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mne velmi potěšila. Přestože jsme se znali tehdy necelý rok, sou-
hlasila. Zpočátku jsem cítil ještě určité obavy a nejistotu, ale v prů-
běhu přípravy projektu a jeho realizace, se obavy zcela rozplynuly. 
Nakonec to byl pro nás oba ten nejkrásnější zážitek, který nás v ži-
votě potkal. Nevěstě ušila a ručně vymalovala krásné svatební šaty 
její kamarádka a svědkyně Katka. Svatební dar, nádherný kožíšek 
ze stříbrné lišky, vhodně pohádkovou robu doplnil. Já jsem měl na 
sobě klasiku – tmavý oblek. Kravatu mi v barvě svatebních šatů vy-
tvořila sama nevěsta. Připravovali jsme se na mráz, ale v katedrále 
bylo kolem nuly. Zajímavým zážitkem byla také svatební pozemní 
lanová dráha, která nás přivezla až ke katedrále.“

Jak dlouho svatební obřad trval a kolik lidí se ho zúčastnilo? 
„Svatební obřad proběhl klasicky, vše bylo pečlivě připraveno sva-
tební agenturou Daisy ve spolupráci s matrikou a primátorem ve 
Starém Smokovci. Nechyběla nádherná hudba s varhany a sólis-
tou na housle, recitací a všemi dalšími náležitostmi, navíc umoc-
něná úžasnou akustikou kupolovité stavby. S fotografováním 

a rozhovory pro média trvalo vše asi hodinu. Poté jsme se vrátili 
zpět dolů do Grandhotelu Starý Smokovec, kde jsme pokračova-
li svatební hostinou a dalším programem. Svatebního obřadu se 
zúčastnilo 18 lidí spolu se zástupci médií. Svatebními hosty nebyli 
příslušníci našich rodin, ale sochaři a všichni ti, kteří se na tomto 
projektu podíleli. Svatební obřad i hostina se nesly v duchu podě-
kování všem těmto lidem.“

Svatba je vždy krásný a velký životní krok. Ta vaše byla na-
víc zvláštní nejen tím, kde se konala. Doporučil byste takovou 
svatbu ostatním? 
„Určitě bych všem tento jedinečný a neopakovatelný zážitek vřele 
doporučil. Stále je možné tento snový zážitek uskutečnit po doho-
dě s agenturou Daisy a matrikou ve Starém Smokovci.“ 

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám ve vašem manželském svazku 
hodně štěstí a lásky.
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