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V NUANCE
svatebním
domě

najdete
tyto
firmy
svatební
a společenské šaty

pánské obleky
košile, boty, doplňky

autorské zlatnictví
snubní prsteny, šperky

PRODEJ
PÁNSKÝCH OBLEKŮ
VŠECH STYLŮ / KOŠIL A BOT

Nejkrásnější svatba

svatební dekorace
bižuterie, doplňky

svatební kytice
květinové dary

marocký kadeřník
hair design

N UA N C E s vat e b n í d ů m
Praha

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 ce

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

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

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

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

Nešetřete
na svatebních
šatech

ani na obleku,
ušetříte si zklamání.

NUANCE

tým zabývající se svatebními
a společenskými šaty z celého světa
21 roků, jednoznačně doporučuje drahé a velmi kvalitní modely
PRONOVIAS od charismatického světoznámého španělského
návrháře Manuela Moty.
Pánům pak doporučuje osvědčenou německou preciznost
a stylovost v podobě luxusních obleků WILVORST.
Svatba je čas vystoupit z mas.

pronovias 2012 | bengasi

Wedding Group

Prague & Budweis

pronovias 2012 | balandro

pronovias 2012 | hosanna

Svatební dùm NUANCE 1.patro, Národní tø. 23, Praha, Tel.: +420 605 238 159, +420 261 222 620

www.esterstyl.cz

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 2012 mùžete vidìt ve Svatebním domì Nuance, nebo na www.esterstyl.cz

nevšední / kadeřník
Hairdesigner / stylista
Volejte pro objednání. Salón má blízko!
Kde? Ve svatebním domě NUANCE na Národní 23.

+420 734 718 873

pronovias 2012 | bengala

pronovias 2012 | bari

Ky tice & svatební
	aranžmá
od mistrů floristů
ze Středomoří.
Nyní přímo v NUANCE
svatebním domě!

Be o g r a d

www.ivonaflowers.com
zákaznicím nuance odečteme

10 %

pronovias 2012 | banjo

pronovias 2012 | pagoda

Nejkrásnější
svatba
NOVĚ V NUANCE
SVATEBNÍM DOMĚ

Nejkrásnější svatba je svatební agentura a centrum svatebních dekorací
s kamennými prodejnami v Praze a v Brně.
U nás naleznete největší výběr dekorací pro svatební výzdobu. V nabídce jsou rovněž svatební oznámení, štrasová a perlová bižuterie, dárky pro svatební hosty, půjčovna luxusních svatebních doplňků,
poradenství, svatební knihy a alba.
Vše Vám rádi předvedeme, vytvoříme ukázkovou svatební výzdobu, přímo na místě a v barvě podle
Vašeho vkusu.
E-shop a půjčovna svatebních dekorací najdete na adresách www.nejkrasnejsi-svatba.cz
a www.svatebni-denik.cz
Produkty, které si u nás zakoupíte a nepoužijete, můžete
vrátit a dostanete plnou cenu zpět!
Ukázky svatební výzdoby dle Vašeho přání Vám přichystáme
zdarma!

Navštivte NUANCE svatební dům
Národní třída 23, Praha 1
Po–Pá 13.00–18.00, So dle dohody
Magda Vondrová, tel. 602 739 955
Přijďte do Centra svatebních dekorací
Kristenova 5, Brno
Po-Pá 13.00-18.00
Jolana Kožíšková, tel. 739 411 966
info@nejkrasnejsi-svatba.cz

PŮJČOVNA
SVATEBNÍCH DEKORACÍ
Potah saténový
stuha
koberec smetanový
koberec červený
slavobrána
květinové stojany
rautová sukně
dekorace na auto
figurky na dort
skleničky a polštářky

40,–
8,–
390,–
250,–
800,–
250,–
180,–
150,–
250,–
80,–

Uvedené ceny půjčovného k 1. 1. 2012
jsou pouze informativní, pro plnou nabídku
dekorací, navštivte naše prodejny, nebo
internetové obchody.

www.nejkrasnejsi-svatba.cz / www.svatebni-denik.cz

info@nejkrasnejsi-svatba.cz / +420 739 411 966

pronovias 2012 | berta

pronovias 2012 | barocco
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pronovias 2012 | blanca

san patrick 2012 | caspio

Každá nevěsta
je jedinečná
osobnost.
Jedinečná
by měla být
i její svatební
kytice.

P

roto zkušení floristé potřebují nejdříve nevěstu poznat
osobně, poslechnout si jaké květiny se jí líbí, jaký styl
preferujet a o jaké svatbě sní.

Poté společně vyberete přesně ty pravé květiny a barvy do Vaší svatební kytice,
které Vám perfektně padnou a budou odrážet vaši povahu a individualitu. Je dobré mít s sebou na schůzce s floristou fotografii svatebních šatů a alespoň popsat
plánované svatební líčení a účes, aby vše i s kyticí tvořilo jednotný a naprosto
dokonale sladěný celek.
Podle svatební kytice se poté tvoří veškeré další doprovodné květiny, pro maminky, svědky, družičky, a také výzdoba obřadního místa a hostiny, kde jsou nekonečné možnosti. Vždy je třeba dbát na to, aby květinová výzdoba ladila s okolím
a přirozeně do něj zapadla – elegance a krása se nachází v jednoduchých liniích.
Účelem květin na svatbě není dominovat všemu, ale doplnit, provonět a zpříjemnit Váš svatební den.
Vyberte si květinové studio, které má s realizací svatebních kytic zkušenosti, floristé sledují trendy, absolvují odborné semináře a budou schopni Vám kvalifikovaně
poradit a květiny připravit opravdu nádherně. Svatební kytice Vás provází celým
svatebním dnem, bude na většině svatebních fotografií, nepodceňujte tedy její
důležitost!

www.svatebni-kytice-kvetiny.cz
s tímto magazínem

10 % sleva

Desatero výběru
svatební kytice
S

vatební kytice Vás provází celým svatebním
dnem, bude na většině svatebních fotografií,
nepodceňujte tedy její důležitost.

1. Dobrá rada nad zlato!
Podle pověr a tradic vybírá svatební kytici ženich. My však
doporučujeme kontaktovat zkušené květinové studio
a nechat si poradit. Určitě se dostavte oba.
2. Příval otázek!

postavě a osobnosti. Pokud jste vysoká, volte extravagantnější převislé kytice, drobným ženám lépe sednou
subtilnější svatební kytice v klasických kulatých vazbách,
případně jen mírný převis. Ve svatební kytici se může
zrcadlit Vaše povaha - touha po experimentu či sklon
k tradičnímu pojetí. Dobrý florista během osobní schůzky
dokáže tyto Vaše rysy rozpoznat a navrhnout tak svatební
kytici.
6. Nejste Frikulínka!
Současné nevěsty mají k dispozici internetové fotogalerie přeplněné svatebními kyticemi všech možných
tvarů, barev a stylů. Nenechte se zmást, není třeba být
za každou cenu Free a Cool – tedy Frikulínka. Vyberte
si mezi květinami takovou, která je blízká Vašemu srdci
a lahodí Vašemu oku, neohlížejte se přehnaně na trendy
a předepsané styly.

V květinovém studiu se Vás potřebují na leccos zeptat,
aby bylo vše na míru: Na termín svatby - to je důležité
zejména kvůli sezónnosti některých květin. Na typ, barvu,
střih a materiál svatebních šatů – nejlepší je mít s sebou
fotografii, která napoví a Vašem stylu i představách.
Na místo konání svatby – jiné kytice se hodí na rozkvetlou
louku a jiné zase do zámeckého prostředí. Na barevné
ladění Vaší svatby – pokud plánujete svatbu ladit do své
oblíbené barvy, uzpůsobíme tomu svatební kytici. Na velikost svatby a počet hostí – to je důležité k určení časové
náročnosti přípravy květin.
3. Dvakrát měř, jednou řež!
Volte profesionály. Svatební kytici Vám připraví i květinářka v přízemí panelákového domu a cena Vás možná
potěší. Ale co výsledek? Vyberte květinové studio (nebo
i dvě a porovnejte jejich nabídky), které má s realizací
svatebních kytic zkušenosti, jeho floristé sledují trendy,
absolvují odborné semináře a budou schopni Vám kvalifikovaně poradit a květiny připravit opravdu nádherně.
4. Cena versus kvalita?
Nechte si připravit podrobný rozpočet na svatební kytice
i ostatní dekorace a Vy se klidně ptejte, pokud se Vám
ceny nezdají adekvátní. Jako každá odborná lidská práce,
má i práce floristy svou cenu, s tím je třeba počítat.
5. Vhodný typ kytice k postavě.
Svatební kytice musí pasovat ke svatebním šatům, k Vaší

7. Hodit či nehodit?
Pokud chcete svou svatební kyticí házet dle tradic mezi
svobodné dívky, je dobré o tom floristu informovat, aby
kytice nebyla příliš těžká a také aby vazba byla opravdu
precizně utažená a kytice se náhodou při svém letu
nerozpadla mezi všechny přítomné slečny. Případně si domluvte zhotovení „házecí“ svatební kytice – menší repliky
a zachovat si možnost těšit se z hlavní kytice déle.
8. V jednoduchosti je krása.
Toto platí pro celou svatbu, dekorace, dorty a tedy
i pro květiny. Je dobré nepřehánět to s doplňkovým
materiálem, s perličkami, stužkami, kamínky, korálky,
peříčky a všemi přeslazenými dekoracemi. Účelem květin
na svatbě není dominovat všemu, ale doplnit, provonět
a zpříjemnit Váš svatební den.
9. Čerstvá a svěží po celý den!
Stejně tak, jako nevěstě se doporučuje dobře se na svůj
svatební den vyspat pro svěžest a nadhled, je nutné, aby
květiny držely s nevěstou po celý den krok. Dobří floristé
mají svá kouzla a šikovné pomocníky, jako jsou různé
spreje a speciální postupy, které svatební kytici udržují.
10. Hlavu vzhůru!
Aneb užijte si svůj svatební den co nejlépe! Volbou šikovného a prověřeného dodavatele květin i všeho ostatního
si zajistíte, že na vlastní svatbu budete vzpomínat, jako
na jeden z nejkrásnějších dní ve svém životě.

pronovias 2012 | georgia

pronovias 2012 | finisterre

Spojte Svůj kráSný Svatební den
S exkluzivními záSnubními
a Snubními prSteny

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

zásnubní prsten je základ
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 - zásnubní na pravé a snubní na levé ruce
nebo oba prsteny na jednom prstě,
tedy na prsteníčku levé ruky. všeobecným trendem je nosit prsteny na jedné
ruce a to v pořadí zásnubní a snubní.

celebratioN riNg

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

Svatební
inSpirace

sNubNí prsteNy
celebrit

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

dámské prsteNy
jsou často osázeNy
oblíbeNým kulatým
briliaNtem, buď jedNím
Nebo celou řadou.

z tohoto důvodu vybírejte oba prsteny současně nejen kvůli designu, ale
proto, aby se doplňovaly. Nejdůležitější je především správná výška korunky, která si se snubním prstenem
nesmí „překážet“.

dejte přednost kvalitě

kdy začít s výběrem

odborníci radí do prstenů raději 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 zvítězit. pokud máte
snubní či zásnubní
prsten
ozdoben
diamanty, obdržíte
k nim certifikát.

výběr si nejprve v klidu promyslete,
klenotnictví navštivte i několikrát a poraďte se s odborníky.
v klenotnictví köttner je dobré mít
zhruba 1 až 2 měsíce na samotnou realizaci, 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 zapomenete, vyrobíme vám je i v daleko
kratším termínu.
Neváhejte
navštívit
klenotnictví
köttner a sdělte nám své pocity a přání.
vyjdeme vám vstříc a nalezneme společně nejlepší a nejhezčí řešení.

pronovias 2012 | balira

pronovias 2012 | bea

S fotografem
od rána
S Martinem a Mariankou jsem se poprvé
osobně setkal v café Louvre. Okny proudily
srpnové paprsky a atmosféra byla od samého
začátku příjemně uvolněná. Marianka a Martin
jsou úžasný pár, z kterého je láska cítit všude
naokolo. Nad šálkem kávy jsme společně prošli
jejich představu svatby. Já jsem byl samozřejmě zvědavý, jaké bude mít nevěsta šaty, jestli
je něco, z čeho mají obavy, když si najímají
fotografa a ne strýčka Honzu, a zda tuší, jak si
mají svatbu užít.
O necelé dva měsíce později jsem již za svítání stál před Golf Yacht, kde se svatba odehrávala, abych od samého začátku mohl zachytit
celý den, jak se hezky rozvíjí. S Martinem jsme
rozehnali prvotní nervozitu uvítacím drinkem
a já pak v tichosti začal sbírat obrázky z líčení
a oblékání nevěsty, zdobení obřadního místa,
loučení se s rodiči, až jsem se ocitl před oltářem
na horní palubě lodě.
Obřad probíhal v úžasné rodinné atmosféře,
kdy hlavní proslov byl pronesen dědečkem nevěsty. Po obřadu jsme udělali velkou společnou
fotografii, aby novomanželé věděli, komu poslat
pozdrav z líbanek.
Marianka a Martin jsou opravdu pohodový
pár a plně se svěřili do mé péče. Fotografovali
jsme v parku u lodi, pod mostem i na houpačkách. Mým cílem u svatebních fotografií je vždy
zachytit především lásku a emoce mezi novomaželi. (Samozřejmě že místo, na kterém se
fotografuje, může atmosféru příjemně podpořit,

ale někdy není vůbec důležité.)
Po nápaditém obědu následovala volná zábava s možností fotografovaní se s nevěstou a ženichem. Pro všechny
hosty byla tato siesta vítaným dárkem od novomanželů. Pro
mne se tak naskytla další možnost připravit si pro nevěstu
a ženicha několik zajímavých míst pro doplnění kolekce
svatebních fotografií.
S příchodem večera přijela originální kubánská kapela
a na baru se začaly podávat znamenité míchané nápoje. Byl
odtancován i první tanec a večerní zábava byla odstartována, aby mohla skončit ve velkém ranním finále.
Fotografie: Petr Pělucha / Místo: Golf Yacht, Praha
Květiny: Květiny Pamela

Chvíle, jako tyto, jsou vzácné... ujistěte se,
že všechny Vaše obrázky pořizuje
profesionální fotograf.

www.pelucha.com

+420 604 93 28 16

san patrick 2012 | rumor

pronovias 2012 | biarritz

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

pronovias 2012 | porto

pronovias 2012 | piamonte

hotel
Štekl
Prožijte svůj svatební den v romantickém
prostředí zámeckého hotelu ŠTEKL****
Řekněte si své ANO v novogotickém zámku
Hluboká nad Vltavou.
U nás máte jedinečnou možnost využít
služeb pro zajištění Vašeho svatebního
dne po svatebním obřadu.

Hotelové služby, které nabízíme:

Místo pro konání Vaší svatební hostiny

Slavnostní menu

• Svatební obřad přímo na nádvoří zámeckého hotelu Štekl
• Kočár na projížďku zámeckými zahradami a cestu na obřad
• Hudbu jakéhokoliv žánru
• Květinovou výzdobu na obřad, svatební květinu, myrty do klop, květinové aranžmá
do novomanželského apartmá, žardiny na svatební tabule a na rautové stoly
• Ovocné koše na pokoj novomanželů a jejich rodičů
• Romantickou výzdobu pokoje novomanželů svíčkami a květinami
• Vytištění menu a jmenovek na stůl
• Svatební dorty, výslužky, svatební koláčky
• Služby profesionálního fotografa nebo kameramana
• Ohňostroje venkovní, interiérové, ohňostroje s hudbou
• Kostýmované svatební oslavy
• Vystoupení šermířů, kejklířů, fakírů, břišních tanečnic

• Restaurace Pánů z Růže (do 100 osob)
• Anglický klub (do 45 osob)
• Terasa s výhledem na celé Jižní Čechy
(do 200 osob)
• Orangerie – lze propojit s terasou (do 100
osob)
• Regentský salonek (do 40 osob)

Menu Pánů z Růže
• Koktejl z uzeného lososa s křenovým
mousse a křupinkou z bagety
• Hříbkový krém s parmazánovým lupínkem
• 150 g Vepřová panenka s gratinovanými
bramborami a šalotkovým glacé
• Zámecký drobenkový koláč s borůvkami

Při obsazení kapacity celého hotelu Vám bude poskytnuta sleva ve výši 40 % z pultových
cen ubytování.

www.hotelstekl.cz / +420 387 967 491 / stekl@hotelstekl.cz

san patrick 2012 | recife

pronovias 2012 | potosi

S tímto magazínem
20 % sleva nejen na
svatební kytici

největší a tradiční
svatební veletrh

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.

Květinové studio Včelička
Mariánská 391, Příbram VI, Březové Hory

www.vcelicka.eu, vcelicka@mujbox.cz
telefon 318 626 849

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

hotel Diplomat

san patrick 2012 | regata

pronovias 2012 | piramide

zákaznicím nuance odečteme

OCHUTNÁVKA
ve svatebním
domě
NUANCE
každou první
středu
v měsíci

10 %

Těšíme se
na Vaší návštěvu

zákaznicím nuance odečteme

10 %

(více info na www)

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

Anna Magdaléna
www.annamagdalena.cz

Dolnocholupická 18, Praha 4

cukrářská dílna

tel: +420 734 473 420

náš tým tvoří profesionální vlasová stylistka markéta Dub a profesionální vizážistka 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

pepe botella 2012 | 302

pepe botella 2012 | 301

pepe botella 2012 | 355

pepe botella 2012 | 316

Vaše rádio
pro lepší náladu

Zámek Ořechov
Svatba jako v pohádce

www.hitradiofaktor.cz

P

rostory zámku se nabízejí k uspořádání soukromých nebo firemních hostin,
oslav, rautů, večírků, či k posezení v zámeckém sklípku. Využít můžete i bazén v přízemí
zámku. Pro Vaše hosty zajistíme občerstvení
i ubytování.

možné využít jak pro kompletní svatby, tak
jen například pro oddělené hostiny. Možnost oddání párům nabízí zrekonstruovaná
zámecká kaple. Novomanželé mohou strávit
svatební noc či celé líbánky v romantickém
prostředí zámku.

Svým barokním vzhledem a příjemnou dobovou atmosférou je zámek ideálním místem
pro páry chystající si říci své ano. Zámek je

Svézt se můžete černými luxusními limuzínami Mercedes-Benz nebo Rolls-Royce.

‡
tel. 603 545 454, 25 293 912 (pro pražské zájemce) / e-mail: zamek@zamekorechov.cz
Zámek Ořechov, Ořechov čp. 91, 687 37 Ořechov u Polešovic

www.zamekorechov.cz

pronovias 2012 | halago

pronovias 2012 | lingote

pronovias 2012 | higuera

pronovias 2012 | helida

Svatební
t r e n dy
2012
Něco o Davidu
Borovkovi:
Na svatbách se pohybuji
od roku 2006, kdy jsem
jako mladý člověk vstoupil do svatebního světa.
Zpočátku jsem pouze
realizoval svatební hudbu, vznikla stránka svatebnihudba.cz, kde
dodnes najde uspokojení více než 100 manželských párů za rok. Vzhledem k tomu, že
jsem mladý a přemýšlivý a mám kolem sebe
tým stejných lidí, přinášíme každoročně
ve svatební oblasti nové trendy.

Kam podle Vás trendy směřují?
Poslední rok byla trendem svatba v párty
stanu. Ač by se mohlo zdát, že je to nedostupná varianta, opak je pravdou. V loňském roce jsme realizovali cca 15–20 svateb
v párty stanech (pro 30–200 osob). Když

pomineme výhodu mít svatbu téměř kdekoliv, pak největším benefitem této varianty
je neopakovatelná atmosféra. Asi mi dáte
zapravdu, že svatba může být sebelépe
připravená, ale pokud nemá tu správnou
atmosféru, pak si ji hosté nezapamatují.
Na počátku sezóny byl pouze stan, ale posléze nás klienti přesvědčili o tom, abychom
stany i dekorovali. Nakoupili jsme více než
1000 m2 dekorativní látky a začali jsme stany zdobit nebesy.
Nemůže být na obtíž terén?
I na terén u nás myslíme. Pokud je nevhodný terén, dodáváme do stanů i podlahy,
které jsou beze spár, čímž nehrozí zlomení
podpatku či zakopnutí. Podlahy jsou protiskluzové, ale vhodné i pro tanec.
Krásně se to poslouchá, jak moc je taková svatba nákladná?
Jak jsem již zmiňoval, realizovali jsme svatby mezi 30–200 osobami v párty stanech.
Vždy záleží na požadavcích klientů, ale
můžeme říci, že pokud klient zvolí variantu
stanu pro menší skupinu osob, pronájem ho
vyjde okolo 10.000 Kč, pokud se budeme
bavit o zastřešení pro více než 100 osob,
budeme se pohybovat okolo 50.000 Kč.
Nutno podotknout, že klienti sice zaplatí

Zapomněla jsem na něco?
Zabýváme se kompletní technickou realizací
svateb. Určitě bych vyzdvihnul i náhradu
ohňostroje. Téměř každá svatba v minulém roce měla ohňostroj. Často slýcháme
od klientů, že by chtěli nějaké zpestření, ale
ohňostroj měli už jejich kamarádi. Pro originální svatby přinášíme revoluční svatební
Videomapping.
O co se jedná?
S videomappingem z naší dílny jste se
mohli setkat například na turné Petra Koláře
po celé ČR, nicméně přinášíme dostupnou
variantu i na každou svatbu. Svatba je hodně o emocích a pokud se s nimi správně
pracuje, může být svatba životním zážitkem
pro všechny hosty. Každý z párů má jistě
spoustu fotek z dětství, dovolených atd.,
proto jsme v loňském roce přišli s možností
speciální show ze vzpomínek novomanželů,
které se promítá s 3D grafikou do prostoru
stanu, na budovy, na svatební auto atd. Aby
naši klienti nepřišli o ohňostroj, je možné jej
na závěr svatebního videomappingu odpálit,
čímž se celá show ještě umocní.
Zní to zajímavě, kde bychom našli více
podrobností?

za pronájem stanu, ale mohou si dodat své
pití a jídlo, na čemž se dá ušetřit mnohem
více než kolik stojí pronájem párty stanu.

Více informací o našich službách najdete
na www.borovka.cz.

Nerealizujete pouze pronájem stanů,
zajišťujete také hudbu, ozvučení obřadů, kapel, light design, laser show atd.

Mluvil jste o novinkách minulého roku,
co nového plánujete na letošní sezónu?
Každoročně oživujeme svatební trh, pro

letošní ročník jsme připavili celkem pět
novinek. Za nejzajímavější považuji plazivou mlhu, která navodí při svatebním tanci
atmosféru pohybu v oblacích, dále jsme
připravili interaktivní podlahu. Jedná se
o podlahu, po které když se přejde, změní
své pozadí. Připraví se svatební fotky, které
byly pořízeny týž den a hostům, když vejdou do prostoru svatby, se otevře animace
a zobrazí se fotky jen několik minut staré.
Třetí novinkou je konfetový ohňostroj – asi
nejlepší využítí je při svatebním slibu, kdy
se z nebe začnou sypat stovky svatebních
srdíček. Další možností je holografická projekce, kdy se promítá obraz na téměř neviditelnou plochu. Poslední novinkou pro sezónu

2012 je historický vůz Porsche 912, vůz je
vhodný pro ženichy a dodá svatbě styl.

David Borovka

pronovias 2012 | helio

pronovias 2012 | hamilton

pronovias 2012 | henriette

pronovias 2012 | henderson

Již 21 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.

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

www. akcevcesku.cz

www.ekonomiajh.eu
ekonomia@ekonomiajh.eu

TrAdičNí veleTrh

SvATebNí 20
HlUbokÁ 1 2
Neděle 11. 3. 2012, 1100

hoTel ŠTekl | HlUbokÁ
Přehlídka PRONOVIAS Barcelona 2012
LOSOVÁNÍ O CENU ZA 70.000 KČ
Vše pro svatbu / výhodné nákupy / vstupné 120 Kč

Wedding Group

Prague & Budweis

pronovias 2012 | hierba

pronovias 2012 | helsinki

DÁREK CK IRÍNY TOURS - ROMANTICKÁ
VEČEŘE PRO NOVOMANŽELE
V HODNOTĚ 2000 KČ

Platí pro novomanžele, kteří uzavřeli sňatek v roce konání zájezdu do Řecka
s CK IRÍNY TOURS spol. s r.o. a zakoupili si zájezd z katalogu Řecko 2012.

pronovias 2012 | venecia

pronovias 2012 | hilaria

!

Tudy.
www.kudyznudy.cz

informační portál

R

ealizace venkovních svatebních obřadů pod širým nebem.
Pronájem slavobrány, potahů,
mašlí a jiného inventáře.

www.svatbanahluboke.cz
www.svatbavkrumlove.cz

Sleva
obu
na výr h
snubníců
prsten

–10 %

pronovias 2012 | linares

pronovias 2012 | lido

Nevěstou roku je
Jitka Čvančarová,
rozhodli čtenáři iDnes.cz
Jitka Čvančarová (PRONOVIAS 2012, Palamos)
a Petr Čadek (žaket Wilvorst)

pronovias 2012 | lendel

pronovias 2012 | huelva

	velký výběr obleků wilvorst

TrAdičNí veleTrh

SvATebNí 20
HlUbokÁ 1 2
Neděle 11. 3. 2012, 1100

hoTel ŠTekl | HlUbokÁ

PŘEHLÍDKA

PRONOVIAS 2012

LOSOVÁNÍ O CENU ZA 70.000 KČ
Vše pro svatbu / výhodné nákupy / vstupné 120 Kč

pronovias 2012 | leo

Wedding Group

Prague & Budweis

NEZAPOMEŇTE

pronovias 2012 | hillary

pronovias 2012 | hilda

Demaskujte
štěstí
editorial
viktora blažka

Perfektní fotografie
od začátku do konce
www.martinandrle.cz

Poznávejte se, naslouchejte si, pomáhejte si, tulte se a buďte spolu až do smrti.

Žádná část magazínu nesmí být kopírována či užita k reklamě někoho jiného.
Vydavatel: NUANCE Wedding Group, s. r. o. Design, ilustrační foto: Martin Andrle, www.martinandrle.cz,
PRONOVIAS Barcelona, PEPE BOT ELLA a Wilvorst. Editor: Viktor Blažek, www.svatebnimagazin.cz.
Inzeráty: Martin Andrle a Beta AX, www.betaax.cz a inzerenti.
Tisk: PB tisk, s.r.o., www.pbtisk.cz. 11. ročník – 2012.

PRODEJ
PÁNSKÝCH OBLEKŮ
VŠECH STYLŮ / KOŠIL A BOT

NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Národní 23, Praha 1
737 438 084 | 224 221 888
pronovias@nuance.cz
Po–Pá 10–19 hodin | So 10–18 hodin
NUANCE SVATEBNÍ SALON
Biskupská 31, České Budějovice 1
386 357 370 | 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz
Po–Pá 10–18 hodin | So 9–16 hodin

www.nuance.cz

