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č a s v ys to u p i t  z  ma s
Š p a n ě l s k é  s p o l e č e n s k é  š a t y  p ro  v š e c h ny  p ř í l e ž i to s -
t i .  p l e s ové ,  m a t u r i t n í ,  t a n e č n í .  K  z a p ů j č e n í  a  p ro d e j i .

san patrick 7406 / 2011

Nadiuska / 2011

Nafta / 2011Niala / 2011 Nevada / 2011

san patrick 7410 / 2011 san patrick 7420 / 2011

a mnoho dalších modelů.

san patrick 7476 / 2011san patrick 7450 / 2011

č a s v ys to u p i t  z  ma s
s k v o s t n é  s p o l e č e n s k é  m o d e l y  p R o N o v i a s  2 0 1 1 
z a k o u p í t e  p o u z e  v e  s v a t e b n í m  d o m ě  N ua N C E .

ugarte / 2011 valencia / 2011

vermont / 2011vergel / 2011 valeria / 2011

vinculo / 2011 volga / 2011

Nova / 2011

Novela / 2011



s vat e b n í  d ů m  n U a n C e 
P r a h a

Vypravte  se  k  nám k l idně autem.  
v u l ic i  Národní  ne jsou rez identní  zóny.  
u  svatebního domu je  s tání  na  park ovac í  automat  a  přes 
u l ic i  je  h l ídané park oviš tě .

Nabíz íme prémiové značk y.
produkt y  a  svatební  s lužby od l ídrů  branže.

Svatební  dům NUANCE,  Praha 1 ,  Národní  23 
te l .  224 221 888 ,  737 438 084 /  www.nuance.cz

2011



svatebn í  salon nUanCe 
Č e s k é  b U d ě j o v i C e

Padesát  metrů od radnice k  mostu.
prémiový svatební  sa lon NuaNCE je  v  B iskupsk é u l ic i  od roku 
1995 .  př ines l  evropsk ý  s tandard svatebních s lužeb.  Nabíz í 
šat y  světových značek  a  jak o jediný  v  J ižn ích čechách zastu-
puje  barce lonsk ou f i rmu san patr ick .

Nabíz íme prémiové značk y.
produkt y  a  svatební  s lužby od l ídrů  branže.

Svatební  sa lon NUANCE,  Č .  Budějovice,  B iskupsk á 31
tel.  386 357 370, 737 014 374 / www.nuance.cz

2011



Adela
PRONOVIAS 2011

Fresa
PRONOVIAS 2011



Alexandra
PRONOVIAS 2011

Albeniz
PRONOVIAS 2011



Almina
PRONOVIAS 2011

Alison
PRONOVIAS 2011



Alpes
PRONOVIAS 2011

Alora
PRONOVIAS 2011



Atalaya
PRONOVIAS 2011

Alsina
PRONOVIAS 2011



Farandula
PRONOVIAS 2011

Femina
PRONOVIAS 2011



Faz
PRONOVIAS 2011

Festin
PRONOVIAS 2011



Figueras
PRONOVIAS 2011

Fiona
PRONOVIAS 2011



Finlandia
PRONOVIAS 2011

Foro
PRONOVIAS 2011



Flauta
PRONOVIAS 2011

Flama
PRONOVIAS 2011



Folk
PRONOVIAS 2011

Florida
PRONOVIAS 2011



Formentera
PRONOVIAS 2011

Esmirna
San Patrick 2011



Francoli
PRONOVIAS 2011

Fosca
PRONOVIAS 2011



Furor
PRONOVIAS 2011

Fuente
PRONOVIAS 2011



253-DUE
PEPE BOTELLA 2011

241-DUE
PEPE BOTELLA 2011



3265
PEPE BOTELLA 2011

3267
PEPE BOTELLA 2011



3253
PEPE BOTELLA 2011

3271
PEPE BOTELLA 2011



Caspio
SAN PATRIcK 2011

Elenco
SAN PATRIcK 2011



Carpatos
SAN PATRIcK 2011

Caribu
SAN PATRIcK 2011



6. března 2011
od 1100 hodin
Prestižní hotel Štekl, součást areálu  
zámku Hluboká. Za každého počasí.
Přijďte na největší jihočeský svatební veletrh, který 
pořádá svatební salon NUANCE z Českých Budějovic, 
prémiový dealer barcelonské firmy PRONOVIAS.
Padesát firem ze všech svatebních oborů, výhodné 
nákupy svatebního zboží.  
Slosovatelné vstupenky o cenu za 70.000,–.

Capilla
SAN PATRIcK 2011



wILVORST 
V Praze i v Českých Budějovicích 
skvělý výběr značkových obleků



svatebn í  serv is

Praha & nadreg ion

Radko Voleman
Topasová 670/42 
153 00  Praha
tel. 608 933 744
www.fotograf-praha.cz



NoviNkou jsou vzácNé 
žluté diamaNty. 
NádherNé a jediNečNé 
s NeodolatelNým 
magickým třpytem.

Spojte Svůj kráSný Svatební den 
S exkluzivními záSnubními

 a Snubními prSteny

zásnubní prsten je základ

dejte přednost kvalitě kdy začít s výběrem

v čechách se opět zcela patřičně ustálil 
zvyk darovat nevěstě při žádosti o ruku 
zásnubní prsten. položte si otázku, zda 
bude nevěsta nosit prsteny zvlášť - zá-
snubní na pravé a snubní na levé ruce 
nebo oba prsteny na jednom prstě, 
tedy na prsteníčku levé ruky. všeobec-
ným trendem je nosit prsteny na jedné 
ruce a to v pořadí zásnubní a snubní. 

z tohoto důvodu vybírejte oba prste-
ny současně nejen kvůli designu, ale 
proto, aby se doplňovaly. Nejdůleži-
tější je především správná výška ko-
runky, která si se snubním prstenem 
nesmí „překážet“.

v klenotnictví köttner najdete 
luxusní značku damiani, oblí-
benou mezi celebritami jako 
sharon stone a sophia loren.

odborníci radí do prstenů radě-
ji investovat, jedná se o jednu z 
mála trvalých věcí, která vám po 
svatebním dnu zůstane. samotný 
výběr nepodceňujte a při vybírání 
mějte na paměti, že to, co se vám 
líbí nyní, se vám nemusí líbit za 
několik let. módní výstřelky jsou 
sice lákavé, ale kvalita a perfektní 
provedení spolu s nadčasovým 

designem by měly 
při volbě zvítě-
zit. pokud máte 
snubní či zásnubní 
prsten ozdoben 
diamanty, obdržíte 
k nim certifikát.

výběr si nejprve v klidu promyslete, 
klenotnictví navštivte i několikrát a po-
raďte se s odborníky. 
v klenotnictví köttner je dobré mít 
zhruba 1 až 2 měsíce na samotnou re-
alizaci, aby se vše stihlo vyrobit, jedná 
se o ručně vyráběné prsteny, které na 
rozdíl od odlévaných vydrží daleko 
déle. pokud však na prstýnky náhodou 
ve víru ostatních svatebních příprav za-
pomenete, vyrobíme vám je i v daleko 
kratším termínu.

Neváhejte navštívit klenotnictví 
köttner a sdělte nám své pocity a přání. 
vyjdeme vám vstříc a nalezneme spo-
lečně nejlepší a nejhezčí řešení.

dámské prsteNy 
jsou často osázeNy 
oblíbeNým kulatým 

briliaNtem, buď jedNím 
Nebo celou řadou. 

chcete-li do prstenu zazna-
menávat vaše další životní 
radosti, vyzkoušejte řadu 
celebration ring. diamanty 
můžete přidávat postupně.

Svatební
inSpirace

sNubNí prsteNy
celebrit

celebratioN riNg



Salon má blízko! Vezme nás hned. Má slušné ceny.
Kde? Ve svatbním domě NUANCE na Národní 23.

tel: 774 583 899

Ital!Kadeřník!
Hair designer!Stylista!
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Na očátku svateb jsou

Autorské zlatnictví Esterstyl, Národní 23, Praha / tel. 605 238 159, 261 222 620 / www.esterstyl.cz

Můžete se dívat  jak se váš š� rk vyrá� .
Zlatnická dílna je součástí naší prodejny 

ve Svatebním domě NUANCE na Národní 23.



Diplomat hotel  Prague
Evropská 15, 160 41 Praha 6

Tel.: +420 296 559 111, info@diplomathotel.cz 
www.diplomathotel.cz, www.vi-hotels.com

• máte chuť na šálek kávy...

• organizujete konferenci...

• hledáte romantické místo pro Vaši svatební hostinu...

• dovolte nám splnit Vaše přání...

hotel

   diplomat prague
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tRadičNí svatební veletrh 
v hotElu diplomat 
11. do 13. úNoRa 2011

největší svatební akce v české republice



Svatební salon Paris
28. října 38, Ostrava - centrum 

Tel: 596 111 119 

Mobil: 777 946 016 

Svatební šaty
Vaše dívčí sny se u nás stávají realitou. 
Půjčujeme a prodáváme svatební šaty prestižních  
značek  Demetrios, Cosmobella a Pronovias. 

Společenské šaty
Na každý ples i společenskou událost v jiných šatech?  
Půjčujeme luxusní společenské šaty prestižní značky 
Demetrios pro jakoukoli příležitost.

Pánské obleky
Luxusní společenský oblek?  Samozřejmě půjčujeme 
i pánské obleky prestižních značek Wilvorst a Javier 
Arnaiz. Prodáváme pánské košile, obuv a doplňky.

Svatební doplňky – Eshop
Prodáváme  svatební a společenské doplňky a dekorace, 
svatební a společenskou obuv, luxusní spodní prádlo, 
bižuterii. K dostání v salonu nebo na vlastním Eshopu.

Model Hypnotic 
Demetrios Collection 2011

www.salonparis.cz

Firma Koutný je výrobcem pánské 
konfekce od roku 1996. Ve své ko-
lekci je zaměřená nejen na klasickou 
konfekci, ale také na řadu svatební 
a slavnostní panské módy. V prodej-
nách Koutný můžete najít nabídku 
těchto obleků. 

Klasický svatební oblek pro ženicha 
je tvořený tmavým, nejčastěji černým 
sakem s kalhotami. Košile pak bývá 
bílá, protože ta je nejvíce sváteční. 
Kravata pak může být v podstatě ja-
kékoliv barvy. Nejvíce slavnostně pů-
sobí bílá či krémová, hezky vypadá 
kravata sladěná s kyticí nevěsty. 

U svatební kolekce si můžete všim-
nout lesklých materiálů a vyštíhlené 
siluety. Svatební obleky jsou doplně-
né ozdobnými vestami a regatou ze 
stejného materiálu, které dodávají 
těmto oblekům slavnostní nádech.

Nabídka nejen svatebních obleků 
je v těchto fi remních prodejnách:

Prostějov – Okružní 4200 
Praha – OD Kotva 
České Budějovice – Piaristická 22 
Plzeň – OC Dvořák, Slovany 
Ostrava – Masarykovo nám. 3/3 

Svatební móda

www.koutny.cz

koutny_inzerat.indd   1 21.12.2010   20:36:32



  Vaše rádio
pro lepší náladu

www.hitradiofaktor.cz
svatebn í  serv is

České  bUdě jov iCe 
& Český krUmlov

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 www.hotelstekl.cz / tel. 387 967 491 / u zámku Hluboká / stekl@hotelstekl.cz

Nepředstíraná romantika hotelu Štekl



lilli marlen s.r.o., Kněžská 9, 370 01 České Budějovice
tel: 387 982 372, mobil: 723 202 576
e-mail: info@lillimarlen.cz, www.lillimarlen.cz

6. března 2011
od 1100 hodin
Prestižní hotel Štekl,  
součást areálu zámku  
Hluboká. Za každého počasí.

Přijďte na největší jihočeský svatební 
veletrh, který pořádá svatební salon 
NUANCE z Českých Budějovic, prémiový 
dealer barcelonské firmy PRONOVIAS.

Padesát firem ze všech svatebních oborů, 
výhodné nákupy svatebního zboží. 

SloSovatelné vStupenky  
o cenu za 70.000,–.

  Fotoateliér
Eva Filausová

  Zachytím 
Vaši nevšednost...  Zachytím 
Vaši nevšednost...

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



6. března 2011
od 1100 hodin
Prestižní hotel Štekl, součást areálu  
zámku Hluboká. Za každého počasí.
Přijďte na největší jihočeský svatební veletrh, který 
pořádá svatební salon NUANCE z Českých Budějovic, 
prémiový dealer barcelonské firmy PRONOVIAS.
Padesát firem ze všech svatebních oborů, výhodné 
nákupy svatebního zboží.  
Slosovatelné vstupenky o cenu za 70.000,–.

Sestavte si svatební menu dle vlastního výběru …
Tradiční menu
Šunková rolka plněná křenovou šlehačkou, hovězí vývar s domácími nudle-
mi a játrovými knedlíčky, svíčková na smetaně s brusinkami a houskouvými 
knedlíky, pařížská kostka se šlehačkou ..................................................350 Kč

Studené předkrmy
Šunkové kornoutky plněné křenovou šlehačkou .................................... 70 Kč
Parmská šunka s rajčaty a mozzarelou .................................................... 90 Kč
Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou a macerovaným ovocem....... 70 Kč
Sýrová roláda plněné karotkovým žervé ................................................. 70 Kč

Polévky
Hovězí vývar s domácími nudlemi a játrovými knedlíčky....................... 50 Kč
Kuřecí polévka se zeleninovým svítkem ................................................. 50 Kč
Brokolicový krém s krutony osmaženého lososa ..................................... 60 Kč
Hříbkový krém s  liškami a bylinkami  .................................................. 60 Kč

Teplé předkrmy
Smažené kapří hranolky na trhaném salátě, přelité křenovým dipem ..... 90 Kč
Pečená kachní prsa protýkaná česnekem a zázvorem .............................. 90 Kč
Grilovaný lilek gratinovaný kozím sýrem ............................................... 90 Kč

Hlavní jídla
Grilovaná � látka ze pstruha obložená pošírovanou zeleninou ................. 220 Kč
Pečená husa plněná kachnou ................................................................. 260 Kč
Podávaná s červeným a bílým kysaným zelím a trio knedlíky
Smažená kuřecí kapsa v sezamové krustě ................................................ 220 Kč
Plněná sýrem, špenátem a sušenými rajčaty
Jelení steak pomyslivecku se slaninou, liškami, cibulí a vínem ............... 320 Kč
Svíčková na smetaně s brusinkami a houskovými knedlíky .................... 170 Kč
Vepřová panenka pečená s parmskou šunkou s pečenými paprikami ...... 220 Kč
Jehněčí panenky pečené na šalvěji protýkané zázvorem a česnekem ........ 320 Kč

Přílohy 
Brambory pečené s rozmarýnem ............................................................ 35 Kč
Šťouchané brambory s cibulkou ............................................................ 35 Kč
Bramboráčky 3ks ................................................................................... 40 Kč
Smažené bramborové plátky ochucené česnekem a kořením .................. 40 Kč
Pošírovaná míchaná zelenina ................................................................. 40 Kč

Dezerty
Medový řez ............................................................................................ 60 Kč
Pařížská kostka se šlehačkou .................................................................. 60 Kč
Pomerančová kostka  ............................................................................. 60 Kč
Miska s ovocným želé ............................................................................ 60 Kč

Svatba v Třeboni
 s hotelem
Zlatá Hvězda

Zajišťujeme svatební hostiny

Profesionálně zajišťuje-
me svatby na klíč.
Termín a místo obřadu, projížďku 
kočárem, barvy svatební tabule, 
složení svatebního menu, svatební 
dorty a koláčky, ubytování, ubyto-
vání ve svatebním apartmá...
Doporučujeme vyzkoušené zlat-
níky s velkým výběrem snubních 
prstenů, fotografy a kameramany, 
kadeřnice a vizážistky, květinářství, 
svatební oznámení, svatební šaty, 
hudbu, svatební cesty...

Pro novomanžele ubytová-
ni ve svatebním apartmá.

Hotel Zlatá hvězda ****
Masarykovo náměstí 107
379 01 Třeboň
+420 384 757 111,
+420 602 167 912
mailbox@zlatahvezda.cz
www.zlatahvezda.cz

Zajišťujeme svatební hostiny



svatebn í  serv is

j indř iChův hradeC 
& P ísek

www. akcevcesku.cz





Svatba? 
Nejúžasnější den vašeho života... 
Vybarvěte jej květinami...

Hledáte inspiraci pro výběr  
svatební kytice?  
V naší galerii ji můžete najít  
denně od 8 do 18 hodin.

Výzdoby aut, síní a hostin.

S tímto magazínem 
20 % sleva nejen na 

svatební kytici

Květinové studio Včelička
Mariánská 391, Příbram VI, Březové Hory 
www.vcelicka.eu, vcelicka@mujbox.cz  

telefon 318 626 849

svatebn í  serv is

Př íbram & dobř íš

luxusní francouzská kosmetika Payot | re-
generační a detoxikační zábaly | omlazení, 
depigmentace, akné – peeling Renophase  
tvarování kontur obličeje a těla – Accent  re-
laxační a anticellulit masáže | těhotenská ma-
sáž | depilace | trvalá na řasy, barvení a tvaro-
vání řas a obočí | manikúra, P-shine  modeláž 
nehtů – nail design |  medicinální suchá pe-
dikúra | permanentní make-up  typologie, 
styling, poradenství | líčení – denní, plesové, 
kurzy líčení | dánská kosmetika Gosh (nově 
e-shop) | svatební servis – výběr doplňků, lí-
čení, účes, nehty; i pro ženichy | dárkové po-
ukazy pro Vaše blízké

tel. 739 212 296
www.kosmetika-aloha.cz

Beauty servis v pohodlí  pod jednou střechou

Aloha
Kosmetický salon

Cihlářská 107
Příbram 4



Č á r y  h a i r y 
s  fa N ta z i í

	 Opět	se	spolu	setkáváme	nad	těmito	řádky,	které	vám	píšu	díky	dlouhodobé	spolupráci	
s	majiteli	svatebního	salonu	NuaNce,	dříve	Pronuptia.

Můj	salon	se	nezabývá	jen	klasickými	kadeřnickými	a	vizážistickými	službami,	ale	i	nevšední-
mi	aktivitami,	které	nás	baví	a	popouštějí	uzdu	naší	fantazii.	Proto	bych	vám	ráda	představila,	
jak	vypadají	show	v	mém	pojetí	–	v	režii	Hany	Lagronové,	majitelky	H-L	salonu	v	Příbrami.

Jedná se o zábavně laděné večery s přehlíd-
kou výrazných účesů a líčení, zajímavých 
módních i nenositelných kreací, doplněných 
autorskými šperky, které speciálně pro mou 
show navrhuje a tvoří paní martina Parezo-
vá. Cílem je ukázat divákům nové trendy, 
fantazii, jakýsi nadstandard, který lze s vlasy 
a líčením vykouzlit, a to i v případě nevěst. 
Předimenzování v účesech, netradiční techni-
ky, efektní proměny a výrazné líčení – to kli-
entky a klienty oslovuje a baví, což je důleži-
té. Chci ukázat, že jako salon krásy nestojíme 
na jednom místě, ale trendově se posouváme 
dál a dál a klientkám tak nabízíme stále vyšší 
úroveň našich služeb.

atraktivní a dynamická show je výsledkem 
několikaměsíčního úsilí a příprav, které za-
čínají od určení celého výrazu show, návrhů 
často extravagantních účesů, tvorby šperků, 
výběru šatů, přes sjednocení týmu kadeřnic, 
výběru hudby, moderátora, doprovodného 
programu, až po spousty dalších organizačně 
náročných záležitostí.

show si užívají nejen diváci, ale i já s celým 
týmem. Já osobně dávám do těchto akcí celý 
svůj um a srdce. Odměnou je mi radost týmu 
a hlavně aplaus potenciálních klientek. Přijď-
te, budete spokojené. 
	 Vaše	Hana	Lagronová



K r át K é  v l a s y 
j s o u  p R o  K a d E ř N i C i 
v ý z v o u
	 Na	vlasových	show	pravidelně	představuje	své	vize	i	kadeřnice	Kateřina	Synková.		
Je	součástí	týmu,	který	se	v	H-L	salonu	stará	o	nevěsty.	

velmi často se stává, že klientka má vlasy 
zničené po předchozím barvení a po nekva-
litně upravené trvalé. to byl případ Katčiny 
nevěsty terezy s dokonale spálenými vlasy: 
„Katku	jsem	si	vyhlédla	ve	svateb-
ním	magazínu	NuaNce,	domlu-
vily	jsme	se	na	termínu	a	Káťa	
začala	mé	vlasy	zachraňovat.	Po	
dobu	dbou	měsíců	před	svatbou	
jsem	k	ní	pravidelně	chodila	
na	nejrůznější	zábaly,	ochranné	
barvy	a	vlasové	kúry,	ve	kterých	
jsem	pokračovala	i	sama	doma.	
Na	doporučení	Katky	jsem	si	
dokoupila	vlasové	příčesky,	podle	
kterých	jsme	dobarvily	mé	vlasy“, 
shrnuje nevěsta. v zápětí do-
plňuje: „Pro	svatební	účes	jsem	
se	inspirovala	z	obrázku	v	H-L	
salonu,	který	jsem	Katce	ukázala.	
Na	zkoušce	jsme	se	domluvily,	co	
bych	si	všechno	přála.	Ve	finále	
jsem	byla	ještě	hezčí,	než	jsem	
předpokládala,	za	pouhou	hodi-
nu,	a	to	i	s	nalíčením“. to, že byl 
vytvořený účes z krátkých vlasů 
opravdu kvalitně proveden, po-
tvrzuje fakt, že nevěsta byla během svatební 
hostiny vhozena do vody a účes to přežil. 
Reakci okolí novomanželka popisuje s úsmě-
vem: „Partner	byl	zvyklý	na	mé	krátké	vlasy,	

takže	ho	účes	nesmírně	nadchl	a	překvapil.	
Byl	by	nejraději,	kdybych	takto	upravené	
vlasy	měla	pořád.	Svatebčané	totiž	vůbec	
nepoznali,	že	se	jednalo	o	vlasový	příčesek“. 

nevěsta se díky Katčině píli a zručnosti pro-
měnila v překrásnou dlouhovlasou éterickou 
bytost. Katku synkovou doporučuji. 
	 H-L	salon



	 Hanka	Lagronová	má	bohaté	zkušenosti	

s	problémy	a	představami	nevěst	s	krátkými	vlasy.	Sty-

lingu	nevěst,	tedy	svatebním	účesům	a	líčení,	se	věnuje	

téměř	dvacet	let.	Po	celou	dobu	pečlivě	sleduje	měnící	se	

módu,	která	se	odráží	v	trendech	v	účesů	a	líčení.

„Ze	zkušeností	vím,	že	si	dámy	stěžu-
jí	na	malou	hustotu	vlasů	nebo	na	příliš	
krátký	sestřih	pro	jejich	vysněný	účes.	Mají	
obavy	být	nevěstou	bez	drdolu	či	dlouhých	
spuštěných	loken.	ani	rozhodnutí	být	trendy	
nebo	zůstat	u	klasiky	není	lehké.	Tvrdým	
oříškem	je	rovněž	výběr	vlasových	doplňků.	
Zvolit	do	vlasů	květy,	šperky	nebo	závoj?“ ptá 
se odbornice na krásu. 

s líčením je to naprosto stejné, vypráví 
Hanka: „Rozhodnout	se,	jestli	líčení	ladit	
s	barvou	kytice	nebo	jej	nechat	spíše	nená-
padné,	bez	barevných	očních	stínů,	upřed-
nostnit-li	výraznější	rtěnku	či	pouze	lesk,	
není	skutečně	jednoduché.	Poslední	obavou	
nevěst	je	všechno	stihnout	včas,	aby	v	den	
D	byly	skutečně	perfektní“. Hančiny klient-
ky však mohou zůstat naprosto v klidu. 
Celému zdobení totiž předchází podrobná 
zkouška, kde se vše sladí, dohodne a vy-
zkouší. Hanka doplňuje: „Zejména	u	nevěst	
s	krátkým	sestřihem	vlasů	kladu	velký	důraz	
na	správnou	volbu	šatů“.

„Nedílnou	součástí	dokonalého	vzhle-
du	nevěst	jsou	také	citlivě	vybrané	šperky	
a	doplňky“, vysvětluje martina Parezová. 
„Každá	žena	se	dobře	cítí	s	jiným	šperkem.	
V	mé	půjčovně	autorských	šperků	si	můžete	
vyzkoušet	různé	typy	náhrdelníků	i	náuš-
nic.	Pokud	si	klientka	nevybere	z	hotových	
modelů,	snažím	se	podle	jejích	přání	a	oče-
kávání	vytvořit	šperk	přímo	pro	ni.“

střih šatů určuje styl a design šperku. napří-
klad, pokud jsou šaty vyšívané perličkami, 
měly by se perličky objevit i ve šperku.

svatební souprava zhotovená na míru ob-
náší nejen náušnice, náhrdelník či náramek, 
ale i vlasový šperk. Použitím mé soupravy 
se nevěsty vyhnou obvyklým chybám, že 
si například k štrasové soupravě vezmou 
nehodící se korunku s perličkami.

a co je trendy ve vlasových ozdobách? 
Květinové, zvířecí a geometrické motivy 
v ozdobách všech stylů.

„Mé	vlasové	ozdoby	se	dají	použít	variabil-
ně.	V	H	-L	salonu	dokážou	vlasové	ozdoby	
použít	do	každého	účesu	jinak.“	Dodává 
ještě martina.

H-L Salon – Hana Lagronová
602 374 455 / hlsalon@seznam.cz

Kateřina Synková
723 921 776 / synkova36@seznam.cz

Martina Parezová
777 141 663 / parezovam@seznam.cz



tel: 318 620 542 / 602 287 325
mail: info@iriny-tours.cz
skype: ck.iriny.tours

www.iriny-tours.cz

Ano (v) řecké 
Leptokárii

Za ideální destinaci pro svatební 
cestu považujeme Řecko. S cestovní kan-

celáří Iríny Tours rodilé Řekyně, paní Sotiry Korecké 
Margaritopulu. Její služby jsou profesionální a pohodové. 

Olympská riviéra má nadstandardní turistické zázemí a impozant-
ní olympské pohoří, tyčící se do výšky tří tisíc metrů v blízkosti moře. 

Nikde nepocítíte určitou nevraživost západoevropských letovisek. V nabídce 
cestovní kanceláře Iríny Tours naleznete všechny druhy zájezdů, s ubyto-

váním v soukromých penzionech, hotelích rodinného typu i hotelích 
s all inclusive, většinou 30–80 m od moře. 

Obraťte se na profesionály, kteří nabízejí Řecko již  
20. sezónu! A ta pečená kukuřice!

Doporučují manželé Blažkovi z NUANCE



Cestovní kancelář CK IRÍNY TOURS spol. s r.o., Střelecká 100, 261 01  Příbram II, tel/fax: 318 620 542, 318 624 814

Řecko 2011 s CK IRÍNY TOURS

www.iriny-tours.cz
L E T E C K Y   |   AU TO B U S E M   |   V L A S T N Í  D O P R AV O U   |   KO M B I N O VA N Ě

 Specialista na Řecko
20 let rodinné tradice

1991-2011

CK IRÍNY TOURS
spol. s r.o.

Nabízíme kvalitní služby: fakultativní výlety z místa pobytu | výjimečný servis: 
rodinná firma s rodinným zázemím v Řecku i v ČR, osobní přístup | výběr 
konkrétního ubytování i vhodného turnusu: penziony, hotely s polopenzí 
i All inclusive, letecky na 8/11/12/15 dní | zahájení prodeje na sezónu 2011  
od 1. 12. 2010 - reservujte si Vaši dovolenou včas | NOVINKA! Pronájem bytů 
a garsoniér v Řecku na celou sezónu 2011 (1. 6. - 30. 9. 2011)





salon NuaNCE:  
generální zkouška na  
opravdovou svatbu
na doporučení kamarádky jsem se, žádnou 
róbou zatím neoslovená, objednala do svateb-
ního salonu nUanCe. velmi vstřícné asistent-
ky mi zklidnily tep a usadily do pohodlného 
křesla, kde jsem si v klidu slavnostního pro-
středí mohla vybrat, který model vyzkouším.

naprostá většina šatů z katalogu španělské 
značky Pronovias (kolekce 2010) byla ihned 
k dispozici. střízlivě jsem však tušila, že 
vyfocená krása vypadá skvěle díky modelce 
s tělem gazely, obklopené ideálním nasvíce-
ním a případně doladěná retuší.

zrcadlo mě však kupodivu brzy vyvedlo 
z omylu. nejspíš díky perfektnímu střihu 
a ušití jsem vypadala naprosto dokonale. vy-
zkoušela jsem jich asi sedm a dostala se tak 

do nečekané situace: které si vybrat? nakonec 
můj zamilovaný pohled spočinul na šatech 
z těžkého, ale propracovaného materiálu se 
španělskou krajkou, který až přehnaně licho-
til mé postavě. Jen byly hodně dlouhé. avšak 
asistentky mě ujišťovaly, že krácení nebude 
problém a hned mi to demonstrovaly na již 
upravených šatech. naprosto perfektní dojem 

sháNěli JsmE s NEvěstou 
svatební šaty .  JaK a KdE 
vyBRat ty pravé?

Článek vyšel na titulní straně iDnes.cz 15. dubna 2010.
text: zuzana Dvořáková, foto: Dalibor Puchta

Začala	svatební	sezona	a	budoucí	nevěsty	šílí.	I	já	se	v	létě	vdávám	a	chci,	aby	byly	moje	šaty	
dokonalé.	Vyzkoušela	jsem	jich	desítky	v	nejrůznějších	pražských	salonech.	užila	jsem	si	to	
a	vybrala	si.	Nabízím	svou	zkušenost.

Podle	svatebních	asistentek,	s	nimiž	jsem	při	zkoušení	šatů	mluvila,	je	duben	nejfrekventova-
nější	měsíc	v	počtu	návštěv	svatebních	půjčoven.	atraktivní	letní	období	se	blíží,	a	tak	je	nejvyšší	
čas	si	ty	pravé	šaty	zamluvit.

„Budoucí	nevěsty	přicházejí	se	začátkem	zimy,	obchází	vícero	salonů,	aby	si	udělaly	představu,	
a	s	příchodem	jara	se	postupně	vracejí	ke	svým	favoritkám,“	říkají	majitelé	půjčoven	svatebních	
šatů.

S	nevěstami,	které	mají	pocit,	že	své	svatební	putování	nezahájily	dostatečně	včas,	se	tak	ráda	
podělím	o	své	dojmy	ze	zkoušení	svatebních	šatů	v	pražských	půjčovnách	a	salonech.

... pro jedineènost okam�iku,
pro dokonalost a presti�,
pro kouzlo a romantiku,

pro váš prekrásný
zaèátek bez konce ...

kompletní svatební servis bez omezení pod jednou stRechou
- civilní a církevní obrady v jedné z nejstarších kaplí
v Èechách

- venkovní obrady na zámecké terase, na nádvorí, v parku
- pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny
- hotelové komnaty pro více ne� 100 hostu
- historické programy, originální dekorace
- patrové svatební apartmá v zámecké vE�i
a romantické apartmá s nebesy

exit 41
cerhovice

PlzeN Praha

pouze 20 min. od Prahy PO D5 SMER PLZEN

zbiroh
d5

zámek Zbiroh
zámek è. p. 1, 338 08 Zbiroh

Renata Páchová, tel. +420 602 237 590, +420 739 359 968
svatba@zbiroh.com, www.weddingchateau.cz

www.zbiroh.com

VÁŠ SEN O�IJE NA ZÁMKU ZBIROH!
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jsem, a v momentě se prodírala nekonečnou 
záplavou různých šatů, nejen svatebních. 
Když jsem se přistihla, jak zírám na velmi 
originální koktejlky s puntíky, došlo mi, že 
hledám spíše něco jiného.

svatební šaty stály v pěti řadách jako připra-
vení vojáci. Každé jsem vzala do ruky, abych 
je pak zase mohla vrátit zpátky. materiál laci-
ný, zdobení přehnané, cena za půjčení kolem 
8 000 Kč.

svatební studio Chic:  
taková recese do svatby  
nepatří

téměř naproti salonu natali pak mířím 
do studia Chic. Jen jsem přešla silnici 
a vklouzla do prodejny. Hned v přízemí mi 
cestu zatarasil kruhový věšák s pánskými ob-
leky a upoutávka na šaty na maškarní.

vyšla jsem po úzkých schodech do druhého 
patra, kde mi asistentka představila výběr 
svatebních šatů. Už na první pohled mi bylo 
jasné, že to dopadne podobně, jako v před-
chozím salonu. většina šatů byla údajně ušita 
v Polsku, materiál převážně těžký a opotřebe-
ný, cena za půjčení kolem 7 000 Kč.

Řekla bych, že výběr šatů nespočívá jen 
v modelech samotných. Důležitá je i správ-
ná atmosféra, která by vám měla umožnit si 
zkoušení pořádně užít. stísněný prostor, hor-
ko k zalknutí, kabinky se semišovými závěsy, 

vycpané holubice v kleci a plyšová zvířátka 
jako dekorace mi připomněly spíše dobu 
před revolucí. taková recese však do svatby 
nepatří.

salon venesis: příjemné  
služby za příjemné peníze
mít dokonalé svatební šaty je pro mě důleži-
té, proto mám velké nároky. ale lhala bych, 
kdybych řekla, že jsem si zkoušení neužívala. 
abych si udělala lepší představu, zavolala 
jsem do další půjčovny. se svatebními šaty 
salonu venesis jsem se seznámila už v únoru 
na pražském svatebním veletrhu.

v příjemném prostředí mi příjemné asistentky 
ukázaly katalog. ačkoli polovina z kolek-
ce v salonu nebyla, nakonec jsem vklouzla 
do několika šatů v barvě champagne. mít 
dokonalejší postavu, asi by mi slušely. Jemný 
materiál však nebyl s to zakrýt mé nedostatky 
a já byla opravdu zklamaná, protože ceny se 
pohybovaly kolem sedmi tisíc (bez slevy)! 
vzhledem k dobré kvalitě služeb, materiálu 
a útulného prostředí se mi taková cena jevila 
až neuvěřitelná.

svatební salon adina:  
muzeum svatebních šatů
salon adina asi ani nemusím představovat, 
protože má v Praze i v celém Česku dlouho-
letou tradici a je velmi populárním útočištěm 
natěšených nevěst. mně ho například doporu-
čila má kadeřnice.

v místnosti vyhrazené nevěstám mě asistent-
ka nasměrovala na věšáky se svatebními šaty, 
abych si prý sama vybrala. bloudila jsem tak 
v záplavě šustivého materiálu, abych rozpači-
tě zjistila, že se mi nelíbí ani jedny. nakonec 
mi kamarádka nachystala pár „možných“ šatů 
a se škodolibým úsměvem pak fotila, jak 
zoufale v nich vypadám. Ceny za půjčení se 
pohybovaly kolem deseti tisíc a dlouholetá 
tradice salonu se promítla pouze v míře opo-
třebení nabízených šatů.

už rušila jen cena: asi 16 tisíc půjčovného 
na čtyři dny. (a kdybych je chtěla koupit, vy-
šly by na necelých 60 000 Kč.) stojí to za to?

andělské svatební studio: 
kupte šaty, zn. spěchá!

nechtěla jsem se rozhodnout hned, a tak 
mé svatební putování pokračovalo, tento-
krát do andělského svatebního studia. spolu 
s družičkami jsme dorazily o deset minut poz-
ději a zdálo se, že je to pro asistentky velký 
problém. Hned nás totiž varovaly, že po nás 
přijde další návštěva a že čas na zkoušení tak 
bude značně limitován. svatební šaty jsem 
již měla nastudované z internetových stránek 
studia, ale bohužel jen velmi málo z nich 
bylo v mé velikosti (38–40) k dispozici.

v gumových návlecích jsme se tedy přesunu-
ly do zkušební kabiny, kde na mě asistentka 
postupně navlékla asi osm svatebních šatů 
z loňské kolekce španělské značky Pronovias. 
Šaty byly opravdu krásné, materiál perfektní 
a v krajkovém závoji jsem si připadala jako 
víla. Jen tomu něco chybělo. můj dojem byl 
možná zkreslený nervozitou asistentky, která 
netrpělivě očekávala další návštěvu.

Jeden z hlavních důvodů, proč jsem se roz-
hodla zajít do tohoto salonu, byla reklama 
na vysokou slevu vybraných šatů (v akci vy-
cházela půjčovní cena na necelých 7 000 Kč). 
nabídka se však vztahovala jen na smlouvy 
uzavřené v den první návštěvy. tento další 

tlak mě spíše ještě víc znervóznil a já ze stu-
dia odcházela s prázdnou.

svatební salon Nevěsta:  
uvolněná atmosféra  
šaty neušije

Protože mě však španělská móda přeci jen 
oslovila, vydala jsem se do dalšího salonu, 
tentokrát nabízející šaty značky La sposa. 
Do studia nevěsta jsem přišla bez objednání. 
salon totiž vyhrazování termínů na zkoušení 
šatů nevyžaduje. v uvolněné atmosféře jsem 
se tak pustila do hry na nevěstu.

trošku mě zarazilo, že zkoušení probíhalo 
přímo v rohu prodejny, soukromé poznámky 
tak musely jít stranou. Šaty se na mně vy-
střídaly patery. Od hladkých přes krajkové, 
bohatě řasené i splývavé, se závojem nebo 
bez. všechny v cenové relaci 9 000–12 000 Kč 
(půjčovné).

nakonec jsem si na sobě ponechala krásné 
krajkové šaty se stuhou kolem pasu. byly ale 
moc dlouhé a asistentka v rozpacích přemýš-
lela, jak je zkrátit. Když mi pak ukázala, že by 
se krácení řešilo „žabičkami“, mé prvotní nad-
šení opadlo. budu muset jít zas o dům dál.

svatební salon Natali:  
vše závojem zakrýt nelze
studio natali láká návštěvníky vystavenými 
šaty už ve své obrovské výloze. neodolala 



Jemné nuance vytváří  
celkový dojem

musím se přiznat, že po celou dobu zkouše-
ní a vybírání, jsem v hlavě měla jediné šaty: 
španělské krajkové šaty ze salonu nUanCe. 
v podstatě byly vzorem, se nímž jsem ostatní 

šaty už jen srovnávala. Když potkáte své 
vysněné šaty, nejde se tomu ubránit. a pro-
tože v případě svatby pro mě neexistují 
kompromisy, vrátila jsem se opět do studia 
na národní třídě, abych si vysněné představy 
uskutečnila. Předpokládám totiž, že takovou 
šanci budu mít jen jednou v životě.

ŽEBříčEK pRaŽsKýCh svatEBNíCh saloNů

svatební šaty
1. nuanCe – Národní třída 23, praha 1, www.nuance.cz

2. andělské studio – plzeňská 111, praha 5, www.andelske-svatebni-studio.cz

3. nevěsta – 5.května 32, praha 4, www.nevesta-svatby.cz

4. venesis - seifertova 25, praha 3, www.venesis.cz

5. adina – argentinská 30, praha 7, www.adina.cz

6. natali – Žitná 49, praha 2, www.svatebni-saty-natali.cz

7. Chic – Žitná 40, praha 2, www.studiochic.cz

servis – obsluha
1. nuanCe – Národní třída 23, praha 1, www.nuance.cz

2. venesis - seifertova 25, praha 3, www.venesis.cz

3. nevěsta – 5.května 32, praha 4, www.nevesta-svatby.cz

4. andělské studio – plzeňská 111, praha 5, www.andelske-svatebni-studio.cz

5. adina – argentinská 30, praha 7, www.adina.cz

6. natali – Žitná 49, praha 2, www.svatebni-saty-natali.cz

7. Chic – Žitná 40, praha 2, www.studiochic.cz

prostředí
1. nuanCe – Národní třída 23, praha 1, www.nuance.cz

2. venesis – seifertova 25, praha 3, www.venesis.cz

3. andělské studio – plzeňská 111, praha 5, www.andelske-svatebni-studio.cz

4. adina – argentinská 30, praha 7, www.adina.cz

5. nevěsta – 5.května 32, praha 4, www.nevesta-svatby.cz

6. natali – Žitná 49, praha 2, www.svatebni-saty-natali.cz

7. Chic – Žitná 40, praha 2, www.studiochic.cz

svatební e-shop adelle:  
v krabici, ale za dobrou cenu
Lehce nervózní, že na svatbě budu sice upou-
távat pozornost, ale nahá, jsem sedla k počí-
tači a hledala, co se dá pořídit na internetu. 
Jako první odkaz po zadání klíčového slova 
(pro mě velmi klíčového) „svatební šaty“ se 
mi zobrazil eshop-rychle.cz nabízející šaty 
značky adelle.

Fotografie vystavených šatů mě zcela neodra-
dily a s údivem jsem tak mohla zjistit, že si je 
mohu koupit za čtyři tisíce korun. nejčastěji 
uváděný materiál byl satén a tyl. vzhledem 
k ceně nevypadaly šaty vůbec špatně.

velkou nevýhodou e-shopů však je, že máte 
velmi omezenou možnost si je pořádně vy-
zkoušet či dokonce využít pomoc asistentek, 

které vám šaty upraví na míru. I ze zkušenos-
ti z různých kamenných prodejen vím, že šaty 
vypadají jinak na obrázku v katalogu a jinak 
potom, když se v nich zhlížíte v zrcadle.

O tom svědčí i upozornění na stránkách zmí-
něného e-shopu: „Kupujete oděv prostřed-
nictvím e-shopu. Proto prosíme, abyste vzali 
na vědomí, že k vám bude zaslán prostřed-
nictvím poštovní služby, tudíž bude složen 
a zabalen do balíčku či přepravní obálky. 
vzhledem k tomu mohou být v závislosti 
na materiálu šaty pomačkané, proto prosíme 
o pochopení.“

svatební e-shop salon štěstí: 
neštěstí
Oproti ostatním e-shopům však adelle půso-
bil opravdu dobře. například další interneto-
vých obchod „salon štěstí“ mi nabídl náhledy 
několika ucházejících šatů, avšak v cenové 
relaci kolem jedenácti tisíc. navíc jejich foto-
grafie byly tak malé, že jsem si šaty nemohla 
pečlivě prohlédnout a tím tak objevit možné 
detaily. a ty jsou zrovna v případě svatebních 
šatů velmi důležité.

svatební portály:  
vyzkoušejte vyzkoušené
na internet jsem však zcela nezanevřela. 
ve snaze najít perfektní šaty jsem narazila 
na diskuzní fóra různých svatebních portálů. 
nejen, že se na nich sdružují tisíce nevěst 
z celého Česka, aby si dávaly cenné rady 
ohledně svatby, ale také mohou zdarma inze-
rovat do tzv. i-bazarů, kde prodávají své jed-
nou (málokdy vícekrát) použité svatební šaty.

nabídka je opravdu pestrá a je také možno 
se s „ex-nevěstami“ domluvit na individuální 
schůzce a případném zkoušení. bazary najde-
te např. na webových stránkách beremese.cz, 
tvoje-svatba.cz, svatba.cz apod. Kromě sva-
tebních šatů zde můžete narazit na výprodej 
závojů, dekorací a dalších svatebních nezbyt-
ností (kromě výprodeje ženichů).



Žádná část magazínu nesmí být kopírována či užita k reklamě někoho jiného.  
vydavatel: NuaNCE Wedding Group. design, ilustrační foto: martin andrle, www.martinandrle.cz,  
pRoNovias Barcelona, pEpE BotElla a Wilvorst. Editor: viktor Blažek, www.svatebnimagazin.cz.  
inzeráty: martin andrle a Beta aX, www.betaax.cz.  
tisk: pB tisk, s.r.o., www.pbtisk.cz. 10. ročník – 2011.

NAšE Pr VNí NEVěSt y jSoU BABiČkAmi.

sledoval jsem nedávno svou krásnou a velmi mladě působící manželku, jak 
na pódiu při nějaké přehlídce ř íká: „pracuji  ve svatební branži dvacet let…“, když 
se za mnou z chumlu přihlížejících dam ozvalo: „no, to musela začít už ve školce.“ 
udělaly mi tou průpovídkou radost.  mám mladou ženu se starou firmou.

první salon jsme založil i  v sedlčanech, v roce 1991. Jmenoval se QuERCy podle 
malebného jihofrancouzského regionu. další o rok později  v příbrami, j iž jako 
frančízu pařížské firmy pRoNuptia. tu jsme 17 roků zastupovali  také v ústí nad 
labem, liberci a v českých Budějovicích.

po narození našich dětí jsme zůstali  v příbrami a českých Budějovicích a zavedli 
na český svatební trh novou vlastní značku NuaNCE.

vzhledem k rozsáhlým zkušenostem v oboru a úspěších našich dosavadních sva-
tebních salonů jsme koncem roku 2009 získali  l icenci věhlasné barcelonské firmy 
pRoNovias. záhy jsme v praze na Národní tř ídě založil i  velký svatební dům. také 
salon v českých Budějovicích jsme rozšíř i l i .

od tohoto roku najdete výjimečné svatební a společenské šaty pRoNovias  
modelového ročníku 2011 v praze pouze u nás, neboť jsme jediným  
tzv. premium dealerem pRoNovias v české republice.

K vašim službám… 

Viktor Blažek ,  NUANCE     Wedding Group

martin andrle

fotografie
nejen

svatební

Nejen fotografie. Pokud se vám líbí grafické zpracování svatebního 
magazínu nUanCe, mé schopnosti jsou vám k dispozici.

www.martinandrle.cz
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Svatební dům NUANCE
Národní 23, Praha 1

737 438 084
224 221 888

Svatební salon NUANCE
Biskupská 31, České Budějovice 1

386 357 370
737 014 374

otevřeno
Po–Pá 10–19 hodin 
So 10–18 hodin
nuance@volny.cz

otevřeno
Po–Pá 10–18 hodin
So 8,30–13 hodin
vjem@volny.cz

2011


