Proslov u svatební hostiny
Ke svatební hostině neodmyslitelně patří slavnostní proslov. Nejen, že to je jakýsi pomyslný start hostiny, ale také
překrásná příležitost říci pár slov.
Nehledejte v tom nic komplikovaného. Víme, že ne každý se cítí
dobře při projevu před větší či menší skupinou lidí. Je to trochu
disciplína, ale není třeba se toho bát.
Etiketa říká, že s proslovem začíná tatínek nevěsty. Pak následuje tatínek ženicha a poté už je to na samotné rodině či svědcích.
Po tatíncích už nikdo mluvit nemusí... ...ale může. Jako poslední
může povstat a říci pár slov ženich. V tento moment může rodičům
a všem hostům poděkovat a popřát dobrou chuť. To je pak i pokyn
pro obsluhu, že mohou začít se servírováním jídel.
Nyní se dostáváme k samotnému obsahu proslovu. Slýcháme
mnoho proslovů. Krátké i delší. Slýcháme proslovy říkané z hlavy, ale i čtené. Všechny jsou od srdce. To je na nich nejdůležitější.
Pokud však váš budoucí řečník váhá a neví si rady, požádejte ho,
aby vám řekl teď hned, co by svým „dětem“ přál. Bez přemýšlení

většinou řekne velmi hezké věci. Sám je potom překvapen, jak to
bylo jednoduché.
Vždyť není těžké popřát svým nejbližším lásku, štěstí, pohodu a porozumění. Aby jejich manželství mělo co nejvíce slunečního svitu
a co nejméně mráčků. Pokud se řečník opravdu necítí na dlouhé
proslovy, jsou tato krátká přání plně dostačující.
Pro zdatné řečníky však není problém si připravit i delší věci, které též často slýcháme. Od maminky krásnou báseň na téma ona
a on, proslov svědka, který sáhl až do dětství a všem vyprávěl, co
s ženichem prožil, nebo dokonce krásnou vzpomínku nevěsty na
mrtvého tatínka, kterou nás všechny rozplakala. Jsme si jisti, že si
s proslovem dobře poradíte. Protože, když je pronášený s láskou
a opravdově, nemůže to být šlápnutí vedle.

Sedmero zářící nevěsty aneb jak
si užít svatební hostinu v pohodě
Konečně Vás požádal
Nad prstýnkem se Vám zatají dech při každém pohledu. A nejen Vám. Všichni se ptají
na datum svatby? Je toho tolik k zařízení!
Spojte se s profesionály, starosti nechte na
nich a užijte si přípravy v klidu. Nechcete mít
přeci na svatebních fotkách vrásky z nervů!

bení rodiče naopak děsí a svůj den hodláte
rozjet ve velkém stylu na party až do rána?
Nechte se oddat v krásném altánu s výhledem na Vltavu! V Žofín Garden Vám splní
Vaše sny – krásné prostředí vyzdobí květinami, svícny či lampiony, barevné ubrusy
a různé typy židlí a stolů vytvoří tu správnou
atmosféru. Děti se zabaví v dětském koutku,
dospělí se vyřádí na tanečním parketu nebo
si odpočinou ve stylovém altánku.
4. Svatební oznámení vylaďte ve stylu
svatby a motivy zopakujte na jmenovkách
u stolu, menu, děkovných kartičkách i košíčcích s výslužkou. Manažer restaurace Žofín Garden Vám s radostí pomůže se všemi
detaily příprav.

1. Co nejdříve vyberte datum svatby
a ověřte si, že v tu dobu mají na radnici
a v restauraci volno. Termín navrhněte rodině a nejbližším přátelům. Čím dříve jej
oznámíte, tím snáze si lidé udělají čas.
2. Správně vybrané místo zajistí dokonalý
zážitek. Atmosféra, krásné prostředí a perfektní obsluha zaručí úspěch a pohodu.
V restauraci Žofín Garden na Slovanském
ostrově můžete slavit v moderním elegantním stanu (a může být i vytápěný) nebo ve
vnitřní restauraci. Jste v centru Prahy a zároveň obklopeni přírodou.

7. Objednejte prstýnky, šperky, vizážistku,
kadeřnici a fotografa. Nezapomeňte na
svůdné spodní prádlo, podvazkový pás, něco
půjčeného, něco darovaného, něco starého
a něco modrého a pak už si jen UŽÍVEJTE!

3. Rozmyslete si styl své svatby. Toužíte být
princeznou? Nebo Vás korzetové šaty a škro-
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6. Se svědky proberte program svatby. Nejhorší svatba je nudná, hladová a se špatnou
hudbou! Objednejte kapelu, nebo si vytvořte
CD s oblíbenými skladbami. Hosty zabavte
projekcí fotografií z vašeho života či žertovným fotokoutkem.

5. Domluvte se v restauraci na menu svatební hostiny a na květinové a další výzdobě. Dáváte přednost servírovanému několikachodovému obědu či rautu, u kterého
se každý obslouží sám? „Nezapomeňte na
dětské hosty. Vás potěší česká klasika nebo
svěží středomořské pokrmy, děti nejvíce
ocení miniřízečky, miniburgry, hranolky a zeleninu,” doporučuje Filip Vobořil, šéfkuchař
Žofín Garden.

Vychutnejte si každý okamžik Vašeho svatebního dne! Uteče sice rychle, ale zůstanou
Vám nádherné vzpomínky a krásné fotky.
S radostí Vám svatbu snů zařídíme.
www.zofingarden.cz.
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