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NUANCE SvAtEbNí dům
Národní 23, Praha 1

737 438 084
pronovias@nuance.cz

Po–Pá 10–19 hodin  |  So 10–18 hodin

NUANCE SvAtEbNí SAloN
Biskupská 31, České Budějovice 1

737 014 374
sanpatrick@nuance.cz

Po–Pá 10–18 hodin  |  So 9–16 hodin

O kolo napřed 
ve SvateBNí BraNži
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cukrářStví |  SweetS
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   NUANCE 
OjEdiNělý kONCEpt  
  v rámCi EvrOpy

ZAklAdAtElkA NOvOdObé svAtEbNí brANžE v Čr 
mAiN prONOviAs prEmiUm dEAlEr iN CZECh rEpUbliC

NA jEdNOm místě

1.patro / 1st floor ............. svatební salon prONOviAs / Wedding salon, main prONOviAs premium 
dealer for Czech republic

1.patro / 1st floor ............. butik se společenskými šaty prONOviAs, sAN pAtriCk, CAbOtiNE, 
pEpE bOtEllA / Formal dresses boutique

1.patro / 1st floor ............. pánský butik WilvOrst, mAstErhANd, obleky, obuv, vesty, doplňky / 
men's boutique, suits, shoes, waistcoats, accessories

1.patro / 1st floor ............. svatební obuv rAiNbOW / Wedding shoes
1.patro / 1st floor ............. svatební a květinové dekorace mAGdA dEsiGN / wedding and floral 

decoration
1.patro / 1st floor ............. Autorské klenotnictví EstErstyl / Original jewelry
přízemí / ground floor ... Cukrářství ANNA mAGdAléNA / sweet shop
přízemí / ground floor ... Cukrárna, kavárna ANNA mAGdAléNA / cake shop, coffee bar

NAjdEtE Nás

NUANCE youtube / www.youtube.com/svatebni
NUANCE beremese / www.beremese.cz/katalog/firma/nuance_pronovias
NUANCE floowie / www.floowie.com/cs/cti/nuance-magazin-2012
NUANCE facebook / www.facebook.com/pages/Nuancecz/255468247895733
NUANCE twitter / www.twitter.com/www_nuance_cz
NUANCE magazine / www.svatebnimagazin.cz
NUANCE registry office marriages / www.matriky.cz
NUANCE navigation maps / do navigačních přístrojů stačí zadat nuance
NUANCE pronovias premium dealers / www.pronovias.com / store finder
NUANCE google+ / hledej nuance svatební salony
NUANCE orkut / hledej nuance svatební salony
NUANCE english site / www.pronovias.cz

Žádná část magazínu nesmí být kopírována či užita k reklamě někoho jiného.  |  Vydavatel: NUANCE Wedding Group, s. r. o.  |  Design a ilustrační foto: 
Martin Andrle, www.martinandrle.cz, PRONOVIAS Barcelona a Wilvorst.  |  Editor: Viktor Blažek, www.svatebnimagazin.cz.  |  Inzeráty: Martin Andrle 

a inzerenti.  |  Produkce: Beta AX, www.betaax.cz.  |  Tisk: PB tisk, s.r.o., www.pbtisk.cz. 12. ročník – 2013.
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Tvoje svatba vás srdečně zve na sobotu
23. 3. 2013 od 10 hodin do Clarion Congress Hotelu  
v Praze, Freyova 33, Praha – Vysočany.

   Přijďte se pobavit, shlédnout nejnovější svatební trendy,
zasoutěžit si o svatební cestu na Mauricius a po absolvování disciplín
na vás čeká oběd zdarMa .

Více na info na tel.: 603 466 467

www.soubojnevest.cz

PozVánka
na semifinále soutěže

  Souboj
neVěsT!
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PáNSkých oBleků
všech Stylů / košil a Bot 

v NuaNce SvateBNím domě

NuaNce PodPoruje 
mírumilovNý SouBoj NevěSt
NuaNce je tradičním partnerem Souboje nevěst. vloni oblékala 
všechny semifinalistky a v tom smyslu zajišovala odbornou  
péči a pomoc.



N UA N C E S VAT E B N í  S A lO N 
Č E S k é  B U D ě j O V I C E

Padesát metrů od radnice k mostu. Prémiový svatební salon NUANCE je v Biskup-
ské ulici od roku 1995. Přinesl evropský standard svatebních služeb, jako jediný 
v Jižních Čechách zastupuje barcelonskou firmu PRONOVIAS, resp. San Patrick.

+ 420 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz  |  Biskupská 31, České Budějovice 1

N UA N C E S VAT E B N í  D ů M 
P R A h A

Vypravte se k nám klidně autem. V ulici Národní nejsou rezidentní zóny. U sva-
tebního domu je stání na parkovací automat, případně parkoviště pod Národním 
divadlem. Jsme premium dealerem nejuznávanější evropské značky PRONOVIAS 
Barcelona. I ostatní produkty a služby NAUNCE svatebního domu jsou od lídrů 
branže.

+ 420 737 438 084
pronovias@nuance.cz  |  Národní 23, Praha 1



svatební
dekorace

Magda Design
NUANCE svatební dům, 1. patro / po–pá 1300–1800

tel. 602 739 955 / magda.vondrova@centrum.cz
www.� oristika-svatebnidesign.webnode.cz

půjčovna dekorací • návrhy a realizace kompletní svatební výzdoby • svatební dpolňky pro 
nevěsty, družičky, hosty... • svatební dekorace, dekorace aut, autobusů, restaurací, 
kostelů • návrhy originálního svatebního designu • zakázková výroba na míru 

svatební oznámení
•

Pod znaèkou ESTERSTYL (od roku 2000) tvoøíme luxusní autorské šperky, zahrnující návrhy a realizaci zásnubních 

a snubních prstenù, šperkù pro nevìsty pøímo podle pøání snoubencù. Snubní prsteny pro Vás vyrobíme ze zlata a platiny 

v libovolné kombinaci barev a kovù. Do prstýnkù zasazujeme pouze pøírodní kameny s co nejvyšší tvrdostí (diamanty, safíry, 

rubíny). Tyto kameny se neodírají a po letech nošení neztrácí lesk a brilanci. Ke každému páru snubních prstenù pøikládáme 

certifikát o pravosti kamenù.                                                                                                                          .

NOVOU KOLEKCI PRO ROK 2013 mùžete vidìt ve Svatebním domì Nuance, nebo na www.esterstyl.cz



Cukrárna 
je v přízemí

svatebního domu
NUANCE

Anna Magdaléna

Ochutnávky  
každou první středu v měsíci.

rezervace na telefonu: 
604 645 083



Naše salony jsou založeny na prémiové 
kvalitě bez podbízení, které k nejkrás-

nějšímu oděvu života nepatří. jakým jiným 
šatům, než svatebním, je třeba věnovat tolik 
času a péče při výběru? jaké jiné šaty musejí 
být hodnotné, nevtíravě luxusní, z nejlepších 
materiálů a od světově proslulé firmy?

Ušetřete si zklamání z levných svatebních 
šatů na fotografiích a před hosty a dejte 
jim ve svatebním rozpočtu prioritu, věřte, že 
nebudete litovat.

dovážíme pro vás z barcelony opravdové 
skvosty, jakožto největší dealer pronovias 
v Čr, až s trojnásobným množstvím nových 
modelů oproti ostatním. Na jihu Čech najdete 
pronovias pouze u nás.

jsme připraveni se vám maximálně věnovat, 
občerstvit vás v naší cukrárně Anna mag-
daléna, probrat vaše představy o svatebním 
dni a stylu, a nabídnout ostatní důležité 
služby.

Za více než dvacet let, co působíme ve sva-
tební branži, nám prošlo rukama mnoho 
světových značek svatebních šatů z Evropy 
i Zámoří, dlouhou dobu jsme také zastupovali 
známou pařížskou firmu.

směle proto prohlašujeme, že prONOviAs 
barcelona nemá z mnoha hledisek v sou-
časnosti konkurenci. Naše nevěsty z celé 
republiky, z ciziny i z řad celebrit, jsou toho 
důkazem. 

pánům doporučujeme osvědčenou německou 
preciznost a stylovost ztělesněnou luxusními 
obleky Wilvorst.

viktor blažek, ředitel marketingu

NEdámE vám kUChyňský spOtřEbiČ Či 50% slEvU, 
ANi když si hNEd ZAmlUvítE. 
věřímE vE váš vytříbENý vkUs A rOZlišOvACí 
sChOpNOsti.

skvOsty
     místO
  lACiNOsti

udine | prONOviAs 2013



diango | prONOviAs 2013danessa | prONOviAs 2013



otevřených dveří

  Těšíme se na vás

4. a 6. dubna 2013 (čtvrtek a sobota) vždy od 14 do 18 hod.Svatební den

tržiště 9, 118 00  Prague 1 • www.aria.cz • stay@aria.cz • tel. +420 225 334 111 vStUP ZdaRMa

Vrtbovská zahrada  Y  Svatební  šaty a šperky  Y  Květiny    

Ochutnávka  svatebních dortů  Y  Soutěž  Y  Foto - video  

NUANCE_ZLOM.indd   1 07.01.13   11:34

svatební místo  
         roku 2012!

vítěz ankety



diosa | prONOviAs 2013diciembre | prONOviAs 2013



decada | prONOviAs 2013dalia | prONOviAs 2013



     vE svAtEbNí výZdObě
 prO rOk 2013

 trENdy 

la Florista s.r.o. ~ karolinská 650/1 ~ danube house ~ praha 8 karlín
tel: 222 322 388 ~ info@laflorista.cz ~ www.svatebni-kytice-kvetiny.cz

s tímtO mAGAZíNEm 10% slEvA

velkým hitem posledních několika let jsou různá svatební témata, která mají čím 
dál větší oblibu. Nechte se inspirovat svou oblíbenou hudbou, svou 

oblíbenou historickou dobou, módním stylem či zemí, která vás nadchla svou kulturou. Fantazii se meze 
nekladou, a pokud svou svatbu vyladíte ve zvoleném stylu do posledního detailu, vytvoříte pro sebe 
i veškeré svatební hosty opravdu jedinečný a originální den, na který jistě dlouho nezapomenou. velmi 
rádi vám pomůžeme najít detaily, které celou výzdobu perfektně sladí, nejen pomocí květin, ale i pomocí 
dalších dekorací, které pro vás rádi zajistíme.

velmi populární jsou v poslední době „jiné“ svatby, a již se jedná o styl vintage, který je opravdu nádher-
ný a velmi oblíbený, obzvláště s použitím květin ve výzdobě se dá tento styl doladit k naprosté dokona-
losti. dále jsou velmi oblíbené veselé náměty, například knoflíková svatba, svatba a la 60. léta, kde se 
svatební hosté mohou bavit i tancem a poslechem hudby z dané doby.

pokud se rozhodnete pro svou svatbu nějaké téma zvolit, doporučujeme propracovat vše do posledních 
detailů, od svatebního oznámení, přes výslužky, stylový obřad, kde je fajn zapojit oddávajícího a požádat 
ho o úpravu řeči do daného konceptu, hostina i veškerá výzdoba by samozřejmě měly vše jen podtrhnout 
a dodat tu správnou atmosféru. jelikož svatební den bychom měli zažívat jen jednou za život, důkladná 
příprava se vám jistě vyplatí a svůj den si tak budete užívat. tvořivé nevěsty si mnohé mohou vytvořit 
samy, a pokud si na vlastnoruční tvorbu výzdoby a dekorací netroufáte, jsme tu pro vás a uděláme maxi-
mum, aby váš svatební den byl opravdu dokonalý.

věřte, že není téma, které by nebylo realizovatelné, s heslem všechno jde, když se chce, přistupujeme 
ke každému zadání a těšíme se na vás a vaše nápady!



ucayal | prONOviAs 2013barroco | prONOviAs 2013



  prONOviAs 
     má své 

NUANCE
NUANCE jE Od rOkU 2010 hlAvNím prEmiUm 
dEAlErEm EvrOpskéhO lídrA svAtEbNí brANžE, 
bArCElONské prONOviAs (rEsp. sAN pAtriCk, s.l.).

Naše mateřská firma, jejímiž současnými mediálními tvářemi jsou topmodelky karolína 
kurková (CZ) a irina shayk (rU) sídlí v barceloně kousek od přístavu.

každý rok jsme pronovias zváni na dvě Fashion show modelů následující sezóny. v lednu 
se vybírá tzv. předkolekce, kde s ostatními zástupci z celého světa volíme úvodní modely 
roku následujícího, a tím se podílíme na určování trendů a stylů, které se prosadí na světovou 
premiéru nové kolekce v květnu. hlavní květnová pronovias Fashion show se pak odehrává 

1 až 3 budovy prONOviAs v barceloně   4 irina shayk s manuelem motou   5 vladimíra blažková s manuelem motou   
5 karolína kurková s manuelem motou   6 katalánské muzeum národního umění

v prestižní budově barcelonského muzea národního umění na vyvýšenině v centru, s nád-
herným výhledem až ke Gaudího zahradám a dále na horský chrám tibidabo.

hlavním designérem a kreativním ředitelem pronovias je charismatický návrhář manuel 
mota, který má v rámci pronovias vlastní kolekci luxusních modelů malosériové výroby. 
pro pronovias dále tvoří i světové návrhářské eso, pan Elie saab, jehož modely nosí např. 
Angelina jolie.

v nabídce NUANCE najdete nové kolekce pronovias i manuel mota a velice nás těší, 
že se v České republice začaly svatební šaty, coby výraz vkusu, jedinečnosti  a významu 
svatebního slibu, také ve větší míře prodávat.

1

2
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5

6

6

Již 22 let zpracovává účetnictví firmě 
NUANCE firma Ekonomia JH s. r. o.

Na poslední volné kapacity se informujte 
v její pražské pobočce v Mikulandské 10.

Neformálně, s úsměvem, včas a bezchybně 
zpracuje Ekonomia JH vaše účetnictví 
a přispěje tím k daňové pohodě.

kde šanony
 vrní

Mikulandská 10, 110 00 Praha 1
tel. 222 523 735–736, 603 294 532

www.ekonomiajh.eu
ekonomia@ekonomiajh.eu



NutriCare
Fresh Life

jedinečný systém 
stravování 
vítěz nezávislého 
testu MF Dnes

Denně pro vás připravujeme 
čerstvé pokrmy z těch nejkvalitnějších surovin. 
Jídelníčky mají takovou skladbu živin, aby vás 
dlouhodobě zasytily. Dostatečný přísun kvalit-
ních bílkovin, optimální množství a druhy tuků, 
sacharidové potraviny s nižším glykemickým 
indexem, dostatek vitaminů, minerálních látek 
a vlákniny, to vše je v našich jídelníčcích samo-
zřejmostí.

Jídelníček postavený na aktuálním odborném 
základě je na 365 dní a zohledňuje sezónní chuti 
a suroviny.

Stravujte se jako v luxusní restauraci a přitom 
hubněte. NutriCare vám pomůže cítit se skvěle 
nejen ve svatebních šatech! 

Skvělá poStava  
do SvatebNíCh šatů

www.nutricare.cz
Tel: 724 036 082

nuance
    má vlAstNí
  halfmarathon

dNE 31. 8. 2013 OdstArtUjE Čtvrtý rOČNík běžECkéhO ZávOdU  
NUANCE hAlF mArAthON sEdlČANy.

jedná se o závod s přátelskou a rodinnou atmosférou,kterého se účastní nejen elitní běžci, ale 
vzhledem k tříhodinovému limitu dokončení stojí na startu každého ročníku vždy i několik napro-
stých nováčků. 21,1 kilometrů trati vede silně zvrásněnou krajinou sedlčanska  a svým profilem patří 
k obtížným. Nádherné vyhlídky do okolí, které poskytují úseky v nejvyšších bodech tratě, řadí závod 
k nejhezčím ve středočeském kraji.

podrobné informace: www.sendysport.cz kde lze v případě zájmu na účasti v závodě 
kontaktovat hlavního pořadatele, kterým je pan václav baudisch.



uganda | prONOviAs 2013dinamarca | prONOviAs 2013



velký výběr zásnubních a snubních prstenů – zlato 14 kt–18 kt (i s brilianty)
stříbro – ocel, titan | vlastní výroba (dle přání zákazníka) jak klasická, tak moderní,

exkluzivně – kombinovaná z bílého, žlutého a červeného zlata | zastoupení 
českých i zahraničních výrobců | více než 400 modelů v prodejně 

na ukázku | každý měsíc nové modely | termín dodání 
snubních prstenů 2 až 14 dnů

České Budějovice 
Karla IV. 1 (vchod z náměstí)

tel. 386 321 317

Český Krumlov
Latran 15
tel. 380 727 460

pondělí–pátek 9.00–19.00  ˜  sobota 9.00–14.00  ˜  neděle dle domluvy se zákazníkem

evl@evl-klenoty.cz ˜ www.evl-klenoty.cz

S tímto magazínem dostanete slevu 1.500 Kč na pár zlatých snubních prstenů.
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Svatební obřady
 Zrcadlový sál 

Konírna 
 Francouzský park

Kompletní svatební servis 
Catering, rautové stany 

Hostina v prostorách zámku 
Květinová výzdoba 
Efekty a ohňostroje

Hotel Garni**** Zámek Dobříš
10  komfortních pokojů 

Svatební apartmá 
Konferenční centrum, Fitness 

Parkování v areálu zámku

Zámecká restaurace

Včasná rezervace nutná 
Uvedďte, že jde o kontakt 

přes NUANCE

Ředitel Pavel Krejcárek

Tel.: 318 521 240  
info@zamekdobris.cz

www.zamekdobris.cz

Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
Zámecký hotel Štekl je zasazen uprostřed překrásné a historicky 
bohaté krajiny Jižních Čech, v těsné blízkosti zámku Hluboká, 
který je jedním z nejnavštěvovanějších zámků České republiky. 
Hotel Štekl je dnes výjimečný hned v několika směrech: svou 
polohou, historií a citlivým skloubením profesionálních služeb 
s přátelskou domácí atmosférou. Stává se tak ideálním místem 
pro uspořádání Vaší svatební hostiny. Pronajmout si můžete Re-
gentský sál, restauraci „Pánů z Růže“, nebo Oranžérii s celkovou 
kapacitou od 50 do 150 míst, která je propojená s prostornou 
terasou s výhledem na celé Jižní Čechy.

Hotel Gold, Český Krumlov
Romantický hotel Gold je v malebném prostředí městského 
parku, přímo na břehu Vltavy. V bezprostřední blízkosti histo-
rického centra Českého Krumlova se tak našim hostům nabízí 
26 komfortních pokojů, z nichž některé jsou nadstandardně vy-
baveny vlastní saunou nebo vířivou vanou. Požitek při vychutná-
vání specialit domácí i zahraniční kuchyně umocňuje překrásný 
výhled na velkolepý zámek zdvíhající se na skále za řekou, a to 
z restaurace, venkovní terasy i Regentského sálu. Všechny tyto 
prostory jsou ideální pro pořádání svatebních oslav. Hotelovým 
hostům dále slouží vlastní, kamerou sledované parkoviště.

Pro Vaši svatbu zajistíme

»  Svatební obřad přímo na nádvoří 

»  Kočár na projížďku zahradami a cestu na obřad

»  Hudbu jakéhokoliv žánru

»  Květinovou výzdobu obřadu, kytici, myrtu, aranžmá 
do apartmá, žardiny na tabule a rautové stoly

»  Ovocné koše na pokoj novomanželům a rodičům

»  Romantickou výzdobu se svíčkami a květinami

»  Vytištění menu a jmenovek na stůl

»  Svatební dorty, výslužky, svatební koláčky

»  Služby fotografa nebo kameramana

»  Ohňostroje venkovní, interiérové, ohňostroje s hudbou

»  Kostýmované svatební oslavy

»  Vystoupení šermířů, kejklířů, fakírů, břišních tanečnic

HOTEL ŠTEKL****
Bezručova 141,  
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel. +420 387 967 491
stekl@hotelstekl.cz
www.hotelstekl.cz

HOTEL GOLD****
Linecká 55,  
381 01 Český Krumlov
Tel. + 420 380 712 551
gold@hotelgold.cz
www.hotelgold.cz

Hotel Štekl
 & hotel Gold
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svatební účes  
a make-up

ElEgantní, klasický, romantický, Extravagantní... účes a dokonalý make-
up podtrhují přirozenou krásu ženy. výjimečný účes a make-up vám pomůže, aby váš 
den „D“ byl opravdu nezapomenutelný. Estilo nabízí profesionální kadeřnické a vizá-
žistické služby. Zajistíme, abyste prožila svůj nejkrásnější den v  životě s  dokonalým 
účesem a jedinečným make-upem. 

náš tým tvoří profesionální vlasová stylistka markéta Dub a profesionální vizážist-
ka Jana Hrdinová. máme bohatou praxi s realizací svatebních účesů a líčení, v přípravě 
na focení, ke společenské události a podobným příležitostem. neustále sledujeme nové 
trendy a soustředíme se na originalitu. vždy respektujeme představy a přání nevěsty, 
ale pokud si nejste s výběrem účesu a líčení jistá, rády vám se vším poradíme. 

www.estilo.cz 
tel.773 210 000

zákaznicím nuance odečteme 10 %

catedral | prONOviAs 2013
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diplomat hotel prague

    váš průvodce životem

Diplomat Hotel Prague, Evropská 15, 160 41 Praha 6
Tel.: +420 296 559 111, Fax: +420 296 559 215, E-mail: info@diplomathotel.cz

www.diplomathotel.cz, www.vi-hotels.com

Svatba, zásnuby, výročí, narození dítěte, to vše jsou důležité životní momenty. Pro takové události 
je nutné být v příjemném prostředí a mít profesionální servis na který se můžete spolehnout.  
Diplomat Hotel Prague se svou mnohaletou tradicí a špičkovým personálem se o Vás postará  

a splní všechna Vaše přání.

Zajišťujeme:
• svatební hostiny a balíčky s možností ubytování • akce na klíč  
• firemní večírky • rauty • konference nabízející prostor až 2 000 m2

165x235_WF_Nuance.indd   1 29.12.2011   14:40:57

Nově v prodeji za 89 Kč 
V online podobě zdarma na:

www.MGmagazine.cz

česko anglicky

Nejrozsáhlejší katalog prstenů a svatebních šatů 
Více než 300 stran svatební inspirace!

Tipy, inspirace, hrady, zámky, hotely, restaurace
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BÁJEČNÉ FOTOGRAFIE
NEJEN SVATEBNÍ

www.martinandrle.cz Květinový atelier Augustin
Březanova 6/I, Třeboň 37901

Tel: +420 384 721 784
GSM: +420 724 059 134
augustin.kotil@centrum.cz

Moje práce 
 do vašich rukou

� orista 
    z Třeboně

s tímto 
magazínem10% sleva
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Svatební obřad
podle pravidel
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... časopis nejen o svatbě

Soutěž
Souboj
nevěSt II
Spanilá jízda

10 rad
pro novomanželku,
aby vám manžel po svatbě neutekl
 

Svatební

trendy

www.tvoje-svatba.cz

Tvoje svatba vás srdečně zve na sobotu
23. 3. 2013 od 10 hodin do Clarion Congress Hotelu  
v Praze, Freyova 33, Praha – Vysočany.

   Přijďte se pobavit, shlédnout nejnovější svatební trendy,
zasoutěžit si o svatební cestu na Mauricius a po absolvování disciplín
na vás čeká oběd zdarMa .

Více na info na tel.: 603 466 467

www.soubojnevest.cz

PozVánka
na semifinále soutěže

  Souboj
neVěsT!
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prodEj
PáNSkých oBleků
všech Stylů / košil a Bot 

v NuaNce SvateBNím domě

NuaNce PodPoruje 
mírumilovNý SouBoj NevěSt
NuaNce je tradičním partnerem Souboje nevěst. vloni oblékala 
všechny semifinalistky a v tom smyslu zajišovala odbornou  
péči a pomoc.
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NUANCE SvAtEbNí dům
Národní 23, Praha 1

737 438 084
pronovias@nuance.cz

Po–Pá 10–19 hodin  |  So 10–18 hodin

NUANCE SvAtEbNí SAloN
Biskupská 31, České Budějovice 1

737 014 374
sanpatrick@nuance.cz

Po–Pá 10–18 hodin  |  So 9–16 hodin

O kolo napřed 
ve SvateBNí BraNži

zlatNictví | jewelry

Boty | ShoeS

dekorace | decoratioNS

šaty | dreSSeSoBleky | SuitS

šaty | dreSSeS oBleky | SuitS

šaty | dreSSeS

cukrářStví |  SweetS

svatební magazín 2013 | 12. ročník | cena: 60 kč 3,50 € 


