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Jdete na svatbu poprvé a nevíte jak to tam bude probíhat? Né že bychom to věděli lépe, i pro
nás je to něco nového. Možná se Vám tedy tak jako nám bude hodit pár užitečných rad ... třeba
se někomu ještě hodí -))

    
  
  
ŘAZENÍ KOLONY
Cesta na obřad
V prvním voze jede ženich se svým svědkem, následují vozy se všemi svatebními hosty a
kolonu uzavírá vůz s nevěstou a jejím svědkem. Snoubenci mohou jet také společně, pak v
prvním voze jsou oba rodiče nevěsty, dále ženicha, za nimi ženich s nevěstou, následováni
svatebními hosty. Při cestě na svatební hostinu jedou
1. auto s novomanželi
2. rodiče nevěsty
3. rodiče ženicha
4. svědkové a družba s družičkou
5. ostatní svatebčané POŘADÍ VSTUPU DO SVATEBNÍ SÍNĚ

Do svatební síně se vstupuje v tomto pořadí: 

    -  nevěsta a otec nevěsty 
    -  ženich a jeho matka nebo jeden ze svědků 
    -  matka nevěsty a otec ženicha nebo jeden ze svědků 
    -  družička a družba 
    -  blízcí příbuzní 
    -  všichni ostatní hosté 

Druhou možností je, že hosté jdou první, udělají "špalír", kterým potom procházejí takto: 
    -  ženich s matkousvědkové 
    -  družičky 
    -  nevěsta s otcem 

Další varianta je tzv. Špalír. Tvoří ho všichni svatebčané, přičemž nevěsta s otcem vstoupí do
obřadní síně jako poslední. Projdou mezi svatebčany a na konci si od otce ženich převezme
nevěstu. Před oltářem stojí ženich z pohledu oddávajícího vpravo a nevěsta vlevo. 
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NEVĚSTA MÁ MÍT NA SOBĚ

    -  něco darovaného 
    -  něco zděděného 
    -  něco půjčeného 
    -  něco modrého 

SVATEBNÍ VÝROČÍ
Den sňatku - zelená svatba, jejím symbolem je zelený věnec 
1. bavlněná (manželé si vyměňují kapesníčky) 
2. papírová 
3. kožená 
4. květinová (ovocná) 
5. dřevěná (symbolem je dřevěný talisman darovaný oběma partnery navzájem) 
6. zinková (plechová) (i partnerské vztahy je prý občas třeba vyleštit)
7. vlněná 
8. bronzová 
9. měděná (hliněná) 
10. cínová (růžová)
11. ocelová 
12. hedvábná 
13. krajková 
14. slonovinová 
15. křišťálová (skleněná)
20. porcelánová 
25. stříbrná (myrtový věnec se má nahradit stříbrným) 
30. perlová 
35. korálová (plátěná, lněná) 
40. rubínová (darovaný prsten s rubínem je důkazem, že partneři se mají stále rádi) 
45. safírová 
50. zlatá (obzvláště slavnostní, manželé si vyměňují nové zlaté prstýnky)
55. smaragdová
60. diamantová 
65. železná 
70. platinová (briliantová, blahodárná)
75. korunová
HARMONOGRAM PŘÍPRAV

Budete-li někdo plánovat svatbu, může se vám hodit -)) 
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Aby vaše svatba byla skvělá a svatební hosté na ni ještě dlouho vzpomínali, je třeba vše pečlivě
naplánovat a zorganizovat. Náš časový harmonogram by vám v tom měl pomoci. Možná se
Vám zdá, že je všechno s příliš velkým předstihem. Je ale lépe mít všechno pěkně připravené a
v klidu si užívat těšení na ten nádherný svatební den, než se na poslední chvíli zbytečně honit a
nervovat. 

Než začnete vůbec svatbu připravovat

    -  Oznamte své plány rodičům a přátelům 
    -  Vyjasněte si své představy o svatbě, o její velikosti, stylu, zda sňatek církevní či
občanský... 
    -  Sestavte předběžný plán výdajů, domluvit se, jakým způsobem se bude svatba platit.
Porovnejte finanční možnosti s představou o vaší svatbě, zda svatbu malou či velkou .... 
    -  Oslovte faráře, kterého si přejete jako oddávajícího. To samozřejmě jen v případě svatby
církevní. Snoubenecká příprava před vstupem do manželství může trvat totiž i rok. 

12 - 6 měsíců předem

    -  Vyberte si místo pro konání svatby 
    -  Domluvte si a rezervujte termín svatby. Zvlášť pokud chcete mít obřad na některém z
velmi oblíbených míst, budete se možná muset s termínem přizpůsobit. 
    -  Zorganizujte setkání obou rodin, pokud se neznají a seznamte je. 
    -  Sestavte předběžný plán výdajů. 

6 měsíců předem

    -  Vyberte a rezervujte hotel nebo restauraci, kde se bude konat svatební hostina. Může se
stát, že máte nějaké speciální požadavky. Třeba chcete mít velkou svatbu, kde se bude tančit.
Pak pro vás bude místo, kde se bude konat hostina, stejně důležité jako místo konání obřadu. 
    -  Sestavte si předběžný seznam hostů. 
    -  V případě potřeby kontaktujte svatebního poradce. 
    -  Vyberte si svatební šaty. 

5 - 4 měsíce předem

    -  Vyberte svědky a družičky a pozvěte je. 
    -  Domluvte a objednate si svatební vůz (limuzínu, kočár). 
    -  Rozestavte přesný seznam hostů. 
    -  Vyberte si a rezervujte svatební cestu. 
    -  Vybrat oblek pro ženicha. Nezapomeňte ani na boty, košili a doplňky. Styl oblečení
ženicha by měl ladit s šaty nevěsty a celkovým stylem svatby. 

3 měsíce předem

    -  Vyberte šaty pro družičky. Pokud je budete půjčovat ve svatebním salónu, můžete je
vybrat hned spolu se svatebními šaty nevěsty. 
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    -  Pojedete-li na líbánky, domluvte si dovolenou u zaměstnavatele. 
    -  Rezervujte ubytování pro hosty zdaleka. 
    -  Vyberte si a objednnejte snubní prsteny. 
    -  Domluvte si fotografa a video. Nejlepší je spolehnout se na doporučení svých známých
nebo na profesionála s dobrou pověstí. Domluvte si styl fotografií a prokonzultujte s ním svou
celkovou představu. 
    -  Kontaktujte muzikanta, popř. kapelu. 
    -  Nevěsta by u kadeřnice měla začít zkoušet svatební účes. 
    -  Objednejte svatební oznámení a pozvánky ke stolu. Také kartičky pro potvrzení účasti na
svatbě. 
    -  Ve specializovaných obchodech si vyberte dary do svatebního listu. Můžete si i sami
sepsat seznam svatebních darů a obchodů, kde je prodávají, aniž by tam na svatební list byli
zavedení. V souvislosti s tím je důležité ustanovit správce svatebních darů. Dostanete pak jen
to, co si přejete a hostům i příbuzným ubudou starosti se sháněním dárků. 

2 - 1 měsíc předem

    -  Rozešlete svatební oznámení, pozvánky a potvrzení účasti na svatbě 
    -  Objednat svatební koláče, dorty a cukroví. 
    -  Nevěsta by si měla vybrat a dokoupit doplňky – punčochy, spodní prádlo, závoj nebo
ozdobu do vlasů, boty, rukavičky, bižuterii, podvazek. 
    -  Objednejte svatební kytici, budete-li si přát květiny, které v termínu vaší svatby nekvetou a
musely by se přivézt na objednávku ze zahraničí. 
    -  Objednejte i kytice pro obě maminky, květiny na výzdobu stolů, sálu, popřípadě kostela či
obřadní síně. 

4 - 3 týdny předem

    -  V restauraci se domluvte na svatebním menu. 
    -  Nechejte si vytisknout kartičky s menu na stůl a kartičky se jmény, kvůli zasedacímu
pořádku. 
    -  Nevěsta by si měla zajít na zkoušku líčení. 
    -  Nezapomeňte koupit voničky, stuhy, ubrousky, ozdoby do koláčů…, také kapesníček pro
ženicha (úkol nevěsty!). 
    -  Vyzvedněte snubní prsteny. 
    -  Nevěsta by se měla objednat na manikúru, pedikúru, kosmetiku. 

1 týden předem

    -  Poslední zkouška šatů a obleku ve svatebním salonu. 
    -  Zabalte si zavazadla na svatební cestu. 
    -  Rozvezte koláče. 
    -  „Zapíjte svobodu” - uspořádejte večírek s kamarády a přáteli. 
    -  Vyzvedněte si svatební šaty, oblek, šaty pro družičky ze svatebního salonu. 
    -  Přivezte z cukrářství dorty a cukroví. 
    -  Připravte si snubní prsteny, doklady. 
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    -  Kontaktujte všechny dodavatele na zajištění služeb a ujistěte se, že je vše v pořádku. 

V den svatby nezapomeňte...

    -  Vyzvednout si svatební kytici. 
    -  Zajet ke kadeřnici a kosmetičce, nechat se krásně učesat a nalíčit. 
    -  Nechat nazdobit auta. 
    -  Nezapomenout občanský průkaz, peníze, prstýnky. 
    -  Dobře se bavit, zbytečně se nestresovat a být šťastní. 

Asi dva týdny po svatbě 
Rozeslat děkovné dopisy nebo vytištěné děkovné kartičky za dary i za účast na svatbě
eventuelně i s Vaší svatební fotografií. Svatební organizátor
Obrovskou pomocí v době svatebních příprav a ve svatební den zvlášť je družba, svatební
organizátor či pověření svědků určitými úkoly. Snoubenci pak na spoustu věcí nemusí myslet a
je jasné, kdo zorganizuje špalír v kostele, házení rýže, seskupení na společnou fotografii,
přesun do restaurace a podobně. Svatební den tak bude probíhat daleko hladčeji. Předejde se
tak drobným „malérům", kdy nevěstu, která má vycházet poslední z domu její otec zapomene
vyvést a sám nastoupí do auta. Zmatený ženich bude včas zadržen, když se pokouší prostrčit
svatební kytici zabalenou v papíru škvírou ve dveřích nevěstě, která ještě není ani oblečená a
další takové okamžiky. Je totiž potřeba počítat s tím, že ve svatební den jsou všichni poněkud
roztřesení . To, co se očekává od svědků, otce ženicha, otce nevěsty, matky ženicha a matky
nevěsty se krajově liší. Je potřeba ale těmto lidem včas předem oznámit, co od nich
očekáváme. Kupříkladu, kdo bude pronášet přípitek apod. Sami to totiž nemusí tušit.
vyvarujeme se tak zbytečných nedorozumění a zmatků. Dětské šaty
Družičky si dnes nejčastěji představujeme jako roztomilé holčičky v bílých krajkovaných
šatečkách. Šaty pro družičky se stejně jako „velké" svatební šaty dají zapůjčit ve svatebních
salónech. Družičky ale původně bývaly přibližně stejného věku jako nevěsta a oblékaly si šaty
podobné jako nevěsta, aby zmátly zlé duchy. Zlí duchové se totiž snažili od rána svatbu
překazit nebo aspoň co nejvíc pokazit. Družičky tedy byly ochranou, aby nevěstě ve svatební
den nehrozilo nic špatného. My, které nemáme v příbuzenstvu roztomilé holčičky, ale družičky
bychom přeci jen na svatbě chtěli si z toho můžeme vzít inspiraci. Družičkami nám v tom
případě mohou být mladé dívky. SVATEBNÍ HRY
Tanec s balónky
Každá dáma přiváže svému partnerovi ke kotníku nafouknutý balónek, šňůrka by neměla být
moc dlouhá. Jakmile začne hrát hudba, všechny tanečnice se snaží propíchnout svými
podpatky balónky ostatním pánům. Pár, kterému praskne balónek, jde z kola ven. Vyhrává ten
pár, kterému zůstane balónek jako poslední. Poznej si svou nevěstu
Toto je úkol pro ženicha - poznat nevěstu podle kotníčku, lýtka, obličeje, ušního lalůčku atd.
Ženich je odveden stranou a zavážou se mu oči. Potom se vybere skupina žen (včetně nevěsty)
i mužů (ti si například navléknou dámské punčochy), všichni se posadí na židle a ženich může
hledat. Svého ženicha samozřejmě může hledat obdobným způsobem i nevěsta. Tanec se
židličkami
Doprostřed parketu se umístí židle, kterých je ale o jednu méně, než je počet soutěžních párů.
Za doprovodu hudby se tančí kolem židliček. V okamžiku, kdy hudba najednou ztichne, musí si
každá dáma sednout na jednu ze židliček. Pro kterou židle nezbude, jde se svým partnerem z
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kola ven. Ubere se jedna židle a začíná se znovu. Vítězí dáma, které se podaří sednout si jako
první na poslední židli. Kradená polka
Taneční páry tančí v rytmu polky. Při přerušení hudby se muži zastaví a snaží se ukrást
partnerku jinému tanečníkovi. Tempo se postupně zrychluje. Kolíčky
Nevěsta se zavázanýma očima musí najít tři kolíčky, které jsou přichyceny na různá místa
ženichova oblečení, jako jsou např. tkaničky od bot, límeček apod. Zapojit se mohou také další
svatební hosté. Jazykolamy
Toto malé zpestření se hodí i do pozdějších hodin, kdy už mohou být svatebčané společensky i
fyzicky unaveni. Organizátor nahlas vysloví jazykolam (například slovo nejkulaťoulinkatější) a
vybere někoho, kdo se pokusí o totéž. Pokud je stále přítomen kameraman, neměl by otálet!
Výhodou je, že soutěžit může skutečně každý. KDO CO PLATÍ
Co říká tradice (event. odchylky jsou podle krajových zvyklostí) o tom, kdo co platí: 
    -  Nevěsta: snubní prsten ženichův, košili pro ženicha, ubytování pro přespolní hosty 

    -  Ženich: loučení se svobodou snubní prsten nevěstin (ev. oba prsteny) svůj oblek svatební
kytici nevěsty, maminky správní poplatek 

    -  Rodiče nevěsty: nevěstiny šaty svatební oznámení (a další tiskoviny) svoje oblečení
květinovou výzdobu aut a hostiny kytici pro družičku svatební hostinu (jídlo včetně dortu a pití,
podle jiné tradice pití a cigarety platí ženichovi rodiče) hudbu svatební dar novomanželům
fotografa (video) dopravu 

    -  Rodiče ženicha: pití na svatební hostině svoje oblečení svatební dar novomanželům
svatební cestu 
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