
ob s ahu j e  1 00%  p r a vd i v é
p ř í b ěh y

50  RAD  A  T I PŮ  JAK  S I
ZBYTEČNĚ

NEKOMPL I KOVAT  VÁŠ
SVATEBN Í  DEN  A
NESTRESOVAT  SE

H O T O F O T O . C Z



Za ta léta, co se živím jako
svatební fotograf jsem viděl
na svatbách nespopočet
průšvihů, problémů a

stresových situací. Některé
se opakují, některé překvapí.
Sepsal jsem seznam toho,

čemu se vyvarovat a jak to
udělat, pokud si chcete svoji

svatbu prostě užít.
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Tipy a triky předsvatební
Tipy a triky svatební

Zdravím Vás,

 

moje jméno je Ondra a pokud tohle čtete, je dost možné že mě
spíše znáte jako svatebního fotografa pod značkou HOTOFOTO. Za
léta co fotím svatby jsem nasbíral spoustu postřehů, tipů a triků
jak se vyvarovat problémům a stresu na svatbě.

Tyhle tipy a triky jsem sepsal a rozdělil je do 3 hlavních kategorií: 
 

 

Je na Vás, jestli budete číst všechny. Jestli je budete číst na
přeskáčku, nebo popořadě. Pravidla nejsou nijak seřazeny podle
důležitosti s vyjímkou 3 zlatých pravidel. Ty jsou základ všeho.

Součástí knihy jsou také pravdivé příběhy, které jsme na svatbách
zažili a které vždy souvisí s konkrétním tipem či radou. Jsou vždy
řádně označené, takže je určitě nepřehlédnete.

Na konci knihy najdete také bonusové materiály, které vám ušetří
trochu toho času a pěnez.

 

Přeju Vám, ať vaše svatba dopadne podle vašich představ a ať si jí
především užijete s vaší rodinou a blízkými.
Závěrem bych vám také rád poděkoval, že jste mě podpořili
zakoupením této knihy a odměnili mě tak za můj čas a za moje
zkušenosti.
Pokud jste ke knize přišli nějakou neoficiální cestou, doufám, že
vám i tak přinese užitek. Jen mě mrzí, že jste nebyli ochotni do mě
investovat ani takto drobnou částku.

 

Ondra Totzauer

-hotofoto.cz-
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3 zlaté rady
1. Užívejte si!
Úplně nejdůležitější rada ze všech rad na světě je tahle. Stálo vás hodně úsilí a hodně
peněz, aby se tenhle den mohl vůbec uskutečnit. Máte kolem sebe svoji rodinu a
kamarády. Kdy jindy jste se naposledy takhle sešli? Tak si prostě užívejte, ať to pro vás
znamená cokoliv. Tuhle radu mějte na paměti pořád.

 

2. Nelpěte na maličkostech
Chápu, že některé z vás si svoji svatbu vysnili už ve školce a při prvních hodinách výtvarné
výchovy jí dali i svoji grafickou podobu. Pokud se ale něco nepovede úplně podle vašich
představ, stojí za zvážení, jestli je to natolik důležité, abyste si kvůli tomu zkazili tenhle
jedinečný den, nebo nad tím mávli rukou.

„Fotili jsme svatbu v plzeňském pivovaru, kde se obřad koná venku. Ač bylo léto, dusno
dávalo tušit, že se nad námi doslova zatáhnou mračna. A taky že jo. Zhruba minutu po
obřadu přišel liják. Abych parafrázoval Forresta Gumpa: „padali pořádně tlustý kapky“.
Následoval tedy zběsilý a nekoordinovaný úprk dovnitř.
Znáte takové ty odvodňovací kanálky, které v sobě mají otvory přesně tak velké aby se do
nich zaklínil podpatek dámské obuvi? Tak přesně tenhle kanálek si během tohoto sprintu vzal
za oběť botu maminky ženicha. Následující scénu vzhledem k její drastičnosti nebudu
popisovat. Každopádně výsledkem toho všeho byla zničená bota, krvavá kolena, roztržené
silonky, make-up který prohrál svůj heroický souboj s proudy vody a účes, který ztratil svoji
konstrukční pevnost již chvíli před tímto pádem. Prostě situace ze které by se leckdo zhroutil a
odešel brečet do kouta. Ne tak tato maminka. Ta si šla prostě na toaletu omýt krvavá kolena,
vysušit hlavu, ztrhla silonky a šla si užívat zbytek dne, protože syn se vám žení jednou,
maximálně dvakrát za život. Vedle toho mi přijdou „problémy“ tipu malé množství nejlepších
svatebních koláčků, rozumějte řízků, jako hodně malicherné“

TRUESTORY

3. Delegujte problémy

Problémy, které vzniknou ještě před svatbou můžete řešit i samy, ale znáte to. Sdílená
bolest je poloviční bolest :) Máte kamarádky, co už se vdávaly. Máte svědkyni a družičky.

A v neposlední řadě máte i svoje svatební dodavatele. Oni mají zkušenosti a znalosti o
kterých se vám většinou ani nezdá. Nebojte se je požádat o radu, doporučení nebo
pomoc
Pak tu máme trable, co vystrčí růžky až na samotné svatbě. Tyhle problémy nikdy,

opakuji nikdy neřešte vy osobně. Vaším úkolem ve svatební den je být krásná,

okouzlující a neodolatelná, ne hledat ve sklepě kde je lahev Chardonnay, kvůli tomu, že
vaše teta Mária nic jiného nepije. Od toho máte družičky a svědky. Je jejich úkolem
tohle řešit a v ideálním případě vám ani neříct, že nějaký problém byl. Co oči nevidí,
srdce nebolí, takže i kdyby došlo k tomu, že teta Mária bude pít vodu, protože se lahev
prostě nenašla, vy o tom nevíte, je vám to jedno, nestresujete se věcmi, které nemůžete
ovlivnit a jste krásná, okouzlující a neodolatelná :) Všichni jsou šťastní a svým svědkům a
družičkám můžete tuhle medvědí službu oplatit zase na jejich svatbě.

Tenhle bod jde rozdělit na dvě podskupiny. Problémy co lze vyřešit před svatbou a
problémy, které vyvstanou až v samotný svatební den.

 

TOP TIP



Tipy a triky předsvatební

4. Vybírejte pečlivě svědky
Za ta léta jsem vypozoroval, že výběr svědka/svědkyně je pravděpodobně
nejpodceňovanější věcí na celé svatbě. Jasně, často jde o nejlepšího kamaráda,

sourozence, prostě člověka, který je vám blízký. Role svědka je ale mnohem košatější, než
jen projít uličkou a podepsat protokol o uzavření manželství. Svědek celý den pečuje o vás,

vtipkuje s vašimi nervozními rodiči, řeší všechny problémy, které se objeví, velmi často
organizuje hromadné přesuny kamkoliv atd., atd. Je toho opravdu hodně. Je tedy dobré
vybrat si svědka i podle toho, co od jeho role očekáváte. Pokud chcete, aby organizoval
celý den, měl proslov u slavnostní hostiny, tančil s vaší maminkou při sóle rodičů a ještě
bavil hosty v průběhu večera, bylo by dobré, aby to byl někdo společenský, organizačně
schopný a zběhlý ve společenském chování. Naopak pokud očekáváte od svého
svědka/svědkyně „pouze“ to, že vám bude na blízku a podpoří vás, je v pořádku, že to je váš
nejlepší kamarád, který sice není žádný lev salonů, ale je to prostě empatický chlapík či
děva :)

„Moje kamarádka mě požádala, abych jí šel na svatbě za svědka. Bylo to už v době, kdy jsem
fotil desítky svateb ročně, takže no starost šéfe, všechno znám, všechno vím. Pak jsem se
trochu vyděsil a začal hledat, co vlastně dělá svědek nevěsty:) S úlevou jsem zjistil, že na
rozdíl od svědka ženicha, je v podstatě jediným úkolem svědka nevěsty udržet nevěstu v
pohodě. Takže jsem si trocho oddychl. I tak jsem ale na žádné svatbě kterou jsem kdy fotil,
nebyl tak nervózní jako na téhle“

TRUESTORY

5. Vybírejte pečlivě dodavatele
Svatebních dodavatelů je celá řada. Naším úkolem teď není řešit, cenu, kvalitu atd. Naším
úkolem je zjistit, který dodavatel vám nepřidělá starosti a naopak vás jich zbaví. Když to
hodně zjednoduším, tak starosti vám nepřidělá dodavatel, který se chová a jedná
profesionálně. A tím nemyslím že má ty nejkrásnější šaty v salonu, nebo že má ty
nejkrásnější fotky. Tím myslím to, jak se chová. Jak k celé zakázce přistupuje. Jak na vás
působí.
Často takové drobnosti jako jak vypadá jejich ceník, z jaké emailové adresy vám přišla
odpověď a spousta dalších dávají tušit, jak vážně to s vámi myslí. Pokud si někdo nedá ani
tu práci, aby si vytvořil nějakou důstojnou emailovou adresu a odepíše vám z emailu
princeznapampeliska333@seznam.cz, věříte mu, že se vám bude dostatečně věnovat?
Možná že všechno bude v pořádku. Možná ale, že kdyby se začalo schylovat k nějakému
problému, nebo nestandardní situaci, projeví se neprofesionalita a nezkušenosti. Takže
dávejte pozor, vybírejte pečlivě, ptejte se, čtěte recenze (ale zase jim nepřikládejte moc
velkou váhu, protože internet je žumpa a většinou nemáte možnost mít vyjádření i proti
strany ;-))

6. Nešetřete na klíčových dodavatelích
Svatba stojí ranec peněz, o tom asi nemá cenu diskutovat. Váš rozpočet je celkem
pochopitelně nějak omezen. Z celého srdce vám ale doporučuji nešetřit na těch klíčových
dodavatelích a raději ušetřit někde jinde. Pokud máte vysněné šaty, vysněného fotografa,

nebo vysněné jídlo na rautu, nešetřete na tom. Pokud se budete v šatech cítit krásná,

budete krásná. Pokud se budete cítit nesvá, budete působit nesvá. Fotografie jsou jediné,

co vám kromě manžela po svatbě zbude :) A jídlo je středobod vesmíru :) Možná máte jiné
priority a to je v pořádku. V tom případě ale nešetřete na věcech, které jsou důležité pro
vás. A pokud se nevejdete do rozpočtu raději se zamyslete, jestli opravdu potřebujete jet
na obřad limuzínou. Jestli opravdu musíte pozvat i všechny svoje spolužáky ze střední
školy, které vlastně ani nemáte rádi nebo například jestli hradit hostům i spotřebu tvrdého
alkoholu. Šetřit se dá na různých místech. Nešetřete ale na místech, která jsou pro vás
důležitá … Vymstí se vám to … věřte mi … :)
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7. Nechte si poradit s výběrem šatů
Je mi jasné, že do salonu si jdete pro šaty s nějako představou o tom co se vám líbí (nebo
taky ne, na tom ve finále nezáleží:)). Může se ale stát, že se ukáže, že to co jste si vysnila
není pro vás úplně to pravé ořechové. Každý jsme jiný, každý má jiné přednosti a naopak
jiné slabší stránky. Každému prostě sluší něco jiného. Ty dámy ve svatebních salonech vědí
co dělají. Nechte si od nich poradit a nestůjte si za každou cenu za svým.

8. Zvažte koordinátorku
V českých luzích a hájích to pořád není úplně běžná věc. V zahraničí a na „honosnějších“

svatbách už je to základ. Svatební koordinátorka/svatební agentura v podstatě vyškrtá
90% bodů, které si tady přečtete :) Najmout si koordinátorku neznamená, že budete od
plánovaní svatby úplně odstrčeni. Právě naopak. Vy řeknete svoji představu a
koordinátorka se stará a zařizuje. Může vám pomoci ve fázi příprav, ale i v samotný den.

Rozsah služby už je na vaší individuální domluvě. I tady platí, vybírejte pečlivě. Několikrát
jsem zažil, že dívčina, jenž loni absolvovala vlastní vdavky, pojala podezření, že to zvládla a
může se tím živit. Chyba lávky.

A bonusová rada. Jakmile začnete během konzultací mít pocit, že svatba bude spíše podle
představ koordinátorky a ne podle představ vašich, dejte okamžitě ruce pryč a ukončete
spolupráci. Vezměte si znovu tuhle knihu, pročtěte si jí bod po bodu a zařiďte si svatbu
sami. Budete šťastnější.

9. Ptejte se, konzultujte a nechte si poradit
Jasně, je to vaše svatba. Ale na té vaší svatbě s vámi spolupracuje celá řada profesionálů.

Jasně, možná jste byla na svatbě kamarádce, možná jste byla na svatbě dokonce jako
svědek. Dodavatelé ale za sezonu realizují desítky a možná dokonce stovky svateb. Jejich
zkušenosti jsou tedy nevyvratitelně větší, než ty vaše. Využijte toho. Ptejte se jich,

konzultujte s nimi vaše představy. A především si od nich nechte poradit. Konzultování
totiž není k ničemu, pokud si tvrdohlavě stojí na svém. Ale pozor, na druhé straně se sebou
nenechte manipulovat. Pokud cítíte, že vás někdo tlačí někam kam nechcete, řekněte to a
případně zvažte jiného dodavatele.

10. Čtěte a dívejte se
Pokud čtete tuhle knihu, je to známka toho, že čtete :) Možná jste na ní ale narazili úplně
náhodou a je to váš jediný zdroj informací. Internet je ale plný různých fór, diskuzních
skupin, facebookových stránek a videí, kde se s vámi o svoje zkušenosti dělí další
dodavatelé, ale především nevěsty budoucí i minulé. Inspirujte se u nich. Přečtěte si co se
jim nepovedlo, co by udělali jinak, jak si svatbu plánují oni. Mějte ale znovu na paměti, že
nebezpečí internetu spočívá v tom, že se tam většinou dává jen to krásné, nebo třeba v
případě jen recenzí jen to úplně špatné. Přistupujte tedy k informacím s odstupem,

protože nikdy nevíte kdo a v jaké situaci je napsal.

11. Nelpěte tolik na Instagramu a Pinterestu
Instagram i Pinterest jsou super nástroje pro inspiraci. Mají ale dost neblahý vliv na
psychiku člověka. Ono se tam totiž ukazuje jen to krásné. Takže ano, inspirujte se tu, ale
neberte to jako dogma. Většina fotek, které vidíte je totiž s velkou pravděpodobností z
různých editoriálů pro časopisy a módní servery, které se fotili celý víkend nebo ze svateb,

které měly rozpočet ve výši HDP nějaké menšího státu :) Takže to berte s rezervou, odneste
si z toho inspiraci a ne zárodek duševní poruchy.
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12. Chtějte na všechno smlouvy a faktury
Tohle sice není nic co vám ušetří starosti v samotný svatební den, ale může vám to ušetřit
spoustu starostí po svatbě. Všichni jsme jen lidé a stát se může cokoliv. Smlouva vás má
především chránit. Není to žádné nutné zlo. Pokud vám některý z dodavatelů nenabízí
podpis smlouvy (ne vždy dává smlouva smysl, kvůli dortu asi nemá cenu spisovat 17
stránkovou smlouvu), chtějte alespoň objednávkový list a fakturu. Pokud bude dodáno
něco jiného, než na čem jste byli domluveni, máte v ruce papír a vaše vyjednávací pozice je
o poznání silnější než když jste se „domluvili po telefonu“. Takže když se stane chyba, měl
by za ní dodavatel nést zodpovědnost. I to patří k profesionálnímu jednání.

13. Plán B pro obřad
Pokud máte obřad venku, mějte VŽDY i suchý plán B. I kdybyste měli obřad uprostřed
nejdelšího sucha za posledních 300 let, mějte připravenou alternativu, kde nebo jak může
obřad proběhnou v případě deště. I kdyby mělo jít jen o připravené deštníky pro vás a
oddávající (fotograf má asistenta, ten je v pohodě :)) a nějaké styčné důstojníky, kteří na
povel přiběhnou s deštníky a po dobu obřadu je budou držet, je to vždy lepší, než se od
rána strachovat o počasí. 5 minut před obřadem už nic nevymyslíte a budete ve stresu a
smutná. A to nikdo nechceme. Takže deštníky, altány, alternativní místo. Štěstí přeje
připraveným.

14. Nepůjčujte si na svatbu
Nikdy bych nevěřil, že takovýhle nadpis napíšu, ale teď tady sedím a přesně tohle píšu.

Prosím! Ze srdce vás prosím! Nepůjčujte si na svatbu peníze. Honosná svatba rozhodně
nepatří do žádných „MUST HAVE“ seznamů. Pokud si prostě nežijete tak, abyste si mohli
dovolit zaplatit za svatbu milion korun, tak prostě uspořádejte svatbu, kterou si dovolit
můžete. Jaký smysl má zadlužit se na X let kvůli tomu, abyste mohli pozvat více hostů,

nebo mít svatbu v honosném resortu? Podle mě žádný. Navíc jsem za ta léta vypozoroval,
že takové svatby jsou tak nějak falešné a neupřímné. Jde spíš o takové divadýlko, než o to,

že se dva lidi mají natolik rádi, že se rozhodli spojit svoje životy pokud možno navždy a
chtějí tenhle okamžik sdílet se svými blízkými. Malá, upřímná svatba v sále okresní
sokolovny má pro mě osobně mnohem větší hodnotu, než falešně sterilní svatba v
nějakém špičkovém resortu.

15. Seznam skupinek na focení
Čistě odborná rada. Fotografování formálních skupinek (většinou po obřadu) je samo o
sobě dost zdlouhavé. Lidé jsou z toho nervozní a jsou nervozitu skrývají za vtípky a obecně
moc nespolupracují. Dochází tady k takovému fyzikálnímu paradoxu. Všichni chtějí fotku s
nevěstou a ženichem, ale současně se nikdo nechce fotit :) Od toho, aby si zvlčilé hosty
srovnal do latě je na místě fotograf. Vy mu ale můžete výrazně usnadnit práci, pokud si
před svatbou sepíše seznam jednotlivých skupinek, které chcete fotit včetně jmen, které
tyto skupinky obsahují. Celý proces se tak urychlí zhruba o 54%. Fotí se jedna skupinka a
asistent fotografa nebo nějaký styčný důstojník z vaší svatební družiny už svolává další
skupinku. Méně stresu, více času. Win-win situace pro všechny zúčastněné.

„To jsem si opravdu nevymyslel, kvůli tomu, že už mě nic jiného nenapadlo. To je fakt.
Investuji na nejmenovaném serveru který má zebru ve znaku (teď už asi žirafu) a několikrát
do měsíce se zde objevují žádosti o půjčku na svatbu. A nejde o drobné. Jsou to půjčky třeba
na 300 000 s úrokem 9%. To mi přijde jako velká hloupost“

TRUESTORY
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16. Co takhle chůvu?
Popravdě, tohle mě nikdy samotného nenapadlo a prvně jsem to zažil až na jedné z
posledních svateb, ale přišlo mi to úplně geniální. Budete mít na svatbě celou řadu
kamarádů s ratolestmi, kterým sotva začali růst zuby? Předpokládám, že když jste je
pozvali na svatbu, že byste si rádi užili nějaký čas i s nimi. Ale ty děti, ty pořád vyžadují
pozornost a péči a musí se nějak zabavit. Co s tím. Kdyby tak existovala nějaká možnost,
jak zabavit děti aby byli rodiče alespoň na chvíli volní. Už? Kdyby tak šlo najmout někoho,

kdo by se o děti chvíli postarat. Pořád nevíte kam mířím? Jasně. Najměte si na svatbu
chůvu, dětský koutek, au-pair. Říkejte tomu jak chcete. Když můžete „odložit“ dítě do
dětského koutku než si nakoupíte, proč byste nemohli děti nechat si hrát pod dozorem i
na svatbě. Oni budou taky rády, že si můžou skákat ve skákacím hradu a šermovat meči,
než aby se s vámi prudili u nějaké dospělácké debaty. Najměte si nějaké studentky
pedagogické fakulty a nebude to ani velký zásah do vašeho rozpočtu a kamarádky vás
budou milovat. Anebo budou mě nesnášet, že takovou blbost jaktěživ neslyšeli.
Rozhřešení nechám na vás :)

17. Prošlápněte si boty
Vy ženy to znáte lépe, než kdokoliv jiný. Nové, neprošlápnuté boty můžou být peklo. Takže
pokud budete mít na svatbu nové boty, doporučuji si je prošlápnout a „otestovat“ si je. A
podle výsledků testu dokoupit různé gelové vložky, podpatěnky nebo náplasti :) A vřele
vám doporučuji donutit k prošlápnutí nové obuvi i lásku vašeho života. Všichni totiž víme,

že my chlapi jsme nesnesitelní, když máme nějakou bolístku, takže paty odřené na maso
ženichovi na pohodě nepřidají.

18. Mějte rezervu
Nemyslím tu v autě, myslím tu časovou. Žádná svatba na světě nejde na minutu přesně
podle harmonogramu. Počítejte s tím a rovnou si udělejte v harmonogramu nějakou
časovou rezervu. Zásadní je obřad. Oddávající toho mají v ten den většinou více, takže na
vás ¾ hodiny pravděpodobně čekat nebudou. Na obřad je tedy dobré dojet +/- včas.

Ostatní si můžete v podstatě šoupat jak potřebujete. Je ale dobré mít rezervu a být tak v
klidu. A pokud byste náhodou měli všechno na čas, tak vám zbude alespoň víc času na to
pobavit se se svými hosty.

19. Lékárnička = povinná výbava
Pravděpodobně nebudete na svatbě potřebovat obinadlo, trojcípý šátek ani škrtidlo. Co se
ale občas hodí jsou náplasti, spínací špendlíky a další drobnosti. A samozřejmě nějaké
pilule. Pokud víte, že trpíte na migrény, na bolesti zad nebo třeba na žaludeční problémy,

mějte pro všechny případy připraveny nějaké Aspiriny, Endiarony nebo Ibalginy. Potom si
ale samozřejmě dejte o to větší pozor na alkohol. A pokud vás bolí hlava a přečetla jste si
tohle pozdě, tak nesmutněte. Přispěchá vám na pomoc váš svatební fotograf. Nebo
alespoň já sebou vozím takovou malou KPZ pro nevěsty :)

TOP TIP
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20. Zkontrolujte občanky
Zkontrolujte platnost občanského průkazu svého, svého snoubence i obou svědků. Myslíte
si, že se to stává jen v televizních komediích? Ne, je to fakt :) Bez legrace, tohle může
ukončit svatbu. Je to věc, přes kterou nejede vlak. Myslím si, že na rozdíl od prstýnků je
tohle prostě povinnost, bez které vás neoddají. A tomu pak říkám stres.

21. Pozor na živou hudbu
Živá hudba je super. Sám jsem muzikant ve výslužbě, takže živou hudbu umím ocenit.
Pokud jste se rozhodli mít na obřadu živou hudbu, palec nahoru. Má to svoji kouzelnou
atmosféru. Pamatujte ale na následující radu. Existují nástroje, které prostě nejdou ztlumit
:) Elektrické pianino můžete ztlumit na téměř neslyšnou úroveň, ale na dudy prostě nejde
hrát potichu. Na housle můžete aplikovat tlumítko, ale pořád jsou hodně slyšet. Do trubky
prostě musíte pořádně fouknout aby to neznělo jako když někdo týrá činčilu. A na
takovém svatební obřadu bývá dobré, když je slyšet oddávající i vaše „Ano“, aby váš manžel
pak po letech nemohl tvrdit, že myslel že říká ano na otázku jestli už se můžou všichni
odebrat k rautovým stolům :) Pamatujte také na to, že různá místa mají různou akustiku.

Úplně jinak budou housle slyšet v katedrále a úplně jinak budou slyšet na louce. Takže s
tímhle počítejte a případně se domluvte s muzikanty kdy mají přestat hrát. A teď, hudbo
hrej :)

22. Pravá a levá

Zásnubní prsten patří na prsteníček LEVÉ ruky (doporučuji si ho před obřadem
sundat,protože…)

Snubní prsten patří také na prsteníček LEVÉ ruky (zásnubní se pak může nosit kde
chcete, třeba na krku. Je to totiž „váš milášek“ :))

Vývazky. Tady záleží na tom, jestli chcete dát svým svobodným kamarádům šanci
seznámit se s vašimi svobodnými kamarádkami :) Tradice totiž praví, že svobodným se
připíná vývazek na levou stranu a vdaným/ženatým na pravou stranu. Fikando že? :)

Každopádně v 90% se na tuto tradici nedbá a vývazky se připínají na LEVOU stranu. 

Svatební podvazek. Tady máte vyhráno. Nevím totiž o žádné tradici, která by velela mít
podvazek na té či oné noze. Takže si ho noste kde je vám to pohodlnější. Navíc, pokud
nebude podvazek dražit, házet atd., tak se stejně nikdo kromě vašeho manžela nedozví
na které noze a zda vůbec jste podvazek měla
Žena kráčí vždy VPRAVO od muže. Na čestném místě. Netýká se to jen vás, ale i
ostatních hostů.

Různé věci a různí lidé patří na různé strany. Shrňme si to tedy následovně:

„Ještě jsme nezažili, že by propadlou občanku měla nevěsta nebo ženich. Už jsme ale zažili, že
se střídal svědek. Ve sportovním příměru je to asi jako když hokejový golman dostane 5
banánů během 10 minut a se skleslou hlavou maže na střídačku. Poté přichází čas pro jeho
náhradníka, v našem případě kdokoliv z davu z platným průkazem totožnosti :)“

TRUESTORY

23. Pozor na nový oblek
Ne že by byl nový oblek nějak nebezpečný. Nový oblek je super. Dobře ušitý oblek prostě
sluší každému chlapovi, až je mi občas líto, že už není oblek zcela běžnou součástí života
jako tomu bylo třeba za první republiky. Ale dost mého sentimentu.

Důvod proč jsem varoval před novým oblekem je prostý. Cedulky! Někteří výrobci našívají
na svoje obleky různé cedulky s logem atd. Jejich ustřižení je první věc, kterou byste měli
udělat po otevření vchodových dveří u vás doma. Občas se na to ale zapomene a nepůsobí
to úplně dobře. To samé platí pro zašité kapsy. Z výroby jsou kapsy většinou zašité.

Odpárat, okamžitě!
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24. Plánek rozmístění hostů do aut
Pokud patříte k těm méně šťastným, kteří musejí na své svatbě přejíždět v koloně vozidel
(čím méně přejezdů, tím méně starostí, věřte mi), udělejte si v klidu před svatbou plánek
toho, kdo v jakém autě pojede a s tímto plánem seznamte všechny zúčastněné. Předejte
tak zmatkům a problémům, které tímto 100% vzniknou. Také pamatujte na to, že cestou z
obřadu už jedete se svým manželem společně v jednom autě a rozsazení se tedy musí
trochu změnit.

25. Zpropadené knoflíky
Tohle je rada spíše pro pány. Ale všichni víme, že jsme bez vás bezradní, takže to píšu vám
sem. Je to kapitola jedna pravděpodobně všech učebnic etikety na světě :) Jak je to s těmi
zpropadenými knoflíky u saka. Který se zapíná, který ne? Takže si to v rychlosti shrneme.

Existují saka dvouřadá (mají 2 řady rovnoběžných knoflíků) a saka jednořadá se 3 nebo 4
knoflíky. Apeluji na vás. Pokud váš snoubenec není myslivec nebo monarcha, nenechte ho
jít na svatbu ani v jednom z těchto tipů obleků :) Prosím :)

Moderním standardem jsou dnes saka se dvěma nebo jedním knoflíkem. Pokud má váš
chlap sako s jedním knoflíkem tak je to pravděpodobně lev salónů, který moc dobře ví, jak
se nosí sako, ale hlavně tam není moc co vymýšlet :) Knoflík prostě zapnout. Pokud má
jako většina sako s dvěma knoflíky, rozepíná se VŽDY spodní knoflík. Proč to tak je? Když
vypustíme historický kontext o tlustém anglickém králi a o tom, že s rozepnutým spodním
knoflíkem se lépe tasí kord má to mnohem praktičtější vysvětlení. Dnešní obleky jsou
prostě šité tak, že s rozepnutým spodním knoflíkem „fungují“ správně. Tvarují postavu tak
jak mají a chlap tak prostě vypadá nejlépe. Takže proškolte svého miláčka a pro jistotu i
svého taťuldu, nastávajícího tchána, bratra, švagra a tak vůbec.

„Mám pratetu. Úžasná ženská, houslistka. Její manžel, můj prastrýc, keramik a bohém. Když
vdávali svého prvorozeného, odjelo se v poklidu na obřad, obřad proběhl, nasedlo se zpět do
aut a odjedlo se na hostinu. Až u předkrmu jsme si všimli, že tam není teta :) Obratem jsme
tedy vyslali řidiče, aby tetu, kterou jsme zapomněli u obřadní místnosti vyzvedl. Pravda
pravdoucí :) Takže si udělejte plánek a nezapomeňte na maminku, starala se o vás, tak si
zaslouží svoje místo v autě:)“

TRUESTORY

26.  Potvora korsáž
Být svatebním fotografem mimo jiné znamená, že patříte mezi zhruba 5% mužů na světě,

kteří vědí, co je korsáž :) Vy ženy samozřejmě správně tušíte, že se jedná o kytici, kterou má
ženich v klopě a která by měla ladit s vaší svatební kyticí. S korsáží to ale není vůbec
jednoduché. Její úhlavní nepřítel je totiž gravitace a tu prostě nepokoříte. Takže velmi
často korsáže v klopě různě padají, otáčejí se směrem dolů atd., protože jsou prostě těžké
a ne úplně vhodně přidělané. Nechte si proto od floristky, která korsáž připravovala
vysvětlit a ukázat, jak korsáž přimontovat na svého milého. V úplně ideální případě to pak
ukažte někomu zodpovědnému, protože korsáž ženichovi na 99% nebude přidělávat vy.

27.  Kravaty a motýlky
Ne, to není název nového alba skupiny Wohnut. To je další častý důvod zbytečného stresu
a paniky. Pokud víte, že váš nastávající nevládne magií, která zapříčiňuje to, že se z kusu
látky stane úhledně uvázaná kravata nebo motýlek, ujistěte se, že v jeho dosahu bude
čaroděj, který tuto magii ovládá. To samé platí o vašem tatínkovi. 90% českých tatínků
mělo na sobě kravatu naposledy na vašem maturitním plese a pokud to nebylo loni, tak už
je uzel na kravatě značně neforemný (pánové bez legrace, uzel na kravatě MUSÍ být
vždycky čerstvě uvázaný, jinak kravatu raději ani nenoste). V případě motýlků i kravat
doporučuji pánům si to alespoň den předem vyzkoušet, aby se předešlo zbytečné panice.

Pokud by se stalo že, žádného vazače nenajdete nezoufejte, vždy máte po ruce svého
svatebního fotografa, který toto ovládá :)
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28. Opatrně s alkoholem
Alkohol v menší nebo větší míře k různým oslavám tak nějak přirozeně patří. Občas
pomůže na kuráž. Občas má i léčivý účinek. Ale opatrně s množstvím. Exnout flašku
prosecca ještě před obřadem se na začátku může zdát jako super zábava a dobrý nápad.

Ale pamatujte. Vy jste nevěsta. Jste krásná, okouzlující a neodolatelná. Vznešená labuť ke
které všichni vzhlížejí. Svobodné dámy touží být jednou jako vy a svobodní pánové (možná
i někteří vdaní:)) tiše závidí vašemu nastávajícímu. Pokud se vypotácíte zpoza rohu
zmuchlaná jak papír od vlašského salátu z lahůdek, míra vaší elegance padá k zemi
rychlostí blížící se rychlosti světla. Dejte si panáka na kuráž nebo skleničku šampaňského,

ale s nějakými většími pijatikami vydržte alespoň do večera. A zaúkolujte někoho
zodpovědného, aby ohlídal i vašeho nastávajícího. Ani ženich pod parou není nic
zajímavého.

„Možná si říkáte že přeháním. Ne! Zažil jsem k aktuálnímu dni dvě svatby, kde nevěsta
přebrala už před obřadem a věřte mi, na takové svatbě nechcete být ani jako host, ani jako
fotograf.“

TRUESTORY

29. Vytvořte „připínáčka“
Každá svatba je jiná a to je na nich to nejkouzelnější. Proto mám tu práci tak rád. Jedno
mají ale všechny svatby společné. Vždycky se zjistí, že nebyl zvolen nikdo do funkce
„připínáčka“. Připínáček je osoba, která připíná vývazky všechny hostům a dbá na to, aby ji
měli všichni. Skoro vždycky se stane, že miska s vývazky sice leží v předsíni, ale nikdo jí
nevěnuje pozornost. Takže někoho výslovně zaúkolujte. Pokud svou roli zvládne, odměňte
ho. V opačném případě ho ztrestejte :) Dělá si samozřejmě legraci, všichni se vám snaží
pomoci jak nejlépe umí :)

30.  Župan nebo košile při líčení
Všimli jste si, že každá správná americká nevěsta absolvuje ranní přípravy v županu? Já
ano. A všiml jsem si toho i na reálných svatbách. Má to totiž prozaický důvod. Není nic
vtipnějšího, než když vás nalíčili, učesali, vy se chcete převléknout do šatů a zjistíte, že
máte na sobě tričko s úzkou dírou na hlavu. V takovém okamžiku přicházejí na řadu nůžky
a slzy při loučení se s milovaným tričkem :) Vypozoroval jsem že, úspěšnost přetažení trika
přes hlavu, aniž by došlo k fatálnímu poškození make-upu nebo účesu se limitně blíží nule.

Takže si na ráno připravte župan nebo alespoň košili, která se dá celá rozepnout. Věřte mi,
za tuhle radu mě ve vaše svatební ráno budete milovat :) A prosím, pokud váš župan
pamatuje pročítání Cosmopolitanu ve vaší pubertě, kupte si nový. Phoshop sice umí
zázraky, ale retušovat župan nikdo nechce :)

31.  Podepsat se nebylo nikdy v životě složitější
Na konci obřadu budete podepisovat tzv. Protokol o uzavření manželství. Budete ho
podepisovat vy, váš manžel i vaši svědkové. Vy to ale bohužel máte nejsložitější.
Podepisujete se totiž nejprve do jedné řádky svým rodným příjmením a do další řádky
svým novým (pokud jste si nenechala svoje dívčí) příjmením. Zdá se to jako jednoduchý
úkol, ale pamatujte na následující. Nervy pracují, emoce stříkají, jste nervozní, vždyť jste si
právě vzala lásku svého života a do toho pohledy všech vašich blízkých a hostů směřují
přímo na vás. A najednou je z banality jeden z nejsložitějších podpisů vašeho života. Mám
pro vás ale dobrou zprávu. Pokud se spletete a obě řádky prohodíte, nic moc se neděje.

Opravdu, stane se to pravidelně každou sezonu minimálně 2x. Matrikářka vám buď
nenápadně podstrčí nový arch, nebo nechá akt pokračovat a potom si vás vezme stranou,

kde se podepíše náhradní arch. Takže si toho nikdo nevšimne a opět není třeba se
stresovat.

TOP TIP
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32. Usmívejte se a brečte
Úsměv sluší všem, to je prostě fakt. Teď se s vámi podělím o jednu svoji životní zkušenost.
Zjistil jsem, že když se na někoho usmějete, usměje se i on na vás. A najednou tady máme
hromadu usmívajících se lidí, co víc si přát. Jste-li navíc nevěsta v bílých šatech, bude vám
odpuštěno cokoliv, včetně pokuty za špatné parkování (testováno, potvrzeno:)). Na druhé
straně škály vyjadřování emocí máme pláč. Z nějakého důvodu je pláč asociován s
negativní emocí. Ale máme tady i pláč z dojetí, pláč štěstí atd. Pokud chcete, plakejte. Jste
dojatá? Plačte. Vyplačte se do sytosti. Jsou to vaše emoce a jsou krásné, tak je pusťte ven. Z
hlediska fotografa není nic horšího, než nevěsta, která se za celý den neusměje, nebo
nevěsta, která by si strašně ráda zaplakala dojetím, ale nepustí to ven, protože „velké holky
přece nepláčou“.

Chce se vám brečet? Brečte. Znáte tu scénu z Filmu Kolja, kde se Kolja ztratí v metru poté co
mu p. Louka koupil sandály a pak ho po hlášení v ruském jazyce najde? Brečím pokaždé.
Takže když já můžu brečet při oskarovém filmu, můžete vy brečet když prvně spatříte svoji
nádherou ženu na konci špalíru. Pusťte to ven a dejte fotografům šanci zachytit to, že jste sice
tvrdej chlap, ale že tu svojí ženu stejně milujete :)

Poznámka pro chlapy:

33. První tanec může být zdrojem svárů
Tanec, když ho člověk ovládá, to je radost pohledět. Ladnost, síla a vznešenost. Pak jsou
tady ale lidé, jako třeba já, kteří si při tanci přijdou jakoby si šli nazí vyzvednout balík na
poštu. Při prvním tanci novomanželů můžete navíc počítat s tím, že všichni se budou dívat
právě na vás. Tentokrát to není vaše paranoidní představa, ale fakt. Všichni jsou tu kvůli
vám a dívají se na vás. Pro někoho dost děsivá představa.

Pamatujete na pravidlo č.1? „Užívejte si“? Pokud je pro jednoho, nebo dokonce pro oba z
vás, tanec něco stresujícího a děsivého, stojí za zvážení, jestli tento bod prostě nevypustit.
Pokud se rozhodnete, že první tanec nechcete, ať už z jakýchkoliv důvodů, seznamte s
touto situací moderátora/DJ. Aby se předešlo klasickému non-verbálnímu dialogu mezi
ženichem a DJ. DJ:„A teď bych rád přivítal na parketě novomanžele, kteří budou mít svoje
sólo“, Ženich: „Ani náhodou, my jsme se domluvili, že tančit nebudeme, ale zapomněli
jsme ti to říct“ :)

34. Pozor na závoje
Závoj je krásná věc. Pokud je závoj vhodně zvolen ke střihu šatů tak ještě podtrhne vaši
krásu. Při focení skýtá takový závoj navíc celou řadu kreativních možností. Se závoji je ale
jeden problém. Když si ho zkoušíte v salonu, nemáte zpravidla stejný účes jako ve svatební
den. A když si ve svatební den chcete nasadit závoj (respektive požádat vaší pravou ruku
aby vám závoj nasadila), zjistíte, že kadeřnice je už pryč a vy nevíte jestli nad drdol, pod
drdol, hřebínkem nahoru nebo dolů, kterou stranou a stres je na světě. Takže dámy.

Hřebínek závoje je ve tvaru lehkého Učka. Nasazuje se tak, aby kopíroval tvar hlavy, tedy
„nožičkami“ k hlavě. Pokud máte drdol, tak se nasazuje NAD drdol, jinak vám vypadne a
nasazuje se vždycky „závojem nahoru“.

35. Prarodiče první
Už tady bylo řečeno, že skupinové focení je pro všechny zúčastněné trochu stres. A ve
stresu se zmatkuje. A jestli máte svoji babičku s dědečkem rádi, pak si tesejte tuhle radu
do kamene! Po odfocení skupiny úplně všech hostů vyfoťte jako první skupinky s prarodiči,
aby byli první hotoví a mohli si jít sednout, napít se atd. Zdá se to jako samozřejmost. Ale
věřte mi, že v tom zmatku se na to skoro pravidelně zapomíná a chudáci prarodiče poctivě
stojí stranou a čekají na vyzvání, zatímco se fotí vaši kamarádi. Takže myslete na svoje
prarodiče a vyfoťte se s nimi jako s prvními.
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36. Nenechte se unést
Únos nevěsty. Prapodivný zvyk u kterého si nejsem vůbec jistý kdy a proč vznikl, ani co je
jeho účelem. Jednou věcí si ale jistý jsem. Pokud chcete úspěšně zabít zábavu na svatbě,

zorganizujte únos nevěsty. Vy jako unášená máte pramálo možností jak toto ovlivnit.
Jednou z nich je VELMI DŮRAZNĚ všem případným únoscům dát najevo, že si to prostě
nepřejete.

Únos nevěsty může totiž skončit v zásadě třemi způsoby, přičemž ani jeden z nich není
pozitivní. Buďto bude váš, v tu chvíli už manžel, dělat „machra“ s tím, že vás hledat
nepůjde. Když jste se ztratila, ať se sama najdete. Výsledkem je samozřejmě první
manželská hádka. Druhou možností je, že se vám vydá hledat, ale během tohoto hledání
jeden z vás neustojí alkoholový nápor, který je často součástí únosu. Všichni asi tušíme, že
taková nevěsta po lahvi rumu už zdaleka není pro přítomné hosty takové lákadlo. Poslední
variantou je, že se váš manžel vydá hledat, oba znáte svoji míru, takže máte alkohol pod
kontrolou, ale celá akce trvá tak nepřiměřeně dlouho, že polovina přítomných hostů
odešla, protože jim nikdo neřekl o co jde a druhá polovina se zatím unudila k smrti. Takže
neunášet!

37. Pozor na svatební kytici
Svatební kytice patří na svatbu zcela neodmyslitelně. Jsou s ní ale i trochu problémy.

Během obřadu jsou dva okamžiky, kdy byste kytici nejradši vzali a zahodili jí. Udělejte to.

Tedy ne doslova, to by byla škoda :) Při výměně snubních prstenů a při podpisu protokolu
vám kytice prostě překáží. Není nic jednoduššího, než se otočit na svého svědka nebo
svědkyni, který po tuto dobu kytici mile rád podrží. A vězte, že taková výměna snubních
prstenů se fotografuje o poznání lépe, když celý akt není skrytý za vaším pugétem :)

38. Gymnastika s obručí
Pokud neplánujete mít šaty, které mají ve spodničce obruče, můžete tuhle radu přeskočit.
Pokud takové šaty plánujete, zbystřete! Vyzkoušejte si předem, jak se vám bude v těchto
šatech tančit, jak se vám v nich bude chodit, jak se vám v nich bude sedět a případně
nastupovat nebo vystupovat z/do auta. Obruče si občas dělají co chtějí a je zbytečně
stresující zjistit, poté, co jste 2 měsíce chodili na kurzy tance a nechali si vytvořit
choreografii na první tanec, že tanec nemůžete uskutečnit, protože vaše obruč nepustí
vašeho miláčka blíž než na metr k vám :)

39. Nebojte se pózování
Focení, navíc tak intimní jako to svatební, je stresující, chápu. Spousta lidí má z focení
opravdu velký stres (a ano, je to poznat většinou na první pohled:)). Mají strach že nebudou
vědět jak se tvářit, jak se postavit, co s rukama, kam se dívat. A víte co? To je v pořádku. Od
toho je tam fotograf, aby vás celým tímhle procesem provedl. Od toho je tam fotograf aby
vás uvolnil a dostal vás do nálady ve které z vás vymáčkne ty nejlepší emoce. Protože
emoce především :) Pokud fotograf počítá s tím, že vás někam postaví a vy uděláte zbytek,

je to špatný fotograf. Takže se toho nebojte, nechte se vést a uvidíte, že se vám to nakonec
bude líbit :)
Poznámka autora: „Chlapi si to většinou až tolik neužívají, ale co by pro ty vaše kukadla neudělali :)“

40. Nakrmte dodavatele :)
Na svatbě je celá řada dodavatelů, kteří jsou s vámi celý den. Fotografové, kameramani,
koordinátorky, často kapela atd. I tito lidé mají hlad. Neříkám, že je vaší povinností jim dát
najíst (moje osobní skóre je zatím zhruba v 99% nakrmen:))., ale domluvte se s nimi
předem, jestli s nimi počítáte u oběda nebo nikoliv. Nikdo vám nebude zazlívat, pokud se
rozhodnete je nepohostit. Není problém si jídlo obstarat sám. Ale je dobré s tím počítat
předem. Předejdete tak trapné situaci, kdy stádo hladových dodavatelů krouží kolem vaší
slavnostní tabule nevědíc, zda něco zbude i na ně :)
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41. Nekrájejte celý dort
Nakrojení dortu je jednou z tradic, která se dělá na 99,9% svateb. I pro fotografy jde o
poměrně vítanou činnost. Často bývá i zdrojem milé zábavy. Všimněte si ale, že jsem
napsal „nakrojení“ dortu, nikoliv jeho krájení. Pokud máte hostinu v místě, kde je i příslušná
obsluha, domluvte se s nimi, že vy dort pouze nakrojíte, ale jeho porcování a především
servírování přenechte obsluze. Jednak s tím má obsluha mnohem větší zkušenosti a
hlavně se vy nebudete muset trápit. Nevěsta zápasící s dortem lepící se na nůž a
roznášející talířky ve své honosné róbě všem hostům, to přeci není nevěsty hodno.

42. Běžte na toaletu
Říkáte si co je tohle za radu? Čtěte dále. Běžte na toaletu předtím, než se obléknete do
svatebních šatů. Každá nevěsta i družička vám dosvědčí, že jít se vyčůrat ve svatebních
šatech je dost komplikovaná operace, kterou bez asistence pravděpodobněnezvládnete.

Takže běžte, než se začnete oblékat. Budete v klidu a minimálně do oběda máte po
starostech.

44. Mějte po ruce kapesníček
Budete brečet, prostě budete :) Na to se připravte. Minimálně při gratulacích po obřadu
nějakou tu slzu uroníte. Není úplně ideální v takovou chvíli zjistit, že nemáte po ruce žádný
kapesníček. Je tedy dobré mít připravený kapesníček na otření slziček tekoucích po vaší
tváři.
Kam s ním? Zeptal by se Jan Neruda. Vypozoroval jsem dvě věci. Spousta svatebních šatů
má kapsy. Opravdu, to jsem si nevymyslel :) A spousta žen si uchovává spoustu věcí do
podprsenky :) Telefon bych tam úplně nedával, ale kapesníček se tam hravě schová.

45. Problémy s kolonou
Jak už jsem psal. Každý přejezd je komplikace. Pokud to jen trochu jde, naplánujte si
svatbu tak, aby v ní bylo co nejméně přejezdů. Pokud se to nepodaří mějte na paměti
následující fakt. Uhlídat celou kolonu je dost často nadlidský úkol. Vy musíte jet pomalu,

protože jinak vám odletí dekorace z auta. Váš bratr musí jet rychle, protože musí ukázat
své nové přítelkyni výkon jeho motoru 2.0 TDI, strýček František už 3 roky neřídil a moc to
tady nezná, takže je lepší se mu v koloně moc nepřibližovat. Kolona se prostě natáhne,

roztrhá a vy nemáte šanci to uhlídat. Ujistěte se tedy, že všichni řidiči v koloně vědí jaký je
přesně cíl cesty a že vědí kudy se tam jede. Pokud jim předem připravíte a rozdáte nějakou
mapku nebo GPS souřadnice, budete za hrdinku a budou vás milovat.

46. K oltáři kráčejte zvolna
Není kam spěchat. Na těch 30 metrech stejně žádný časový skluz nedoženete, takže
kráčejte zvolna. Žádné sprinty. Dejte všem šanci si vás řádně prohlédnout a obdivovat vás.

Tahle rada má i čistě praktické důvody. Kráčíte v botech, na které povětšinou nejste zvyklá.

V dlouhých šatech které máte na sobě podruhé v životě. A v situaci, kdy máte kolena jako
ze želé :) Takže si užívejte všechen ten obdiv a kráčejte zvolna. A pamatujte, že pokud
byste přeci jen škobrtla, vedle vás kráčí váš tatínek, nebo jiný, vám blízký člověk, který vám
poskytne oporu. Od toho tam je :)

43. Nadechněte se
Nebudeme si nic nalhávat. Svatba je jeden z nejkrásnějších okamžiků v životě. Ale chtě
nechtě budete nervozní. Než vyrazíte na obřad, než vkročíte do obřadní místnosti, než
vyslovíte „Ano“. Vždy se zhluboka nadechněte, řekněte si, že jste ta nejkrásnější a
nejúžasnější žena jakou svět kdy spatřil (pokud vám to zatím neřekl někdo jiný, o čemž
pochybuji) a jděte na to.

TOP TIP
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47. Pozor na prskavky

Bonusová rada 1. Pokud je už někdo výrazně v náladě, vůbec mu prskavku nedávejte.

Bonusová rada 2. Pokud chcete fotku „prskavkový špalír“ je nutné vydat pokyn na nějž si
všichni synchronizovaně zapálí svojí prskavku. Jinak se vám stane, že než zapalovač
doputuje od prvního k poslednímu, bude ten první už dávno vyhořelý.

Fotka s prskavkami je hit posledních let. A vypadá to poměrně dobře. Jenže pozor. S
prskavkami je celá řada trablů, co vám můžou přidělat vrásky na čele. NIKDY nezapalujte
prskavky najednou. Hlavně ne ty velké. Pokud dáte 100 prskavek k sobě a zapálíte je
najednou připravte se na docela masivní exotermickou reakci, která vás jednak vyděsí a
jednak může být opravdu nebezpečná. Opravdu si na to dejte pozor. Ono se to pak
promění v takový miniaturní výbuch, který by mohl někoho solidně popálit. Poslední co
chcete na svojí svatbě je sanitka. Pravidlo druhé, pozor na šaty. I drobná jiskřička dokáže v
mžiku propálit šaty jako nic. A nemluvíme tedy o mikroskopické dírce, ale o
pořádné kráteru. Asi si umíte představit, jak dobře a jak rychle hoří třeba taková záclona.

Věřte, že stejně rychle umí hořet i svatební šaty. Takže buďte vy i všichni s prskavkami
opravdu obezřetní. 

48. Nečtěte přání
Čtení přání není příliš časté, ale pokud k němu dojde je vždy zdrojem pro trapno a stres.

Čtení přání nemá vlastně žádnou přidanou hodnotu. Ti co vám přání dali, vědí co vám v
něm napsali. Ostatní přání je stejně nezajímá. Kupovaná přání se navíc dost často opakují,
takže výsledkem je hodinové předčítání textů, které nikoho moc nezaujmou. Poměrně
často se do přání vkládají i peněžní dary. Pokud teta Maruška uvidí, že teta Věra vám dala 5
tisíc, zatímco ona pouze 3, může to být důvod k rozpakům. Často také bývá přání psáno
slovy, která jsou určena pouze pro vás. Netrapte tak sebe ani svoje hosty předčítáním přání
a raději čas vyžijte nějak zábavněji.

49. Pijte!
Ano, čtete správně. Vyzývám vás tímto, ať dostatečně pijete. Vodu! :) Většina svateb se
odehrává v létě a v létě bývá horko a dusno. Občas je tak nesnesitelně, že by vás to položilo
i v normální situaci, natož, když vaše nervy pracují. Takže celý den pijte dostatek tekutin.

Protože poslední co chcete je omdlet u oltáře. Takže na zdraví!

„Až do roku 2017 jsem si neuměl sám pořádně představit jak to vypadá, když se zapálí
zhruba 100 prskavek najednou. Už to vím. Kromě toho že je to fakt žár, který vás trochu
vyděsí, došlo samozřejmě k tomu, že všech 100 připravených prskavek v mžiku shořelo,
společně s chlupy na rukou vrchního pyromana, takže z fotky sešlo, protože další prskavky
už jsme neměli“

TRUESTORY

„Myslíte si, že přeháním ohledně toho, jak rychle hoří šaty? Napište mi, pošlu vám fotku
svědkyně, která na mě kouká celou hlavou skrze svoje šaty. A to jsme jí uhasili opravdu v
mžiku :)“

TRUESTORY 2

„Můj kamarád, cyklista, trénovaný chlapík se zúčastnil svatby jako svědek. Nevím přesně,
jestli to bylo tím, že nečetl tuhle knihu, ale patrně nedbal dobrých rad. No když to zkrátím.
Omdlel a stálo ho to vyražené zuby a zlomenou čelist. Takže to nepodceňujte“

TRUESTORY 
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50. Nestresujte se!
Ono se to snadno řekne, ale slyšte následující. Téměř všechny výše popsané rady a tipy
slouží k tomu, abyste se nestresovala vy. Ten stres často pramení z toho, že máte strach
aby všichni byli spokojení, aby všechno bylo perfektní atd.

A teď přijde ta bezvadná část. Na svatbě jsou vaši blízcí, vaši přátelé, lidé co vás mají rádi .
Ti vám odpustí všechno. Pokud cestou k oltáři zakopnete, u svatební tabule nebude mít
půlku lidí cedulky se jménem, v 16 hodin dojde jídlo a v 18 pivo, oni vám to všechno
odpustí. Oni jsou rádi, že s vámi můžou v tenhle jedinečný den být. Oni se tetelí blahem, že
jste si mezi všemi lidmi na světě vybrali právě je a že právě oni dostali tohle privilegium. A
pokud někdo řeší, že na Instagramu viděl mnohem hezčí výzdobu, nemá na vaší svatbě co
dělat. Takže vlastně není důvod se stresovat :)Pokud byste si z celé téhle knihy měli odnést
pouze dvě věci, odneste si první a poslední radu. Užívejte si a nestresujte se.

 

Hodně štěstí, děkuji za Vaši podporu a držím palce.

Třeba se uvidíme na nějaké svatbě. Možná právě na té vaší :)



Bonusy



Bonusová rada

Tiskněte svoje fotografie a dělejte si alba
Z celého srdce vám doporučuji si nejen svoje svatební fotografie tisknout. Čím větší formát,
tím lepší. Uvidíte sami, že budete mít ze snímku úplně jiný zážitek. Když se bavím zpětně
se svými klienty, většina z nich říká, že na digitální kopie se podívali párkrát. Na tištěné
fotografie mnohem častěji. Ze všeho nejčastěji ale na svoje svatební alba.

 

Album má jednu obrovkou výhodu. Dáte si do něj svých 100-150 nejoblíbebějších fotografií
a když na vás při dlouhých zimních večerech leze splín, zalezete si se svým svatebním
albem a hrnkem kakaa pod deku a během chvíle si připomenete svůj svatební den. 

 

Výrobců alb je celá řada. Za mě osobně je, ale na českém trhu jedna firma, která vyčnívá
vysoko nadevšemi. Jindra Štěrba a jeho kvalitnifotky.cz
Mrkněte se na možnosti, které vám nabízí a pokud byste se rozhodli využít jeho služby,

můžete využít slevový kód "HOTOFOTO" díky kterému získáte slevu 10%.

Slevový kód "HOTOFOTO" 10% sleva u kvalitnifotky.cz
Upozornění: Nejedná se o žádný tip spolupráce, placené propagace nebo reklamy, je to
čistě moje nadšení z kvality a rychlosti, kterou mi poskytují :)



Seznam  skup inek  na  focen í
- d o p o r u č u j i  f o t i t  v  t o m t o  p o ř a d í -

Vš ichni  hosté1.
Š irš í  rodina2.

Rodiče nevěsty
Rodiče ženicha
Sourozenci nevěsty (+ případně partneři)
Sourozenci ženicha (+ případně partneři)
Prarodiče nevěsty
Prarodiče ženicha
Strýčkové a tetičky ze strany nevěsty
Strýčkové a tetičky ze strany ženicha
Bratranci a sestřenice z obou stran

 

Prarodiče3.
Prarodiče nevěsty
Prarodiče ženicha

+ případně všechna vnoučata/pravnoučata

Užš í  rodina4.
Rodiče nevěsty
Rodiče ženicha
Sourozenci nevěsty (+ případně partneři)
Sourozenci ženicha (+ případně partneři)

Sourozenci5.
Sourozenci nevěsty + partneři a děti
Sourozenci ženicha + partneři a děti

Svědkové6.
Svědek nevěsty (+ případně partneři)
Svědek ženicha (+ případně partneři)

Jednotlivé skupiny mají různé variace. Například "jen prarodiče ze strany ženicha; jen prarodiče ze strany nevěsty", "jen
sourozenci; sourozenci i se svými rodinami" atd. Tyto kombinace už nechávám na vás. Stejně jako skupinky se všemi
kamarády, spolužačkami atd. Toto je pouze "nutný" základ. Pamatujte na to, že je dobré co nejdříve vyfotit skupinky s
prarodiči, aby si mohli jít případně sednout.
Jinak nejsou pro fotografování skupinek žádná zásadní pravidla. Bylo by pouze dobré, aby dámy byly opět po pravé
straně svých partnerů.



Pořad í  aut  ve  svatebn í  ko loně
a  k d o  s  k ý m  j e d e n  v  a u t ě

Ženich s  maminkou1.
ženich sedí vlevo za řidičem
maminka ženicha vpravo za řidičem

Maminka nevěsty a  otec  ženicha2.
otec ženicha sedí vlevo za řidičem
maminka ženicha vpravo za řidičem

Ostatní  svatebčané3.

Oba svědkové4.
pokud je jedním ze svědků žena, sedí vpravo za řidičem
pokud jsou obě ženy, sedí vpravo za řidičem ta společensky
významnější (starší, výše postavená atd.)

Nevěsta  s  tatínkem5.
otec nevěsty sedí vlevo za řidičem
nevěsta sedí vpravo za řidičem

C e s t a  n a  o b ř a d

Novomanželé1.

C e s t a  z  o b ř a d u

Rodiče nevěsty2.

Rodiče ženicha3.
Svědci4.
Ostatní  hosté5.

Pamatujte na to, že je nutné jet v první řadě BEZPEČNĚ. Až poté je prostor na nějaké zvyklosti a pravidla :)



Pořad í  "k  o l tá ř i "
v  j a k é m  p o ř a d í  s e  c h o d í  k  o l t á ř i  a  k d o  k d e  s t o j í / s e d í

Ženich s  maminkou1.
maminka kráčí na čestném pravé straně
poté je usazena do první řady

Maminka nevěsty a  otec  ženicha2.
žena opět vpravo
oba poté usedají do první řady

Svědkové3.
zůstávají stát za ženichem a nevěstou (dle příslušnosti:))

Druž ičky4.
v případě, že drží vlečku jdou za nevěstou
jinak kráčejí před nevěstou

V případě že nevěsta nebo ženich nemají tatínka nebo nevěstu, může je doprovázet jiný blízký člověk. V případě, že
jsou rodiče rozvedeni a mají již nové partnery je zasedací pořádek v první řadě na domluvě.

Nevěsta  s  tatínkem5.
nevěsta samozřejmě vpravo
otec předá nevěstu ženichovi a usadí se do první řady 



www.hotofoto.cz
 

www.facebook.com/hotofoto
 

www.instagram.com/hotofotoweddings
 

www.youtube.com/hotofoto

Moc děkuji, že jste knihu dočetli až sem. Věřím, že
vám přinesla užitečné informace a pevně doufám, že

si díky nim užijete svůj velký den přesně tak, jak
chcete.

Poděkování

Pokud o mě a mojí práci chcete vědět víc, můžete mě
sledovat na následujících kanálech:


