
P R S T E N Y . C Z

PO ZÁSNUBÁCH

Oznamte své zasnoubení nejbližším

Pobavte se s partnerem o svých 
představách

Představte si svůj vysněný svatební den

Promyslete typ i velikost svatby

Oslavte své zásnuby!

12 MĚSÍCŮ + PŘED SVATBOU 10–11 MĚSÍCŮ PŘED SVATBOU

Vyberte termín svatby (ideálně několik) Zarezervujte místa pro obřad a hostinu

Stanovte si rozpočet a kdo co bude platit Zajistěte oddávajícího

Promyslete harmonogram 
svatebního dne

Najměte si svatební koordinátorku nebo 
zaúkolujte kamarádky/rodinu

Vytvořte si hrubý seznam hostů Domluvte si termín na matrice

Ujasněte si styl svatby 
a hlavní svatební barvy

Poohlédněte se po fotografovi, 
kameramanovi, dodavatelích květin 
a dekorací Sbírejte inspiraci do své složky 

na Pinterestu
Domluvte si ochutnávky cateringu

Udělejte si rešerši míst pro obřad, 
hostinu a party

Vyrazte obhlédnout svatební salóny

Popřemýšlejte o svatebním menu
Vyberte si svědky a družičky

8–9 MĚSÍCŮ PŘED SVATBOU

Zajistěte ubytování pro hosty

Rozešlete předběžná svatební oznámení 
(tzv. save-the-date)

Proškrtejte seznam svatebních hostů

Najměte si fotografa a kameramana

Začněte plánovat líbánky

Vytvořte si seznam přání 
svatebních darů

Vyberte si svatební šaty a závoj

Rozvrhněte si design svatebních 
pozvánek a dalších tiskovin 
(menu, jmenovky, děkovací kartičky...)

6–7 MĚSÍCŮ PŘED SVATBOU 4–5 MĚSÍCŮ PŘED SVATBOU

Hledejte inspiraci 
pro svatební make-up a účesy

Vyberte si své snubní prsteny – 
na našich pobočkách 
vám rádi poradíme :)Sejděte se s oddávajícím 

a prodiskutujte průběh obřadu Vyberte kytici pro nevěstu, 
její maminku i maminku ženicha, 
pro družičky a květinovou výzdobu 
pro obřad i hostinu

Zajistěte catering 
a dodavatele květin či dekorací

Připravte si finální seznam hostů

Vyberte si typ svatebního dortu 
a domluvte si ochutnávky

Objednejte si vizážistku 
a kadeřnici na svatební den

Zarezervujte si pronájem stolů, 
židlí, výzdoby apod.

Vytvořte finální harmonogram 
svatebního dne

Prozkoumejte styly snubních prstenů

Pořiďte doplňky pro nevěstu 
(boty, šperky, spodní prádlo, 
party šaty na večer)

Vytvořte svatební playlist 
pro obřad a DJ/kapelu

Vyberte šaty pro družičky

Pořiďte si knihu novomanželů
Vyberte oblek pro ženicha

Najměte si hudebníky

Zarezervujte si letenky 
a ubytování na svatební cestu

SVATEBNÍ 
PLÁNOVAČ 

Rýdl

„Svatební 
jízda 

začíná!“

„Už se to 
blíží!“



P R S T E N Y . C Z

3 MĚSÍCE PŘED SVATBOU

Rozvrhněte si zasedací pořádek 
na obřad i hostinu

Nechte si vyrobit tiskoviny – svatební 
pozvánky, jmenovky na stůl, menu, 
děkovací kartičky

Objednejte dort

Zajistěte dopravu pro svatební den

Dohodněte se, kdo a kdy bude 
přednášet svatební přípitek a proslovy

Naplánujte rozlučku se svobodou 
(pokud ji neorganizují družičky tajně)

Popřemýšlejte, co dáte hostům 
jako výslužku či dárek

Sestavte svatební menu

2 MĚSÍCE PŘED SVATBOU 1 MĚSÍC PŘED SVATBOU

Rozešlete svatební pozvánky Těšte se a snažte se být v klidu

Sepište si své svatební sliby
Vytvořte si seznam hostů, 
kteří potvrdili účast

Začněte vyrábět svatební dekorace, 
pokud to máte v plánu

Připravte děkovací kartičky

S oddávajícím, případně se svatební 
koordinátorkou, si projděte 
harmonogram svatebního dne i obřadu

Kontaktujte všechny dodavatele včetně 
vizážistky a kadeřnice a potvrďte si 
s nimi čas a místo setkání

Objednejte se na manikúru a pedikúru

Vyzkoušejte si znovu svatební šaty 
se všemi doplňky

Zajistěte si v práci volno na předsvatební 
i svatební den

2 TÝDNY PŘED SVATBOU

Potvrďte finální počet hostů 
cateringové společnosti

Obvolejte hosty, 
kteří neodpověděli na pozvánky

Aktualizujte zasedací pořádek 
a připravte si jmenovky na stůl

1 TÝDEN PŘED SVATBOU 1 DEN PŘED SVATBOU

Užijte si rozlučku se svobodou!

Vstaňte s předstihem, 
ať máte dost času na přípravy

Relaxujte – dopřejte si manikúru, 
pedikúru, masáž

Vyzvedněte si svatební šaty pro nevěstu 
a oblek pro ženicha

Dejte si dobrou snídani a kávu

Připravte svatební prsteny 
a doklady

Ujistěte se, že dodavatelé mají správné 
instrukce a ví, co mají ve svatební den 
dělat

Uklidněte se skleničkou šampaňského

Zhluboka dýchejte a buďte v klidu

Je to váš den – užijte si oslavu lásky s vašimi nejbližšími 

Běžte brzy spát a vyspěte se 
do růžova

Proberte s fotografem a kameramanem 
své požadavky a představy

Svěřte se do rukou vizážistky a kadeřnice

Vyzvedněte svatební dort 
a zákusky

SVATEBNÍ DEN

„Jdeme do 
finále!“

„Sláva!“


