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ha r mono g r am
1 rok předem
· Rozhodnout, jak velkou svatbu si přejete, v jakém ročním období.
·U
 jasnit si, zda to bude svatba klasická či extravagantní,
v kostele nebo na úřadě, uvnitř či venku.

8 měsíců předem
· Rezervovat termín svatby.
· Udělat si představu, jak velkou investicí zamýšlená svatba bude.
· Rozhodnout, zda pojedete na svatební cestu a kdy, případně ji objednat.
· Zvážit, jaké svatební dary byste uvítali.

6 měsíců předem
· Vybrat svatební šaty pro nevěstu, předběžně i doplňky.
·N
 avštívit zvolenou kadeřnici, vizážistku, květinářku
a ujasnit si s nimi celkový výzor a barevnost.
· Sestavit předběžný seznam hostů, vybrat svědky a oslovit je.
· Rezervovat místo hostiny a rámcově i ubytování pro svatebčany.

4 měsíce předem
·V
 ybrat oblek a doplňky ženichovi, oděvy družičkám, mládencům, rodičům,
svědkům. Vše barevně ladit se svatebními šaty a kyticí.
·V
 e stejných tónech objednat výzdobu svatební tabule – zařídí restaurace
a vaše květinářka.
·V
 ybrat správné firmy pro ostatní svatební služby a objednat je pro váš termín:
foto, video, dopravu, hudbu, cukrářku, atd.

3 měsíce předem
· Ve svatebním salonu vybrat a objednat svatební oznámení, pozvánky ke stolu.
· Vybrat a objednat snubní prsteny.
·U
 zavřít výběr doplňků pro nevěstu, koupit prádlo, střevíce, samodržící punčochy,
podvazek, bižuterii, ozdobu na auto, apod.

2 měsíce předem
·R
 ozeslat svatební oznámení a svatební listy, ve kterých budou uvedeny předvybrané
dary a firmy, od kterých je chcete.
· Zajistit si dovolenou na svatbu a svatební cestu.
· Objednat svatební dort a výslužky, včetně zabalení.
· Vyzvednout si snubní prsteny.
· Uzavřít seznam hostů, upřesnit hotelu rezervaci ubytování.


svate b n í ch p ř í p r av
·V
 případě, že jste nesestavili svatební listy, dát příbuzným tipy na dary,
které byste chtěli.
·U
 květinářky uzavřít objednávku kytice a veškerých květinových šperků a doplňků
(svědkyně, maminky, družičky, výzdoba prostor, auta, atd.).
· Objednat termín zkoušky účesu a líčení, kosmetiky, pedikúry, manikúry.

1 měsíc předem
· Dohonit, co jste dosud nestihli.
· Jít na kosmetiku.
· Zvolit hudební doprovod k obřadu a domluvit jej v kostele či na úřadě.
· Obvolat všechny zúčastněné firmy a ověřit si, že s vámi počítají.
· Jít na zkoušku líčení a účesu s doplňky ze svatebního salonu.

Týden předem
· Jít na krejčovskou zkoušku do svatebního salonu.
· Jít na manikúru, pedikúru a kosmetiku.
· Pohovořit s kamarády o životě nad sklenkou dobrého vína.
·V
 ybrat někoho šikovného z hostů a domluvit s ním pomoc při organizaci svatebního
dne, přesunů, informování svatebčanů o časech, místech, detailech, apod.

Den před svatbou
· Vyzvednout šaty, oblek, družičky.
· Vyzvednout a rozvézt výslužky.
· Připravit si doklady a snubní prsteny.
· Přivítat a ubytovat hosty z daleka.
· Neponocovat.

Den D
· Nechat se nalíčit a učesat.
· Ženich vyzvedne květiny.
· Svatební hosté dozdobí spolu s květinářkou vozy.
· Upřesnit si s fotografem způsob a rozsah zachycení svatby.
· Obléknout svatební šaty.
· Při obřadu říci ano.
· Maminky plakat dojetím.
· Vychutnat si novomanželský oběd.
· Poděkovat hostům za účast a dary.
· Užívat si svatebního dne.
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Výběr z kolekce svatebních šatů NUANCE Paris.
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Shopping Center Černá Růže, Na Příkopě 12, Praha 1
Od 1.3. 2009 nás najdete na nové adrese: Havířská 5, Praha 1
Tel.: 222 212 484, www.kottner.cz
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Svatební cestu do Řecka
Vám do nejmenšího detailu ráda připraví a zrealizuje rodilá Řekyně, paní
Sotira Korecká-Margaritopulu a její rodinný podnik . Není důvod
jezdit někam naslepo. Dopřejte si ověřenou kvalitní nepřelidněnou
lokalitu se specializovanou cestovkou na Leptokárii, Iríny Tours.
Ze salonu NUANCE Paris v Příbrami jen přejdete ulici a máte
zajištěny báječné zážitky za skvělou cenu.

CK IRÍNY TOURS, spol. s r. o.
Střelecká 100, 261 01 Příbram II
tel./fax: 318 620 542, 318 624 814
e-mail: info@iriny-tours.cz

www.iriny-tours.cz
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vlastní dopravou
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18 . sezó n a
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Obohaťte svoji svatbu
o výjimečné okamžiky
s exklusivními víny

Dobrá vína
výběr z velmi širokého sortimentu vín z celého světa
spolupráce při tvorbě svatebního menu
zapůjčení vhodného vinného skla (skleničky, karafy, džbánky)
zpestření Vaší svatby nevšedním zážitkem degustace komentované
profesionálním sommeliérem (zvuková aparatura)
kvalitní francouzské víno v cenách od 100,- s DPH na velké oslavy
delikátní čokoládové lanýže od společnosti Mathez, na které budou
Vaši hosté dlouho vzpomínat (můžete použít také jako formu
poděkování - výslužku)
víno je svatební dar, který určitě nezůstane nevyužitý
(pomoc odborníka při výběru, dárkové poukazy)
přijedeme a víno dopravíme kamkoliv v ČR

www.dobravina.cz, Miroslav Kredvík, tel: 603 230 731
Profesionalita a kvalita nemusí být drahá, vyzkoušejte!
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NUANCE Paris v Příbrami
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Nuance Paris
Na českém trhu působíme od roku 1992.

V Příbrami salon vznikl již v roce 1992.
Od roku 2007 sídlí v moderních prostorách na
horním konci Pražské ulice (Střelecká 28). Naše
paní prodavačky, Vlasta Mášová a Marcela Podhorecká
jsou milé a profesionální průvodkyně Vaším výběrem a na
jejich slova se můžete vždy spolehnout. O tom, že salon je
klimatizovaný a je možné u něj
zaparkovat asi v dnešní době netřeba hovořit.
NUANCE Paris, Střelecká 28, Příbram,
318 622 767 nebo 737 438 084,
www.nuance.cz, nuance@volny.cz.

V Českých Budějovicích je salon NUANCE Paris od roku
1995, v Biskupské ulici 31, tedy kousek od radnice. Do
města jsme tehdy přišli nastavit novou laťku v poskytování
svatebních služeb. Podařilo se nám to. Počáteční ostych
zákaznic, které si nepodloženě představovaly, že za šaty
od nás zaplatí astronomické částky, se brzy rozplynul. Opět
platí, že máme v regionu ojedinělé šaty za velmi přijatelné
ceny vzhledem k jejich pořizovací hodnotě. Kontaktujte
vedoucí provozovny, paní Jitku Neznajovou, a domluvte si
individuální zkoušku. Uvidíte, jak může být příprava svatby
příjemná…
NUANCE Paris, Biskupská 31, České Budějovice – centrum, 386 357 370, www.nuance.cz, nuance@volny.cz.
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Na fotografii vlevo je „firemní poklad“ – tým NUANCE
Paris z Příbrami a Českých Budějovic.

S

 námi budou
Vaše svatební
přípravy v pohodě!

proč zvolit salon
nuance paris?
Máme značkové šaty, které jinde nenajdete. Mají špičkové střihy
a sedí.
Naše šaty vzhledem k vysoké kvalitě materiálů podléhají minimálnímu
opotřebení a jsou průběžně obměňovány, takže se Vám nestane,
že si vyzvedáváte něco jiného, než jste si rezervovali.
Naše šaty jsou od nejdražších evropských i zámořských firem,
ovšem za normální výpůjční ceny (2.500 až 9.900 korun na čtyři dny).
Máme báječné zaměstnankyně, které jinde nenajdete.

S

věřte se do rukou našich odbornic.
Jsou to profesionálky a porozumí Vašim
představám. Budou respektovat Vaši indi
vidualitu a přitom dotvoří Vaši svatební
image. Vědí mnoho o velikostech a střizích
vhodných na různé typy postav. Nebudete
ztrácet čas.

Ženy z NUANCE Paris Vám také doporučí
naše partnerské firmy, špičky svých oborů,
skrze které hravě zajistíte vše ostatní, květi
ny, foto, video, restauraci, netradiční obřad
ní prostory, cukroví, historickou dopravu,
svatební dary, vizáž…
Budeme Vám vděčni, když našim partnerům
řeknete, že jste se o nich dozvěděli přes
Svatební magazín NUANCE Paris. Dosta
ne se Vám tak u nich nadstandardní péče
a zároveň podpoříte jejich prezentaci v dal
ším vydání magazínu.

Naše ženy jsou firemním pokladem. Pomo
hou Vám s orientací mezi nejlepšími evrop
skými svatebními modely od NUANCE Paris
a společně najdete ten vysněný.

Naše ženy svou prací žijí, jsou milé, ochotné a usměvavé.
Salony NUANCE Paris jsou klimatizované.
Pro přípravu Vašeho modelu na svatbu máme moderní technické
zázemí praní a žehlení, takže Vaše šaty budou jako z cukru.
V Čechách jsme od roku 1992, máme zkušenosti, umíme vyhovět
i netradičním požadavkům.
Naši ověření partneři Vám zajistí celý svatební den.

NA NUANCÍCH ZÁLEŽÍ!
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Vlasta Mášová

Alena Koňasová

Marcela Podhorecká

Jitka Neznajová

Modelová škála NUANCE Paris je rozsáhlá,
vybíráme nejen z nové pařížské kolekce
vždy svatební modely nejvhodnější pro
daný region. A buďte si jisti, že to máme za
17 let působení na českém trhu v oku!
Proto se Vám vždy tolik modelů líbí! Jsou
určeny právě Vám.

Dále Vám z našeho sortimentu nabídnou
veškeré ozdoby a doplňky, rukavičky, závo
je, bižuterii, boa, peleríny, pompadúrky,
podvazky, spodní prádlo, obuv. Dokonalý
oděv pro partnera, šaty pro družičky a mlá
dence, společenské šaty pro svědky a rodi
če, svatební oznámení, zásnubní a snubní
prsteny…
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Svatební květinový den
na zámku Dobříš 2009
Kromě veletrhů, výstav a přehlídek, na kterých se NUANCE Paris podílí nebo je organizuje, probíhá každý rok na dobříšském zámku akce, která je nám obzvláště
milá – Svatební květinový den firmy Letizia z Dobříše.

T

aké v roce 2009 se máte na jejím 6. ročníku na co těšit! Je to náš tip na rodinný výlet,
neboť v neděli 24. května 2009 Vám tento rokokový zámek opět rozkvete před očima.
Akce je prezentací nejlepších floristů z celé republiky, kteří se předhánějí v tvorbě úchvat
ných svatebních kytic a přízdob účesů, dortů a aut z živých květin. V sálech zámku jsou
květinová aranžmá obřadních prostor i hostin. Vše dotváří módní přehlídka našich nej
novějších svatebních modelů z Paříže na nádvoří zámku. V parku probíhá dětské odpoledne.

K velkému překvapení všech
diváků se na loňském svatebním
květinovém dni v našich svatebních šatech objevila a zpívala
Iveta Bartošová. Nikdo tehdy
netušil, že Jiří Pomeje, který ji
na Dobříši doprovázel, se za pár
měsíců stane jejím manželem.
Iveta Bartošová na Svatebním
květinovém dni de facto odstartovala svůj mediální comeback.

Letošní akce bude znovu zároveň veltrhem svatebních služeb, které si budete moci na svou
svatbu rezervovat či objednat s výraznými slevami. Sledujte podrobnosti o přípravách akce
například na www.letizia.cz.
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Nuance
Sortiment

Co všechno najdete ve svatebním salonu NUANCE Paris.

N

Někteří snoubenci si u nás ve svatebním salonu NUANCE Paris
vyberou svatební oděvy a odejdou. Pak obíhají obchody s bižuterií, obuví, prádlem, několik zlatnictví, tiskáren kvůli oznámení,
v pánské konfekci hledají správnou košili k vybranému obleku, v dětských obchodech se snaží obléci družičky, a svědkům líčí odstíny
zamluvených šatů, aby k sobě všichni ladili. Do toho si celou svatbu
organizují z doslechu nebo ze zlatých stránek a třeba si ani neuvědomí, že vůbec neoslovili firmy ze Svatebního magazínu NUANCE Paris
2009! Někdy třeba jen z nedostatečné možnosti soustředit se na obsah
inzerátů. Ale, kde jinde najdou přesně to, co potřebují, od ověřených
firem?

J

iní snoubenci, kteří si i v předsvatební vřavě chtějí užít hlavně
jeden druhého, se rozhodnou obstarat si co nejvíce věcí pod jednou střechou. Tedy přímo ve svatebním salonu NUANCE Paris a se
svatebním magazínem v ruce. A ještě dost ušetří! Všechny výše uvedené věci totiž prodáváme nebo půjčujeme a např. prsteny v kombinaci
se svatebními šaty s velkou slevou. Konkrétní akce a nabídky zjistíte
u vedoucích salonů.

N

eztrácejte čas, naše služby a partnerské firmy pro Vás cizelujeme
mnoho roků a velmi dobře známe situaci ve svatebních oborech
na českém trhu. Naše nabídka jak v salonech, tak v magazínu je ucelená a obsahuje nadstandardní kvalitu za rozumnou cenu.

A jak přípravu svatby vidíte Vy?
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Neobíhejte
různé obchody.
Vše si pořiďte a za
řiďte na jednom místě.
Ve svatebním salonu
NUANCE Paris.

V Salonu

nuance paris
najdete

svatební

obuv
doplňky
a prádlo

svatební

šaty
bižuterie

společenské
šaty

snubní

prsteny
pánské

obleky

družičky
& mládenci
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svatební

oznámení

svatební

magazín
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Společenské šaty
Ženy a dívky, které jsou na různých společenských akcích často, ale i ty, které jen
občas, řeší podobný problém. Mám si trendovou společenskou róbu koupit?
Kde a za kolik? Jak dlouho bude moderní?
Ideální je si společenský model vypůjčit, v cenách od 900 do 3.600 korun. Nejenom, že
si budete moci vybrat z množství střihů a barev, ušetříte peníze, šaty si na místě sladíte
s doplňky a bižuterií, ale ještě Vám je upravíme přesně na postavu. Před společenskou akcí
je dostanete dokonale připravené v obalu a po použití je bezstarostně vrátíte. Máme zákaz
nice, které v průběhu roku na svých akcích vystřídají velkou část nové kolekce v jejich
velikosti…
Podobně to chodí i se společenskou a taneční módou pro dívky – taneční, maturitní plesy,
apod.
Seznamte se s aktuální nabídkou v příslušném svatebním salonu NUANCE Paris.
Vyberte si z francouzských, italských, španělských a amerických značkových
modelů ten pravý.
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Pánské obleky
V NUANCE Paris si můžete vybrat podle svého vkusu a představ, v cenách od 1.500
do 3.000 korun za celou dobu vypůjčení.
Stále nejžádanější je kombinace nevěstiných krémových či bílých svatebních šatů s krémo
vým či bílým ženichovým oblekem.
Odvážní se pouští do barevného sladění obleku a vesty s barvou nevěstiných očí a vlasů,
aplikací na živůtku a doplňků.
Je nutné zvolit takovou barvu vesty, kapesníčku a francouzského uzlu, aby ladila buď pří
mo se svatebními šaty nebo s barvou kytice. Například do krémova (ecru) laděný pár zvolí
lososovou vestu a lososovou barvu květin. Nebo bílo - černě oděný pár sáhne po modrém
či rudém akcentu v podobě vesty a kytice, apod.
Vesta Vám maximálně zvýší pohodlí! S vestou nemusíte mít ani při obřadu zapnuté sako.
Na slavnostním obědě pak sako můžete zcela sundat a Vaše elegance tím rozhodně neutrpí.
Oui!

Bílá košile se zalomenými
špičkami na límci a anglická mašle s ozdobným
špendlíkem jsou barevně
sladěny s vestou.
Kapesníček je barevně
sladěn s anglickou mašlí.
Rukáv košile a saka je
správně dlouhý. Manžeta
košile vyčnívá ze saka
1–1,5 cm.
Vesta ladící s oblekem by
rozhodně neměla chybět.
Kalhoty s jedním záhybem a nažehlenými puky.
Dbejte na jejich správnou
délku. Ve stoje nesmí být
vidět konec boty, vepředu
mohou být kalhoty mírně
zalomené.
Černé společenské boty.
Ponožky musí být dostatečně dlouhé a v barvě
obuvi. Vsedě nesmí být
vidět holá noha.
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nuance paris –
váš svatební
navigátor
www.nuance.cz
zde najdete svatební šaty, společenské šaty a doplňky

www.matriky.cz
zde najdete kontakt na všechny
matriční úřady u nás i na Slovensku

www.svatebni.com
zde najdete svatební firmy ve vašem okolí
www.letizia.cz/foto_den08.htm
zde najdete obrázky z akce se šaty
NUANCE Paris Svatebního květinového
dne na zámku Dobříš

www.svatebnimagazin.cz
zde najdete kontakty na naše partnery

www.cirrus.cz
zde najdete kontakt na oficiálního fotografa
NUANCE Paris pro Příbram a České Budějovice

www.poi.cz
zde si můžete stáhnout do své navigace
salony NUANCE Paris
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Martinice 1, 262 72 Březnice,
Tel.: 00420 318 695 318

Fax: 00420 318 695 321

Česká republika

e-mail: recepce@equitana.cz

Naše služby, které splní vaše sny, jsou komplexní:
Svatební služby:

... to správné místo pro Vás

příjemně zařízené pokoje
novomanželské apartmá zdarma
zajistíme svatební obřad v nedalekém zámku v Březnici
zajiš�ujeme květinovou výzdobu, hudbu a další
pro novomanžele kočár tažený koňmi
fotografování s koňmi nebo na nich
foto © Pronuptia de Paris

Hotelová restaurace:

V Martinicích u Březnice na Příbramsku najdete ojedinělý areál, svými parametry velmi
vhodný pro pořádání svatebních obřadů a hostin. Jeho velikou předností je nadstandardní
možnost variability a to jak v interiérech, tak v samotném areálu.
Equitana Hotel Resort Vám nabízí komfortní a velmi příjemné hotelového pokoje. Můžete
si vybrat z několika typů pokojů a apartmánů, které jsou v kategorii 3* a 4*. Vstup na
pokoje je umožněn přes elektronickou čipovou kartu, zajiš�ující naprostou bezpečnost
hostů a jejich věcí v pokoji. Všechny pokoje mají standardně sociální zařízení, satelitní
TV, připojení na vysokorychlostní internet 1 Mb/s zdarma.

svatební hostiny tradičně i zcela jinak, v restauraci,
na terase, na trávě
svatební menu zcela dle vašeho přání
grilování po celý rok
cateringové služby v rámci celého areálu
restaurace 100 míst
zimní zahrada 60 míst
Sportovní a jiné služby:
hotelový bazén, whirlpool, sauna, masáže
bowling, laser shot, biliard
tenis, minigolf, volejbal, rybolov, jízdárna
horská kola, buginy
parkoviště pro 110 vozů

Velmi rádi se budeme přípravě vaší svatební hostiny věnovat, ke každému klientovi
přistupujeme individuálně se zachováním ohledu na jeho přání. Cenovou a sortimentní
nabídku vždy předložíme na základě skutečných potřeb a přání.

w w w. e q u i t a n a . c z
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Svatba nanečisto

rový veletrh Svatební Hluboká, který se vydařil i přes
Výhru ze slosování vstupenek od sponzorských firem
13 stupňů celsia a déšť, ji vytvořil. Organizace a obsah
klenotnictví Köttner Praha, Dům Harmonie ČB, květinářakce od NUANCE Paris byly s kladným výsledkem
ství Kamelie ČB, svatební salon Pronuptia ČB, galerie
prověřeny nezávislým auditorem - Počasím.
Glass Arts ČB, cukrářství Moka Velešín, Porsche ČB,
pánské oděvy Lare Ostrava, osobní weby Drosera
Praha, hodinky Rotax Brno a Parkhotel****Hluboká
n.Vltavou, v celkové hodnotě 65.800 Kč (!), převzali
v úžasu pan Miroslav Nejedlý z Boršova se svou nastávající.
A když Marimba Club vyvedl návštěvníky akce za víření
i přes déšť
na zahraduSvatební
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Minulý rok v květnu se konal prvníbubnů
ročník
veletrhu
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na svatební téma imitoval známé
osoby Petr Jablonský. Výhru ze
slosování vstupenek od sponzor
ských firem klenotnictví Köttner
Praha, Dům Harmonie ČB, kvě
tinářství Kamelie ČB, svatební
salon Pronuptia ČB, galerie Glass
Arts ČB, cukrářství Moka Velešín,
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foto © Pronuptia de Paris

do b ř í š
nejbližší salon NUANCE Paris
v Příbrami: 737 438 084
matrika: 318 533 311
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Uspořádejte u nás svatební hostinu!

Rodinná atmosféra, brdské lesy, bujaré veselí…
Připravíme slavnostní tabuli a svatební menu
Zajistíme hladký průběh svatební hostiny (uvítání, tradice, grilování …)
Zprostředkujeme všechny svtatební služby
Ubytujeme svatebčany v pohodlných pokojích
UBYTOVÁNÍ PRO NOVOMANŽELE V APARTMÁNU S TÍMTO MAGAZÍNEM ZDARMA!

Penzion a restaurace Nový Rybník, Obořiště 53
Tel: 318 523 562, mob: 724 858 626
www.novyrybnik.com
penzion@novyrybnik.com

Vyjdeme maximálně vstříc Vašim přáním a požadavkům

Nezapomeňte na svatební
akci pro celou rodinu.

Svatební

24. 5. '09

květinový den

na dobříšském zámku
(viz strana 48)

spojeno se svatebním
veletrhem NUANCE Paris
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p í se k
nejbližší salon NUANCE Paris
v Příbrami: 737 438 084
matrika: 382 330 272
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jind ř ich ů v
h r adec
nejbližší salon NUANCE Paris
v Českých Budějovicích: 386 357 370
matrika: 384 350 224
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foto © Pronuptia de Paris

foto © Pronuptia de Paris

NUANCE Paris
doporučuje:

č es k é
b ud ě jovice
salon NUANCE Paris: 386 357 370
matrika: 386 802 119

Pro Váš svatební den
Vám nabízíme květinová aranžmá a služby
přesně podle Vašeho přání.
Svatební kytice v širokém výběru
z našich katalogů, květiny pro maminky,
svědky, družičky a svatebčany, květinové dekorace
na auta, kočáry, svatební tabule, dekorace sálů,
radnice, kostela i venkovních oltářů.
Květinové šperky pro nevěstu, svatebčany a na
ženichovy klopy, ozdoby na dorty z živých květin.
Při objednávce předložte tento magazín,
odečteme Vám 10% z celkové ceny zakázky.
Věnceslava Eisnerová

Najdete nás v Českých Budějovicích, Česká ul. 1
Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–12.00
Tel. 387 433 315, 608 860 911
84
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Profesionálně Vám zařídíme celý svatební den

Hotel Podhrad****
Nám. Čsl. Armády 30
Hluboká nad Vltavou
Tel: 387 983 690
Fax: 387 983 693
recepce@podhrad.cz
www.podhrad.cz
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Nezapomeňte na svatební
akci pro celou rodinu.

Veletrh

17. 5. 2009

Svatební Hluboká
(viz strana 70 a 112)

Pobavíte se a výhodně
nakoupíte svatební zboží.
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č es k ý
k r um lov
nejbližší salon NUANCE Paris
v Českých Budějovicích: 386 357 370
matrika: 380 766 310

?FHM^YpR

SJ[JISTXY
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NUANCE PARIS DOPORUČUJE

+TYTFYJQNlW

Náměstí Svornosti 2 - u radnice
Český Krumlov
Tel. 723 804 988, 380 712 851

*[F+NQFZXT[g
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třeboň
nejbližší salon NUANCE Paris
v Českých Budějovicích: 386 357 370
matrika: 384 342 128
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J á ch y me , ho ď to
do st r oje !
Úspěšným tématem minulých svatebních magazínů byla svérázná mluva našich
ratolestí. A tak, než nám mladší Jáchym úplně odroste z roztomilých výšplechtů, pár
scének i jednotlivých vět jsme pro vás zaznamenali. Jáchym je pronášel v průběhu
3. a 4. roku věku.

I

n s p i r at i o n
čtení pro vás

Trochu poučné, trochu filozofující a trochu zábavné.

96

•	Jáchym plánuje výpravu: „Maminko, můžeme jít
s bráškou do lesíčka? Bude svítit sluníčko, pokvetou
houby… „
•	Jáchym řeší filosofickou otázku: „Tatínku, zabije
kulový blesk housenku?“
•	Jáchym chce říct, že je kapitán fotbalového mužstva:
„Já sem velitel týhle brankářský fotbajely!“
•	Jáchym chce udělat radost: „Mamí, já sním tři a půl
knedlíku! Kolik je to, mami?“
•	Jáchym testuje smysly: „Mamí, cítíš to smrdění? Já
sem si prdnul.“
•	Jáchym propojuje současnost s historií: „Jsem super
man převlečenej za normálního indiána!“
• Výčitka bráchovi: „Já nejsem žádnej hnusnej!“
•	Maminka sebekriticky hodnotí scénu při uspávání: „Já
jsem byla hnusná a on byl příšernej!“
•	Jáchym: „Mami, je dědeček značka štír?“ Máma: „Ano.
Je ve znamení štíra.“ Jáchym: „ Tati, proč jsi říkal, že
není?“ Táta: „Protože ses ptal na medvěda, Jáchymku.“
•	Jáchymek přichází k nedělnímu obědu: „Mamí, tady
něco fakt hnusně smrdí!“
•	Maminka: „Já vůbec nevím, jak se dnes o ta děťátka
postarám! Jestli se zas budou telit a kravit, tak fakt nevim…“
• Jáchymek počítá německy: „Ajn, štajn…“
• „Jsem normální příšera, ale hodná!“
• „Mám hlad, mami, na oběd, totiž.“
• „Kudy se de tudy?“
•	„Tatínku, jé, hele, malá žížalička, žížalka, ta je roztomilá, malinká, ta je hezká, vidíš ji, tatín
ku? Jé, tatínku, já jsem ji zabil, jsem na ni nechtíc šlápnul, chudinka malinkatá…“
• „Tatínku, má mozek v hlavě tmu?“
• „Až přijedeme domů, zkusím nabrat na bubny ovčáky čtveráky!“
• „Já bych na Astu hodil kámen, byla by to trefa do psa!“
•	„Až budem velký, dozvíme se, kdy táta umře. Poznáme to podle toho, že půjde
do hrobu…“
• „Mamí, jak se to stane, že jde spolu kluk s holkou do postele?“
• „Kocour je dravec na myši! A já jsem dravec na doktory!“
•	„Tatínku, máš na výběr, buď si se mnou budeš hned hrát nebo ti vší silou dupnu na
palec u nohy!“
• „Já jsem věděl, že bude dneska takovej drsnej den…“
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MS
J a k se b ud í
p r incezn y

Slečny Silvie, Věra a Martina zamířily z podzámčí rovnou do královských komnat.
Chcete-li vědět, jestli se jim to povedlo, dívejte se. A co k tomu potřebovaly? Vrozenou
grácii, špičkovou kadeřnici a vizážistku, svatební šaty z Paříže a kapku štěstí.

M a r tina

98

si l vie
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v ě r a

foto: martin andrle, www.cirrus.cz

A jakou princeznou
se

stanete vy?

Děkujeme za profesionální práci a milou společnost týmu H+L studia paní Hany Lagronové z Příbrami, který vytvořil veškeré účesy a makeup.
H+L
J. A. Alise 289, Příbram 7
tel.: 602 374 455
hlsalon@seznam.cz
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M e x i c k é nuance
Kdo by nechtěl „být za vodou“. Naše příbramské paní prodavačky už byly. V Mexiku.
Záměrně se potulovaly po chudinských oblastech a v pralese, aby se nám vrátily s množstvím výborných zkušeností ohledně pravých hodnot bytí a smyslu života. Mexiko je klenotnicí protikladů, paradoxů a svébytných řešení. Mexiko Vám mezi řádky připomene, že lidské štěstí je produktem vlastního
ducha, nikoliv důsledek blahobytu.
Tak ať se raději Váš nastávající na ně při zkoušce obleku moc nemračí, zažily obří pavouky ve spacáku, žáby jako talíře, opice u postele, hady, cestování padesátiletými autobusy nad propastí, usměvavé
a vše rozdávající lidi z chatrčí… Mohly by ho přetáhnout bambusem.

... zvířata také. Kupte si úsměv.

Ještě tam nejsme a už se ztratily batohy. Jiný svět.

Na horizontu dobrodružství. Všimněte si mexického svatebního salonu.

Cítíme se bezpečně. Lidé jsou tu neformální...
104

Všechno už tu kdysi bylo. Cestička k domovu.

Kdo z nás tří
je nejstarší?

Věčnost.

Přenechám dva plus jedna s velkým pozemkem. Zn.: Prostorná kuchyň.
105

Na chvíli do města. Pravý úhel pohledu.

Takovéto
barvy patří
na dům.

Dvě kola, šest nohou.

Zrušit krok. Pralesní jídelna.

Smutný vzhled je na zaniklý svět. Chechen Itzá.
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Hlavně se drž. Nespi, jsi v Mexiku.

Také už brzy poletíme. Jen si trochu začvachtáme...

... zavzpomínáme... ... polenošíme...

... ještě polenošíme. Tak zase za dva roky.
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O b í hat P r ahu,
jste snad

ko m e ta ?

N

ehoňte se za chimérou, že nejlepší zboží je v Praze. Dávno
to neplatí a například svatební salon NUANCE Paris (tehdy
Pronuptia) vznikl v Příbrami už v roce 1992, kdy byla svatební
branže v hlavním městě v plenkách a zahraniční značky tam
nikdo nezastupoval.
Samozřejmě, že je teď situace jiná a v Praze se můžete
proběhnout po desítkách půjčoven a salonů, od centra
po paneláky. Když budete rychlí, za den jich stihnete
třeba osm.
Můžete mít štěstí a natrefit na kvalitní firmu, stejně tak
jako cestu skončit umoření a utrmácení, s nejasným
výsledkem, s fotkami z mobilu a nutností vše absol
vovat znovu, případně chtít rychle zapomenout na
divnou atmosféru a nucení do šatů, které nechcete.
Taktéž internetové diskuse o svatebních salonech
a kvalitě šatů berte s nadhledem. Jsou zvláště v této
branži velice subjektivním hodnocením a odpovídají
povaze a úmyslům pisatelů. Obecně doporučuji všímat
si spíše kladných příspěvků. A také, každý má na
kvalitu jiný metr a jiné finanční představy, více či méně
reálné, a jiný vkus.
My z NUANCE Paris v Příbrami a Českých Budějovic
stavíme na, i v pražském měřítku, ojedinělém zboží a naše
svatební modely z Paříže a nově také z Rakouska, Španěl
ska, Itálie a USA, jinde nenajdete. Vybíráme ze sortimentu
prémiových světových firem. Naše kolekce obsahuje různé
aktuální styly a nejnovější trendy. Stavíme na ochotě a umu
našeho personálu. Naše paní prodavačky jsou ve firmě od počát
ku, což není obvyklé. Proto k nám jezdí snoubenci napříč regiony.
Projděte si v klidu náš svatební magazín včetně dlouholetých inzertních
partnerů, zvažte všechny výhody regionalizace svatby s využitím služeb
sehraných firem.
Na úspoře vašeho času, peněz a nervů záleží.
Tým NUANCE Paris, www.nuance.cz

Žádná část magazínu nesmí být kopírována či užita k reklamě někoho jiného.
Vydavatel: Vladimíra Blažková, NUANCE Paris PB a ČB. Design, ilustrační foto: Martin Andrle, www.cirrus.cz,
a archiv Pronuptia de Paris – Francie. Editor: Viktor Blažek, www.svatebnimagazin.cz . Inzeráty: Karel Balek,
Beta Ax, www.betaax.cz . Tisk: PB tisk, s.r.o., www.pbtisk.cz. 8. ročník – 2009.
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S vatebn í
H lubo k á

veletrh
p r o snou b ence
s r odinami

P

řijďte na druhý ročník veletrhu Sva
tební Hluboká, v neděli 17. 5. 2009,
nově do nejkrásnějšího hotelu regionu,
zámeckého hotelu Štekl****.

nická show Marimba Club. Třešničkou
na veletržním dortu bude host, kterého
byste nečekali.
Vše pro přípravu Vaší svatby bude sou
středěno na jednom – dostatečně pro
storném – místě, na v regionu ojedinělé
akci, bez tlačenic a nervozit pražských
veletrhů… Minulý ročník navštívilo
i přes celodenní déšť tisíc lidí.
Uvidíte úžasné svatební kytice a jejich
vazbu, netradiční výzdobu aut, květino
vé dekorace svatebních tabulí, květino
vé šperky, velkou přehlídku svatebních
a společenských šatů z Paříže, přehlíd
ku odpolední společenské módy, líčení
modelek, ochutnáte svatební cukroví,
atd, atd…
Nakoupíte či objednáte u zlatníků,
hudebníků, fotografů, cukrářů, cestov
ních kanceláří, prodejců darů, u mnoha
firem se svatebními doplňky, obchodní
ků se svatební obuví, zástupců krásných
hotelů a obřadních míst regionu, auto-

Akce proběhne v celém areálu hotelu
včetně terasy. Přítomno bude na pade
sát svatebních firem, dvě živé hudby,
pro velký úspěch z minula také bube
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dopravců… Vše za veletržní ceny.
Občerstvíte se, navštívíte zámecké
zahrady či prostory, slosujeme vstupen
ky o ceny pro jednoho výherce za
70 tisíc!
Náš veletrh je koncipován jako
setkání mnoho let spolupracujících
a navzájem ověřených firem, lídrů
svých branží i v celostátním měřítku.

Neděle 17. 5. 2009, 11–17 hod.
program pro celou rodinu, ceny
za 70 tisíc, hotel Štekl****
pořádá svatební salon
NUANCE Paris, který je
v Českých Budějovicích již 14 let.

w w w. n u a n ce. c z
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