Velký den pro celou rodinu
Svatba je společenská událost a proto by k ní tak měli všichni
zúčastnění přihlížet. Můžeme si zde vyjmenovat všechny poučky z pravidel společenského chování. Měli bychom vědět,
jak se na svatební den obléknout, jak se chovat, kdy komu
blahopřát, kdy předat novomanželům svatební dary a podobně. Na internetu najdete jistě spoustu rad. Pokusíme se shrnout základní a z našeho pohledu zásadní body společenské
etikety.
Novomanželé svým vybraným stylem svatby určují základní
předpoklady, jak by se měli hosté obléknout a co je ve svatební den čeká. Pokud plánujete svatbu a následnou hostinu
spíše jako setkání přátel, třeba u táboráku, odpadají minimálně starosti s dress codem, protože k ohni určitě nepůjdete
v koktejlových šatech. Proto je vhodné na pozvánkách uvést
dress code (pokud se svatba hodí do kategorie nestandardních) a také uvést místo konání obřadu, hostiny a rautu (což
je na pozvánkách nutné). Tím se mnohé usnadní a předejde
trapným situacím.
Pokud dostanete pozvánku na obřad, svatební hostinu nebo
párty ve které není uvedeno nic jiného než adresa, můžete se
dostat k informaci, kterou potřebujete tím, že zavoláte rodině novomanželů. Pokud nechcete volat nikomu ze svatebních
hostů či přímo rodině, můžete se držet základního pravidla.
To znamená, že se chystáte na společenskou událost, která si
zaslouží adekvátní oblečení (absolutně jsou nevhodné šortky, sportovní oblečení, košile s krátkým rukávem, sportovní
boty…).
Stolování u svatební hostiny je většinou ukázkou slušného
vychování i třeba jen v (ne)používání látkového ubrousku. Je
šokující, když se díváte na hosty, kteří si nevědí rady s textilním ubrouskem, který na rozdíl od papírového, patří na klín.
Po skončení jídla se složený látkový ubrousek dává vedle
talíře. To bylo jen promile pravidel slušného chování, která je, minimálně po dobu svatební hostiny, konané většinou
v krásném prostředí u perfektně připravených a nazdobených
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stolů s mnoha příbory a sklenicemi, nutno respektovat. Věřte,
že tyto základy stolování se vám budou hodit po celý život.
Nejen svatební hostiny jsou servírované banketně, ale třeba
i firemní slavností večeře a tato pravidla je krásné dodržovat
třeba i při večeři štědrovečerní. Vcelku se dá shrnout, že bychom se měli chovat po celý svatební den, tak aby se druhý
den nemluvilo právě o vás.
Velkým otazníkem na svatbách bývají děti. Etiketa praví, že děti
nemají na svatbě co dělat, právě s ohledem na slavností nádech dne a svatební stolování. Na toto pravidlo zapomeňme.
Reálný život je s dětmi, a děti se na svatbách prostě objevují.
Záleží na jejich věku a počtu. Jistě se ale vyplatí popřemýšlet
například o tom, zda dětem (pokud to věk dovolí) nepřipravit
„dětský stůl“, kde budou mít společně prostřeno. Na tomto
stole mohou pak mít připravené omalovánky, pastelky, malé
dárečky a nějaké dobroty. Pokud je dětí hodně, je velkým
pomocníkem slečna na hlídání, animátor nebo klaun. Děti se
totiž velmi brzy začnou nudit (svatební den bývá hodně dlouhý) a proto je tato pomoc opravdu velká. Animátoři jsou zvyklí
různými hrami, soutěžemi či krátkými výstupy děti zabavit. Uvidíte, že díky tomu, nebudou zlobit a ještě si ze svatebního
dne odnesou hezké vzpomínky.
Součástí mnoha rodin jsou domácí mazlíčci. Jejich majitelé
nemohou často pro své psy zajistit hlídání a venčení. Záleží na domluvě s pronajímatelem svatebního místa, restaurace
či zahrady, zda se tam mohou psi pohybovat. Také o všech
zvířatech, které chcete na svatbu vzít, měly by vědět rodiny novomanželů. Zde pak jen klademe požadavek, aby byla
zvířata vychovaná tak, aby s nimi během dne nebyl žádný
problém.
Bude tedy nutné svěřit své miláčky přátelům nebo je eventuelně přechodně umístit do zvířecího útulku. Nemůžete přec
všem svatebčanům, ale i sobě, pokazit takový slavný den.
Váš miláček, byť je váš nejlepší přítel, jistě jeden den bez vás
přežije.

Užij si svatbu
a kytky nech na nás!
Vážeme svatební kytice,
okvětinujeme vše co tě napadne.
Jsme malá firma a umíme
i velké věci za cenu, kterou si
můžeš dovolit.
– Katka a Jana
www.peknakytka.cz
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