžete 
zadarmo požičať. A na Bella Rose 
máme pre túto príležitosť  
fantastické rekvizity.

11 / Ako zabaviť hostí Hitom sú fotky z Polaroidu, ktorý si vďaka PolaroidLove môžete zadarmo požičať. A na Bella Rose máme pre túto príležitosť fantastické rekvizity.

https://www.polaroidlove.cz/
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Chlapci
z PolaroidLove pre
vás pripravili zľavu
10 percent na filmy

z ich obchodu. 
Do objednávky stačí

pripísať heslo
BellaRose. 

11 / Ako zabaviť hostí Hitom sú fotky z Polaroidu, ktorý si vďaka PolaroidLove môžete zadarmo požičať. A na Bella Rose máme pre túto príležitosť fantastické rekvizity.

„Polaroid vám požičiame úplne zadarmo. Zaplatíte iba 
za filmy, ktoré si u nás vyberiete,“ hovoria Tomáš  
a Michal z projektu PolaroidLove, cez ktorý už od 
roku 2009 šíria povedomie o pôvabe polaroidovej 
fotky. Na svadbu chlapci odporúčajú zvoliť foťák 
Instax Mini, ktorý dodáva originálne fotky vo veľkosti 
vizitky. „Výhodou je rýchlosť, jednoduchosť a nezame-
niteľný formát fotky,“ popisuje Michal. Dobrou voľbou 
je tiež Instax Wide - ideálny foťák na svadby, večierky 
a kamkoľvek, kde chcete hotové fotky rýchlo rozdá-
vať hosťom. „Má skvelé podanie farieb,“ dopĺňa Tom.

Foťák je teda zaistený a zostáva vytvoriť fotokútik. 
Ako na to? Vyberte si útulné miesto v priestoroch, 
kde sa oslava usporiada, či už je to strom v záhrade 
alebo útulné miesto pri okne, ktoré vyzdobíte pomo-
cou balónikov, lampiónov, pompónov a ďalších  
dekorácií. Pridajte pekné kresielko, stoličku alebo 
hojdaciu sieť a stolček, kam môžete položiť foťáky  
a rekvizity, ktoré sú pre celú zábavu kľúčové. V našom 
sete nájdete všetko potrebné od rámčeka, fúzov  
a okuliarov cez úsmevy až po masky a štítky s vtip-
nými nápismi ako napríklad „Im next“ alebo „Best 
dancer“.

Výhodou polaroidu sú originálne a hlavne okamži-
té fotky, ktoré hneď vyzdobia celú oslavu. Behom 
chvíľky si môžete vytvoriť prvý svadobný album, 
ktorý síce nebude plný ostrých fotiek ako od profíka, 
ale bude žiariť úsmevmi a vďaka ľahko rozmazaným 
snímkam je zaručená absencia sťažností, že to nieko-
mu na fotke nepristane.

https://www.polaroidlove.cz/shop/
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=lampi%C3%B3ny&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=pompon&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/prilezitost/svadba/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=hojdacia+sie%C5%A5&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/kategorie/nabytok-stoliky/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Ako sa spozná krásny darček? Podľa úprimnej 

radosti v očiach obdarovaného. Pri výbere svadob-

ných darov je teda dôležité zamyslieť sa nad tým,  

čo novomanželia skutočne potrebujú, chcú  

a ocenia. Nie ste si istí? Nevadí. Na Bella Rose sme 

vytvorili zoznam Svadobných darov, ktoré nikdy 

nesklamú. Sú nadčasové, krásne a aspoň trošku  

aj praktické. Pôvabnou voľbou je napríklad post-

riebrený príbor s originálnymi nápismi, ktorý poteší 

každé novomanželské srdce. A navyše: dávať sa 

nemusia len veci...

12 / Svadobné 
dary
Čo si priať a čo darovať.

12 / Svadobné dary Čo si priať a čo darovať.

https://www.bellarose.sk/kategorie/svatba-svadobne-dary/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/kategorie/svatba-svadobne-dary/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=postriebren%C3%A1&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=postriebren%C3%A1&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Trafiť sa do vkusu a potreby čerstvých manželov 
môže byť ťažké. A preto tu sú darčekové poukazy a 
svadobné zoznamy. Vychytaný svadobný wishlist si 
môžete vytvoriť napríklad cez web Dejmidarek.cz. 
Potom už len stačí zdieľať odkaz svojim známym 
a tešiť sa, že na svadbe budete rozbaľovať samú 
radosť. Zároveň je isté, že nič nedostanete dvakrát. 
Darčeky sa rezervujú, takže nikto ďalší už vám rov-
nakú vec nekúpi.

Krásne zabalené dary na svadbe samozrejme ne-
smú chýbať. Moment rozbaľovania je kúzelný, ale 
ide to aj bez vecí. Potešia aj vtipne zabalené penia-
ze, ktoré sa budú hodiť na svadobnú cestu alebo je 
tu ďalší zaujímavý variant: Darovať dobro. V praxi to 
vyzerá tak, že hostia miesto útraty za darčeky venu-
jú peniaze na dobročinné účely. A nemusí to byť na 
druhom konci sveta. Stačí sa pozrieť, kto potrebuje 
pomoc v našom najbližšom okolí...

A kto ďalší sa môže darčekom potešiť? Predsa 
hostia a družičky. Bude pekné, keď všetci odídu so 
spoločnou spomienkou na krásnu svadobnú oslavu. 
Koláčiky a cukrovinky zabaľte do krásnych vrecúšok 
alebo darčekovej tašky a pridajte drobnosť navy-
še. Môže to byť kartička s poďakovaním, kvalitný 
čaj alebo napríklad levanduľový sirup. Krásnym 
darčekom pre družičky potom môžu byť náramky v 
rovnakej farbe ozdobené trblietavými kamienkami.

12 / Svadobné dary Čo si priať a čo darovať.

12 

https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekovy-poukaz-v-obalke/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=s%C3%A1%C4%8Dok&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=dar%C4%8Dekov%C3%A1+ta%C5%A1ka&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/kategorie/caje-a-pochutiny/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/kategorie/caje-a-pochutiny/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/levandulovy-sirup-250-ml/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=n%C3%A1ramok&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Svadobné dary podľa Bella Rose

01 

02

03

08

04

05

06

09
10

07

01 Krištáľová karafa Alexandra 
Crystal BOHEMIA 0,7 l
02 Darčeková papierová taška 
Adrienne 
03 Darčeková papierová taška 
Copper Dot M
04 Papierové sáčky Monochrome 
Magic - 10 ks 
05 Postriebrený set čajových lyži-
čiek His & Hers
06 Svadobné prianie - Happy day 
wedding
07 Zapekacie misy Heart Mynte 
pink - set 3 ks
08 Porcelánová kanvica Abelone 
White 1l
09 Ovocný čaj Rhubarb spritzer 
tea - 130gr
10 Postriebrený nožík na maslo 
Spread Love

12 / Svadobné dary Čo si priať a čo darovať.

12 

KÚPIŤ PRODUKTY

https://www.bellarose.sk/dekorace/kristalova-karafa-alexandra-crystal-bohemia-0-7-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/kristalova-karafa-alexandra-crystal-bohemia-0-7-l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekova-papierova-taska-adrienne/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekova-papierova-taska-adrienne/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.cz/dekorace/darkova-papirova-taska-adrienne/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svatba
https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekova-papierova-taska-copper-dot-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/darcekova-papierova-taska-copper-dot-m/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierove-sacky-monochrome-magic-10-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebreny-set-cajovych-lyziciek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebreny-set-cajovych-lyziciek-his-hers/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobne-prianie-happy-day-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/svadobne-prianie-happy-day-wedding/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/zapekacie-misy-heart-mynte-pink-set-3-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/zapekacie-misy-heart-mynte-pink-set-3-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/porcelanova-kanvica-abelone-white-1l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/porcelanova-kanvica-abelone-white-1l/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/ovocny-caj-rhubarb-spritzer-tea-130gr/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/ovocny-caj-rhubarb-spritzer-tea-130gr/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebreny-nozik-na-maslo-spread-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/dekorace/postriebreny-nozik-na-maslo-spread-love/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/prilezitost/svadba/
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Vplávajte do svadobných príprav s radosťou  

a dobrou náladou. Prinášame tipy na filmy, seriály, 

knižky a akcie, ktoré vás budú baviť a zároveň sú 

skvelým zdrojom nápadov, informácií a praktických 

tipov. Plán je nasledujúci: K filmu alebo seriálu  

prizvite kamarátku, uvarte si horúcu čokoládu  

a zabaľte sa do deky. Pri listovaní knižkou vám 

bude robiť spoločnosť svadobný plánovač, do kto-

rého si zapíšete dôležité poznámky. A na svadobné 

akcie vyrazte spolu so svojím nastávajúcim. Niek-

toré veci je najlepšie robiť spoločne.

13 / Zamerané 
na svadby
Tipy na akcie, knižky a filmy, 
ktore vo vás prebudia svadobnú 
náladu.

13 / Zamerané na svadby Tipy na akcie, knižky a filmy, ktoré vo vás prebudia svadobnú náladu.

13

https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=deka&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=svadobny+planovac&x=0&y=0/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=svadba
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Filmy & Seriály

Siahnite po klasike (Štyri svadby a jeden pohreb, 
Láska na úteku), doprajte si poriadnu oddychovku 
(Svadby v Benátkach, 27 šiat) a bavte sa pri svadob-
nej reality show (Four Weddings).

Knižky & Blogy

Jedným dychom odporúčame knižku Svatební 
přípravy podle Ejvi, ktorá vás príjemnou a kreatívnou 
cestou prevedie od zásnub až po deň D. Spomenúť 
musíme tiež svadobnú stránku časopisu Vogue a 
český blog Budeme se brát.

Akcie & Workshopy

Malú svadobnú inšpiráciu určite poskytne májo-
vý Le Market, tú veľkú potom novembrová akcia 
Svadobný Expo. Medzitým môžete zájsť na zaujíma-
vé workshopy. Trebárs krasopísma alebo viazania 
kvetín.

13

13 / Zamerané na svadby Tipy na akcie, knižky a filmy, ktoré vo vás prebudia svadobnú náladu.

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
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/
https://www.facebook.com/krasopiska/
http://www.rosmarino.cz/kvetinove-kurzy/
http://www.rosmarino.cz/kvetinove-kurzy/


Záver
Niekoľko viet na záver...

A je to za nami. Prešli sme celú etapu svadobných príprav a hneď niekoľkokrát 
prežili prekrásny svadobný deň. Ten váš sale ešte len príde. Dúfame, že ste na 
stránkach Bella Rose e-booku našli inšpiráciu, nápady a zaujímavé informácie, 
ktoré vám spríjemnia svadobné prípravy a pomôžu vám ku zorganizovaniu svad-
by snov.

Pripravili sme pre vás tiež malý svadobný dar a to vo forme kódu so zľavou  
20 percent na svadobnú kategóriu, v ktorej nájdete všetko, čo so svadbou súvisí - 
od dekorácií, cez praktické doplnky až po slávnostný riad.

Prajeme vám, nech je váš veľký deň aj celý manželský život plný lásky a šťastia.

Tím Bella Rose

 

20 %
zľava

kód: 
LASKA 
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