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ŠPECIÁL

...v dobrom i zlom, v šťastí i nešťastí, v zdraví i chorobe

Každá žena vie, že tým dňom je... svadba!
Ale keď sa stane mamou, zistí, že tých dní je v skutočnosti viac. Keď sa narodí dieťa.  

Prvé, druhé, tretie... J A niekedy sa prehodí aj poradie, najprv dieťa a až potom svadba.
Ako sa dá zvládnuť jej organizácia, na čo nezabudnúť? Všetkým nastávajúcim nevestám,  

či už tehuľkám alebo s deťmi, poradia odborníci v našom špeciáli. Mimochodom,  
všetci sa svojím profesiám, predtým záľubám, venujú naplno popri svojich deťoch.

PRIPRAVILA: PaedDr. Dagmar Baluchová

FOTO: Ján Jasenský - www.JMS-photo.sk 
Istockphoto.com, Čarovná Výzdoba

Aj keď dnes sa čoraz viac presadzuje „život bez papiera“, my 
vieme svoje. Okrem toho, že byť nevestou je romantickým 
snom (takmer) každej ženy a manželstvo i rodina sú 
základom spoločnosti, je v tom aj trochu tajomna. Pri 
manželskom sľube si totiž dvaja ľudia – muž a žena 
– sľubujú lásku, vernosť a úctu – na celý život. Ak 
sú veriaci, robia tak pred Bohom. A láska potvrdená 
manželským sľubom je rozhodnutie na celý život 
(v tom sa líši od života „nadivoko“, kedy nikto nikomu 
nič nesľubuje a teda môže kedykoľvek z partnerstva 
odísť). Zamilovanie časom u každého opadne, ale 
manželstvo nie je o tom, je o láske a úcte, ktoré preverí život...

A hoci sa to v romantickom opare svadobného dňa 
môže trochu stratiť, ide o vážne sľuby, ktoré 

môžu životy dvoch ľudí natrvalo upevniť.  
(To, že nie vždy to vyjde, a niekedy je  

ideálna predstava o svadbe viac ako 
skutočné poznanie partnera či partnerky,  
v tomto článku rozoberať nebudeme 
J). Stále totiž platí výrok francúzskeho 

spisovateľa Andrého Mauroisa: 
„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba 
znova stavať každučký deň.“ 

Manželstvo  
– to nie je ani  

peklo, ani raj, ale 
prosto očistec. 

Abraham Lincoln
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Svadobná symbolika
Už odpradávna patrili svadobné obrady v jednotlivých kultúrach k tým najkrajším 
a najhonosnejším. Platí to pre vyspelé národy i prírodné kmene v Afrike či kdesi 
u Indiánov. Jednoducho, svadba bola a je slávnosťou celej osady, dediny. S tým súvisia 
aj rôzne obyčaje, zvyky a povery, ktoré sa so svadbami spájajú. Vnášajú na svadby 
punc jedinečnosti, radostnú atmosféru, vyvolávajú spomienky a budujú tradície. 

V našich končinách sa zakorenili najmä tieto zvyky a povery, 
súvisiace so svadbou a jej aktérmi:

Ako si však svoj svadobný 
deň skutočne užiť?  

Veď by mal byť v prvom 
rade o vás, vašom 
partnerovi a vašej láske. 
Platí základné pravidlo  
– myslite v prvom rade 
na svoju pohodu a žiaden 
stres. Naši odborníci vám 
ďalej poradia, čo urobiť  
pre to, aby ste boli 
krásne/krásni a zároveň 
v pohode.

l nevesta by mala mať vo svoj deň na sebe 
niečo nové (symbol nového začiatku), 
požičané (od šťastného človeka, aby 
bola tiež šťastná), staré (aby nezabúdala 
na rodinné tradície) a modré (aby si 
zachovala vieru, modrá je mariánska 
farba – preto sa modrý podväzok k tejto 
tradícii nie príliš hodí) 

l biela farba šiat znamená nevinnosť
l ženích by nevestu v šatách mal vidieť  

až v svadobný deň
l svadobné šaty by si nevesta nemala šiť 

sama, pretože si zašije cestu k šťastnému 
manželstvu

l šaty by nemali byť modré ani fialové,  
lebo to znamená modriny v živote

l nevesta by nemala mať na sebe pravé 
perly, pretože vraj prinášajú slzy

l v topánke by nevesta mala mať mincu, 
bude potom bohatá, ak chce aj šťastie 
a lásku, dá si do topánky štvorlístok

l ženícha treba pred vypýtaním nevesty 
pred jej domom vyskúšať – ak si od 
svadobčanov vyberie sekeru, bude 
pracovitý, ak fľašku, bude opilec

l medzi modernejšie tradície patrí u nás 
zvyk, kedy sa na manželov po obrade  
sype ryža a kvety, čím sa na nich  
privoláva plodnosť

l keď prechádzajú slávobránou, majú 
v spoločnom živote ľahko a spolu 
prekonávať prekážky v manželstve 

l šťastie sa privoláva aj rozbitím tanierov, 
ktoré majú manželia spolu pozametať

l prvé jedlo majú jesť zo spoločného  
taniera, čo znamená, že hoci sú dvaja,  
ich vzťah je spoločný

l počas svadobnej hostiny sa krája 
svadobná torta a kto uchytí nôž prvý, bude 
mať v rodine prvé slovo (pozor na to J)

l zo svadobnej torty majú jesť všetci 
svadobčania, inak budú mať mladí smolu

l pred redovým tancom zvykne nasledovať 
čepčenie, kedy sa sňatím závoja  
a nasadím čepca z dievčiny stáva žena

l no a po svadbe má ženích nevestu  
preniesť do ich spoločného domova  
na rukách, čím odháňa z domu zlých  
duchov a ukazuje im, že svoju ženu  
ochráni (to ste ani netušili, však?)

Ideálne  
manželstvo  

musí spĺňať dva 
predpoklady: muž  

musí byť hluchý  
a žena slepá. 

Sokrates

Je toho neúrekom... A to sme ešte 
nespomenuli novomanželský 
tanec, pripíjanie si s hosťami, 
čítanie pozdravov, hádzanie 
kytice slobodným družičkám,  
či iné svadobné vychytávky.  
Na jeden deň je toho naozaj dosť. 
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Michaela Pisoňová, koučka štýlu pre ženy,  
ktorým na sebe záleží (pimi.sk)
Popri starostlivosti o svojich 3 malých synov a najnovšie aj zamestnaní 
učí ženy vyberať to správne oblečenie pre seba, svoju postavu a svoje sny. Profesiu 
stylistky a koučky v jednom začala po absolvovaní certifikovaného kurzu koučingu  
štýlu už počas materskej dovolenky. Svoju vášeň pre krásu, oblečenie, psychológiu  
a pomoc druhým vo svojej práci pretavuje do vedenia skupinových seminárov,  
osobných konzultácií, analýzy šatníkov, písania vzdelávacích ebookov a článkov  
na svojom blogu. „To celé je moja vášeň, ktorá mi energiu dáva, nie berie,“ prezrádza  
pre náš časopis a dnes poradí vám – nastávajúcim nevestám.

Buďte sama sebou, ale v tej najkrajšej verzii .
„Bežne sa na nás, ženy, kladie veľa náro-
kov. Máme byť starostlivé, výkonné, ko-
munikatívne, empatické, krásne, dobré ku-
chárky, organizátorky atď. Na vašej svadbe 
sa od vás bude očakávať len to, že poviete 
ÁNO a BUDETE KRÁSNA. Aj preto je tento 
deň výnimočný.

Či máte deti alebo ešte nie, budete neves-
ta, tak si to užite naplno. Tak, ako ste o sebe 
ako o neveste snívali ešte ako dievča, tak 
sa vydávajte. Tam hľadajte štýl svojich sva-
dobných šiat. Ak ste si seba predstavovali 
v tých najromantickejších šatách plných 
kvietkov, volánov a flitrov, doprajte si niečo 
podobné. Ak ste sa videli behať po rozkvit-
nutej lúke v ľahkých jednoduchých šatách, 
aké nosia víly v rozprávkach, vyberte si 
takéto. Ak sa vám vždy páčila predstava, 
že máte závoj dlhý a široký ako diaľnica 
a oči všetkých svadobčanov sú upreté iba 
na vás, vyberte si šaty niečím výnimočné. 
Nechcete neskôr ľutovať, že ste si svoj vy-
snívaný deň neužili tak, ako ste vždy chceli.

Ďalšia pomôcka pri výbere tých správ-
nych šiat pre váš svadobný deň je nazretie 
do vášho aktuálneho šatníka. Čo v ňom 
prevláda? Veľa malých ozdôb, vzorov, ria-
sení alebo skôr jednoduchosť, strohosť 

a praktickosť? Ak máte rada nekonvenč-
né veci v bežnom živote, doprajte si ne-
konvenčný look aj na vlastnej svadbe. Ak 
bežne uprednostňujete klasiku, zostaňte 
pri klasike aj ako nevesta. Doprajte si viac 
než len v bežný deň, no stále záleží na tom, 
aby ste sa vo svojich svadobných šatách 
cítili ako vo svojej koži. Preto počúvajte 
hlavne svoje vlastné pocity. Na svadbe to 
máte byť stále vy, ale v tej najkrajšej verzii. 
Slová: „vyzeráš úplne inak“ nie sú nevy-
hnutne pochvalou.

Čakáte bábätko? Nerobte kompromisy pri 
pohodlnosti. Vaše bábo aj vy potrebujete 
priestor. Takže žiadne sťahovanie v páse, 
aj keď je bruško ešte malé. Ideálne sú šaty 
so zvýšeným pásom tesne pod prsami ale-
bo trochu nižšie. V sukňovej časti upred-
nostnite splývavú látku pred tuhým tylom. 
Odporúčam vám držať sa skôr jednodu-
chosti a s riasením to nepreháňať. V suk-
ňovej časti sa vyhnite horizontálnym vzo-
rom a volánom. Príliš by vás to rozširovalo 
a tým aj skracovalo. Ak zvolíte strih šiat 
so zvýšeným pásom a jemne nariasenou 
sukňou, pri ktorej sa vytvárajú pozdĺžne 
línie, opticky sa predĺžite. Vysoké podpät-
ky, ktoré mnohé z nás ťažko znášajú, nie sú 
takto nevyhnutné.

Snehobiela či krémová? 
To je otázka mnohých neviest a vôbec 
nie je nepodstatná. Iste by ste na vašej 
svadbe vyzerali krásne v obidvoch 
odtieňoch bielej, ale len v jednej z nich 
zažiarite naplno. Väčšine Sloveniek 
pristane viac nežná krémová než 
extrémna snehobiela. Ak ste ako 
Snehulienka s tmavými vlasmi, svetlou 
pleťou a prípadne výraznými modrými 
očami, snehobiela vám pristane. 
V ostatných prípadoch bude pre vás 
lepšia jemnejšia biela, teda krémová, 
smotanová alebo dokonca béžová. 

Tvorivé typy možno napadne skúsiť 
inú farbu než bielu. Biela na svadbe má 
svoju symboliku. Táto farba so sebou 
nesie nielen dojem čistoty a nevinnos-
ti, ktorá sa od nevesty očakávala, ale je 
aj symbolom nového začiatku, ktorým 
svadba pre mnohých nepochybne je.

Pri skúške šiat si všímajte akýkoľvek 
diskomfort. Nemali by vás počas dl-
hých hodín svadobnej hostiny šaty 
obťažovať a niekde ťahať, tlačiť, hrýzť. 
Nepodceňte to počas skúšky. 

Štýl účesu a líčenia zlaďte so štýlom 
vašich svadobných šiat. Predsvadob-
ný stres sa môže odraziť na vašej pleti, 
vlasoch aj figúre. Buďte k sebe pozorná 
a ustrážte si úroveň stresu na minime. 
Dobré plánovanie je najlepšia preven-
cia. Na posledný týždeň pred svadbou 
si doprajte voľné večery, nech máte 
šancu sa dobre vyspať, dať si píling, 
masku, kúpeľ atď. Aby bol váš svadob-
ný deň skutočne výnimočný a vy ste 
sa cítili naozaj krásna a spokojná.“
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Eva Ungvarská, vizážistka
Profesii make-up artist sa venuje už od strednej školy, ale 
profesionálnu akreditáciu si urobila až počas materskej dovolenky.   
„Je fajn si niekedy odbehnúť od detí a robiť, čo ma baví,“ priznáva. 

Toto šikovné žieňa je mamou 3 dcér a dnes vám poradí, ako sa nalíčiť 
na vlastnú svadbu a aké líčenie je vhodné podľa farby vašich vlasov. 

7 rád svadobného  
líčenia

„Na začiatok si zhrňme základné 
pravidlá, ktoré vám pri líčení  
i jeho výbere môžu pomôcť:

1.  Je vhodné už niekoľko týždňov pred 
„dňom D“ chodiť ku kozmetičke, 
ktorá vám pomôže s ošetrením 
pleti, aby v svadobný deň vaša pleť 
žiarila, a to nielen vďaka make-upu. 

2.  Svadobné líčenie musí celkovo 
pôsobiť kompaktne s účesom 
a, samozrejme, aj so štýlom šiat. 

3. Treba sa riadiť pravidlom, aby 
všetkého nebolo príliš veľa.  
T. j. ak máte výrazné očné tiene,  
rúž má byť nenápadný, a naopak. 
Ak máte výrazné pery, oči 
zvýraznite dokonalou očnou linkou. 

4.  Ak si nie ste istá, či budete s make-
-upom spokojná, môžete sa týždeň 
vopred dohodnúť na skúšobnom 
líčení s make-up artistom, kde si 
môžete vyskúšať viacero líčení. 

5.  Pri líčení je vhodné používať 
vode a oteru odolný make-up, 
napr. vodoodolné špirály a rúže, 
a celkový make-up zafixovať 
fixátorom (hlavne v letných dňoch). 

6.  Nie je vhodné vo svadobný 
deň experimentovať s novou 
kozmetikou. 

7.  Nezabudnite si pribaliť do kabelky 
rúž alebo púder na príležitostnú 
úpravu počas svadby. 

Farebná typológia
Všetky ženy sú krásne a výnimočné bytosti. 
V ich svadobný deň môžeme šťastie, ktoré 
z nich vyžaruje, podporiť aj vizážou. Svadobné 
líčenie veľmi závisí aj od farebnej typológie danej 
nevesty. Pozrime sa na to, aké líčenie je vhodné 
pre nevesty s ohľadom na farbu ich vlasov:

Blondínkam veľmi pristane  jemné líčenie.  
Stačí dokonalá očná linka a zvýraznené 
mihalnice. Odtiene rúžov jemne koralové alebo 
ružové, či broskyňové.  

Ryšavky majú veľmi výrazné vlasy, a preto 
aj make-up musí byť výraznejší. Krásne 
formované obočie v hnedastých odtieňoch. 
Očné tiene v teplých farbách jantárová, medová, 
zlatá, petrolejová... a rúž červený s oranžovým 
podtónom, hnedastý... Celý make-up musí byť 
v jednotných odtieňoch.  

Čiernovlásky majú krásnu porcelánovú  
pokožku a oči, ktoré treba zvýrazniť tmavošedou 
farbou. Veľmi im pristane dymové líčenie  
a odtiene tmavozelenej, fuksiovej, červenej. 
Vyhnúť by sa mali oranžovej, zlatožltej a pod. 

Nevesty, ktoré pokladáme za extravagantné, 
rady priťahujú pozornosť niečím odvážnym 
(make-upom, farbou vlasov, štýlom obliekania).
Tam sa medze nekladú. 

Evka má odporúčanie aj ohľadne kytice 
a tiež, či je vhodné líčiť aj malé družičky, 
ktoré sa, samozrejme, tiež chcú páčiť... 
J „Kytica nemusí ladiť s make-upom, 
ale s celkovým štýlom, ktorý si nevesta 
vybrala, by mala. Malé družičky chcú 
byť tiež trošku namaľované... zvolíme 
trblietavé lesky na pery a priesvitnú 
vyživujúcu špirálu. U malých krásavíc 
obzvlášť platí: menej je viac.“

Keď miluješ,  
objavuješ v sebe  

toľké bohatstvo, toľkú 
nehu a toľko citu, až je 
ti na neuverenie, že si 
schopný toľkej lásky. 

Anton Pavlovič  
Čechov
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Akú výzdobu na svadbu?
„Zatiaľ čo minulý rok boli vo výzdobe svadobných 
sál viac obľúbené jemné farby, biela, maslová, tento 
rok sa to viac lomí. Koľko ľudí, toľko chutí. Všetko to 
závisí od ženícha a nevesty a myslím si, že je úplne 
v poriadku, ak sa nedržia nejakého stanoveného 
trendu, ale idú si za svojím a vyberajú to, čo sa páči im. 
Stále je dosť obľúbený vintage štýl, krajková výzdoba, 
ale napr. ľudové motívy, ako party, ľudové ornamenty 
– to preniká do výzdoby len veľmi pomaly, nevesty 
sú v tomto smere opatrné. Čo sa týka kytíc, čoraz 
častejšie sa stretávam s tým, že si nevesty vyberajú 
kytice samy, nenechávajú to ako prekvapenie od 
ženícha a vyberajú si kvety, napr. hortenzie, „nevestin 
závoj“ a podobné druhy. Dôležité pre ne je, aby kytica 
dobre vyzerala na fotkách. Pred polnocou ju rady 
hádžu družičkám, aby vedeli, ktorá sa do roka vydá. 
J Sušenie a odkladanie svadobnej kytice sa už veľmi 
nenosí. Obľube sa tešia aj látkové kytice zdobené 
bižutériou, v ktorých však chýba akcent živosti.“

Pri výzdobe svadobných sál sa Milena stretáva 
aj s otázkou: „Čo s deťmi na svadbe? Ako ich 
zabaviť? Na čo myslieť pri ich stolovaní?“ Odpoveď 
je ľahká: „Menu ako aj sedenie pre deti by malo byť 
v kompetencii reštaurácie, hotela, kde sa svadba 
koná. Často to ale sami pripravujeme aj my v rámci 
celkovej svadobnej výzdoby miestnosti. Vtedy na 
detské stoly nezabudneme prichystať aj niečo, čo deti 
zabaví, pretože nie všetky chcú tancovať. Preto im 
prichystáme maľovanky, bublifuky, drobné sladkosti, 
ale i balóny. Tu by som upozornila na to, aby – ako sa 
tiež dostávajú do módy rôzne balónové šou aj počas 
svadby – sa rodičia či mladomanželia vyhli kúpe 
héliových balónov. Keď deťom uletia, je strašný plač 
a to na svadbe predsa nechceme. Pravdou ale je, že 
celkovo ubúda svadieb, na ktorých by bolo veľa detí. 
Často je to možno kvôli limitovanému počtu miest 
v sále, alebo sa rodičia chcú jednoducho zabaviť 
a oddýchnuť si a o detičky sa postarajú starí rodičia. 
Čo je ale niekedy aj na škodu, pretože deti dokážu 
svojou nefalšovanou radosťou vyčariť aj na svadbe 
veľa zaujímavých situácií. Stretla som sa už aj s 
pestúnkou, ktorá sa počas svadby starala o deti 
priamo na mieste. A samozrejme, platí, že najkrajšie 
družičky sú dievčatká a malí fešáci. V rukách majú 
- košíčky s lupienkami či vankúšik s obrúčkami 
a hrdo kráčajú ako prví k oltáru...“

ŠPECIÁL MAMA A JA 

Milena Lackaň Tökölyová,  
odborníčka na svadobnú výzdobu 
Organizácii kultúrnych a spoločenských akcií a najmä 
svadobnej výzdobe sa venuje od roku 2009. Medzitým  
stihla priviesť na svet dve deti. Vo vyzdobovaní a svadobnom 
poradenstve sa doslova našla (nájsť ju môžete na FB Carovna 
Vyzdoba). Aké sú jej odporúčania pre snúbencov, ktorí si 
nevedia vybrať zo záplavy svadobných trendov a farieb? 

Rada na záver: 
Výzdobu svadobnej sály majte jasnú 
aspoň 2 mesiace pred svadbou. 
Ak sa ju chystáte vyrobiť sami, 
vyskúšajte si to najprv na nejakej 
rodinnej oslave, ale nezabúdajte na 
to, že nákup potrebného materiálu 
a zohnanie ochotných ľudí, ktorí 
s vyzdobovaním pomôžu, vás môžu 
vyjsť oveľa viac ako príprava od 
svadobnej agentúry. Svadobná 
agentúra vám okrem výzdoby môže 
zabezpečiť aj všetko ostatné – výber 
šiat, fotografa, miesto na fotenie, 
prípravu pozvánok, zasadacieho 
poriadku, menu atď. 

Mýty a pravdy 
o svadobnej 
výzdobe:
l Svadobná torta a kytica  

nemusia ladiť – pravda
l Svadobná kytica a pierko pre 

ženícha by mali ladiť – pravda
l V rámci výzdoby je vhodné 

miešať max. 2 štýly – pravda
l Vhodná je maximálna 1 farba  

– mýtus
l Čím viac „výmyslov“ pre 

svadobčanov (ako balóny, 
lampióny, svadobné búdky ap.), 
tým lepšie – na zváženie.

Neexistuje  
dokonalá rodina,  

ani dokonalý manžel 
alebo manželka. A už 

vôbec nehovorím 
o dokonalej svokre. 

pápež František
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Ján Jasenský, fotograf,  
www.JMS-photo.sk 
Už niekoľko rokov sa venuje aj 
svadobnému foteniu a za tú dobu 
prešlo jeho rukami mnoho párov. 
„Oficiálne“ začínal vo Veľkej Británii, 
kde popri svojom hlavnom pracovnom 
pomere pôsobil ako pomocný fotograf. 
Približne po piatich rokoch v zahraničí sa 
s manželkou Majkou vrátili na Slovensko 
a otvorili si tu fotoateliér. „Spočiatku išlo 
výhradne o portrétne fotografie, no neskôr 
prišla aj ponuka na nafotenie svadobných 
záberov. Dnes si neviem predstaviť 
emotívnejšiu prácu, resp. spoluprácu, 
pretože láska je tá najjemnejšia a najkrajšia 
emócia, ktorú môžem fotoaparátom 
zachytiť. A svadba je vlastne synonymom 
lásky.“ J A mimochodom, skôr, ako 
vám Janko poradí, na čo nezabudnúť 
pri zvečnení svadobných okamihov, 
prezradíme vám, že vám môže byť 
povedomý. S manželkou Majkou sú totiž 
rodičmi Sofie a dvojčiat Olivera a Adama, 
hlavných hrdinov nášho seriálu.

Svadobné pranostiky:
Ak svieti v deň svadby slnko, bude v manželstve pohoda. 

Ak prší, prší novomanželom šťastie a peniaze.
Ak je jasno, prináša to radosť do života.
Ak sneží, budú šťastní, veselí i bohatí.

Nezabudnuteľné okamihy na fotografiách
„Aj keď je každý pár pre mňa 
novou výzvou, musím sa 

priznať, že ak je to svadba 
s bruškom alebo už aj s malými 

drobcami, celé je to výnimočnejšie, 
no zároveň o to ťažšie. Neveste s bruškom 
je síce potrebné dopriať patričný priestor 
a pokoj, no tá s drobcami potrebuje dva-
krát toľko času ako tie „ešte bez záväz-
kov“, aby svoje ratolesti stihla skorigovať 
a ustrážiť. Po svojich skúsenostiach kon-
štatujem, že bruško i deti sú výrazným 
faktorom pri svadobnom fotení J.
V každom prípade sa celé to tehotensko-
-mamičkovsko-svadobné fotenie nesie 
v špecifickom duchu. Vo väčšine prípa-
dov sa tehotné nevesty snažia bruško 
zakryť, hlavne výberom svadobných šiat 
a mnohé z nich prichádzajú za samotným 
fotografom s tým, že by boli vďačné, ak by 
aspoň zopár záberov bolo takých, ktoré 
by dostatočne skrývali ich malé tajom-
stvo J. Ak sa pýtate prečo, sám neviem, 
či budem vedieť dostatočne odpovedať. 
Nikdy som sa na to žiadnej nevesty neo-
pýtal, no myslím si, že tak, ako chce byť 
krásna akákoľvek žena v každodennom 
pracovnom kolobehu, o to viac sa chce 
páčiť nevesta, či už s bruškom alebo bez. 
A predsa len, štíhly driek je už po stáro-
čia istým nepísaným symbolom krásy J. 
Osobne ale, drahé nevesty, zastávam ná-
zor, že ak ste sa už so svojím nastávajú-
cim rozhodli pre svadbu „v tom“, nehan-
bite sa za to, že nosíte pod srdcom malé 

stvoreniatko. Svadobné fotografie sú o to 
láskyplnejšie a romantickejšie a po ro-
koch vo vás vyvolajú zaručene omnoho 
viac emócií. Samozrejme, ak si vyberiete 
toho správneho fotografa J. Nezabúdaj-
te aj na vhodný výber svadobných šiat. 
Potom sa už niet čoho obávať. Bruško 
vo svadobných šatách už totiž dávno nie 
je hanbou.

Čo sa týka svadieb párov, ktoré už majú 
založené svoje vlastné rodiny, je to trošku 
náročnejšie, možno pre niekoho aj viac 
stresujúce, keďže sa už musia okrem 
seba postarať aj o ďalších členov. Nie je 
to však nezvládnuteľné. Pokladám za 
správne rozhodnutie, ak si budúci man-
želia nájdu pred svojím „dňom D“ človeka, 
ktorý bude mať práve v deň svadby na 
starosti ich malých potomkov. Nemyslím 
si totiž, že by nevesta so ženíchom mali 
stráviť celý ich veľký deň v strese a pa-
nike z toho, čo s ich deťmi J. A to platí aj 
pre fotenie. Je skvelé, ak pri ňom máte po-
mocníka, ktorý ustriehne vašich drobcov 
a nemusíte sa o nich starať sami. Obom 
stranám sa tak pracuje omnoho lepšie 
a uvoľnenejšie. Nevesty, neváhajte po-
prosiť svoju dobrú kamošku (alebo aj že-
ních kamoša J), aby vám vypomohli ako 
pestúnky a pestúni, veď takáto pomoc sa 
niekedy cení viac ako všetky svadobné 
dary J. Ak ste totiž vy a vaše deti dobre 
naladení, celkom určite vzniknú aj úžas-
né fotografie!
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SKÚSILI STE UŽ 
NAOZAJ 
VŠETKO?

práve v predaji

Nový špeciál mesačníka 
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Pred fotením sa stretávam so snúbenca-
mi, aby sme sa dohodli na detailoch fote-
nia. Snažím sa ich trocha spoznať, zistiť 
ich predstavy, info – ako a kde sa stretli, 
čo je pre nich dôležité, ako si predstavujú 
svoje svadobné fotografie atď. Veľakrát sa 
stáva, že nevesta a ženích majú úplne inú 
predstavu o fotkách. No poväčšine zvíťazí 
ženský názor. J Čo sa týka prostredia, je 
to rozmanité, často však fotím v prírode. 
Hľadáme miesta, ktoré sú pre pár niečím 
výnimočné, kam radi chodievajú, kde sa 
budú sami cítiť dobre. To je veľmi dôleži-
té. Pekné svadobné fotografie však môžu 
vzniknúť kdekoľvek, asi aj na smetisku. 
Závisí len na kreativite a skúsenostiach 
fotografa. Čoraz častejšie sa za svadobný-
mi portrétmi vyberáme aj do iných krajín. 

Väčšinou na miesta, kde ľudia pracujú, či 
žijú. A pre mňa to je veľká výzva.
V poslednej dobe fotím portréty práve 
v iný ako svadobný deň. V svadobný deň 
je potom viac času, nie je treba sa nikam 
ponáhľať ani šaty sa neušpinia. Je to len 
jeden deň, len raz a človek by si ho mal užiť 
naplno. Fotenie v iný deň nám dáva viac 
možností, dostatok času a môžeme vy-
cestovať na miesta, ktoré sú blízke páru, či 
inak niečím zaujímavé. 
Väčšina žien si ešte pred svadbou dohodne 
skúšobný účes, či make-up, aby si potom 
boli isté, ako to bude vyzerať a či sa im to 
takto bude páčiť. No a práve to sa snažím 
spojiť s fotením pred svadbou, tak odpadá-
vajú starosti s vizážou. My, chlapi, to máme 
podstatne jednoduchšie, či? J

Fotenie v svadobný deň má tiež svoje 
čaro. Keď ženích uvidí nevestu po prvý-
krát, tie pohľady, slzy šťastia to je to 
najkrajšie. Odhliadnuc od toho, že sa nič 
nestíha, každý sa všade ponáhľa, ne-
vesta mešká, či ženích zabudne kyticu 
alebo obrúčky a k tomu ešte - ideme sa 
fotiť!!! Všetok ten stres však patrí k sva-
dobnému dňu a je to normálne.
Fotil som už aj páry po svadbe, bolo to 
z rôznych príčin, najčastejšie kvôli ča-
sovému rozvrhu prípravy. Ak to však 
bolo dlhší čas po svadobnom dni, už to 
nemalo svoje čaro. A preto si všetko 
poriadne naplánujte, ale najmä – buď-
te v pohode, potom budú aj fotografie 
krásne a vy spokojní.“

A pár skúseností od našich čitateliek na záver:
Iveta  „Naša svadba zodpovedá presne vášmu článku. Vydávala 
som sa tehotná a zároveň sme už mali štvorročnú dcérku. 
A keďže žijeme v zahraničí, nemali sme na svadbe veľa ľudí, 
ale o to bola srdečnejšia. Pricestovali naši rodičia i súrodenci zo 
Slovenska. Povedala som si, že nebudem vôbec stresovať. Biely 
kostým som si kúpila dva dni predtým, dcérke som šatočky 
objednala cez internet. Nešlo nám ani tak o tú hostinu, ale 
jednoducho sme dozreli do štádia, keď sme chceli mať spoločné 
priezvisko. A ovplyvnili to aj ďalšie okolnosti, súvisiace s tým, 
že žijeme a pracujeme v zahraničí. Takže za nás, odporúčam 
svadbu aj ako tehuľka, aj s dieťaťom, aj v zahraničí... J“

Danka „Náš syn mal necelé tri roky, keď 
sme sa brali a zvládol to výborne. Je pravda, 
že sme mali trochu obavy, lebo nebol čas na 
poobedňajší spánok, ale pri toľkých zážitkoch 
a dojmoch na to ani nepomyslel a večer sa mu 
ani spať nechcelo ísť. Keďže tam boli aj naši 
rodičia, tak počas fotenia, obradu v kostole,  
aj neskôr v priebehu svadobného dňa a 
zábavy nám s ním pomohli. Boli sme radi, že 
sme sa brali, až keď mal Filip skoro tri roky, 
pretože bol už samostatnejší, výborne si 
zatancoval, boli tam aj iné deti, takže nebol 
sám a my sme si to naozaj mohli užiť skoro 
bez starostí. A keď už večer zaspal, „dozerala“ 
na neho detská vysielačka.“

Milada  „My sme sa brali dosť narýchlo, nakoľko som zistila, 
že budem mama. Manželovi bolo v podstate jedno, či sa vezmeme 
predtým, než sa malé narodí alebo potom. Ja som však aj kvôli 
rodičom chcela, aby to bolo čím skôr. Kým sme svadbu vybavili, 
bola som v 6. mesiaci a po pravde – veľmi som si ju neužila. Mala 
som totiž rizikové tehotenstvo a tak som celú svadbu presedela, 
na všetkých sa síce usmievala, ale v kútiku srdca som tŕpla,  
aby sa stres neodzrkadlil na našom drobčekovi. Nakoniec som 
týždeň prenášala. Takže svadba nebola úplne podľa mojich 
predstáv, ale som rada, že bola, aká bola. Na DVD vyzerá super! J“

 Ak je váš svadobný deň pred  
vami, veríme, že sme vám  
s jeho prípravou trochu pomohli  
(PS – nezabudnite si vziať na obrad 
obrúčky). A ak to už máte za sebou, 
oprášte spomienky, poďakujte 
za to, čo bolo za tie roky pekné 
a pritúľte si partnera či partnerku 
k sebe, aby vám to vydržalo aj 
ďalšie roky, rokúce! A keď si  
večer spolu otvoríte fľašu vína 
(keď už je ten máj J), pripite si 
spolu s nami na všetky manželstvá 
a všetkých zaľúbených. 

Na zdravie a na lásku!
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