Svadba
Nie, nechceli sme, aby nás oddával Elvis, počas našej svadby sme chceli byť pri plnom vedomí. Rodine sme o svojich
zámeroch nepovedali, pretože sme vedeli, že by naše rozhodnutie odsúdili, a mne sa nechcelo obhajovať. To rúško
tajomna pridávalo celej situácii grády.
Keď sme dorazili do Nevady, museli sme absolvovať návštevu svadobného úradu v starom centre Las Vegas, kde
nám opečiatkovali certifikát. Na základe toho vám totiž
po svadbe vytvoria licenciu, s ktorou sa môžete prezentovať
na slovenských úradoch, aby vám sobáš uznali.
A aký bol samotný obrad? Mala som na sebe jednoduché
šaty, ale aj tak som sa cítila ako princezná. A hlavne, cítila
som sa veľmi slobodne. Brali sme sa v malej kaplnke a celé
to bolo len o nás. Agentúra nám ponúkla možnosť živého
internetového vystúpenia, ak by sme chceli, aby naše áno
videli príbuzní, ale keďže o svadbe nevedeli, nepotrebovali

SVETOVÉ SVADBY
Vydávať sa na pláži pri západe slnka alebo v rozprávkovom panstve,
pod holým nebom, na druhom konci sveta, dnes je možné takmer všetko.
Svet je otvorený zaľúbeným párom, ktorých áno môže odznieť kdekoľvek.
Romantickú svadbu na anglickom vidieku zažila aj Slovenka Viktoria Frost, ktorá svoj deň D opisuje ako rozprávkový:
„Anglická svadba je veľmi podobná tým, ktoré vidíme vo
filmoch. Je viac osobná pre ženícha a nevestu, aj keď nemá
skoro žiadne špeciálne tradície. Ženích vidí nevestu prvýkrát v šatách až pri oltári. Dokonca ani noc pred veľkým
dňom nemôžu spať na jednom mieste.
Družičky a družbovia sa do všetkého zapájajú. Majú rovnaké oblečenie ako ženích a takisto družičky sú odeté do rovnakých šiat aj topánok. Prvá vchádza do kostola nevesta,
my sme však nechali ísť ako prvú kvetovú družičku, potom

♥ BLÁZNIVÁ SVADBA V LAS VEGAS

Sympatická Leila nikdy netúžila po klasickej svadbe s celou
rodinou a obrovskou hostinou. A keď potom stretla rovnako
bláznivého muža svojich snov, rozhodnutie bolo jasné – ide
sa do Vegas! „Urobila som si prieskum slovenských a českých svadobných agentúr, aby som mala predstavu, o čom
to asi bude a koľko to bude stáť. Na moje prekvapenie, cena
takejto svadby a zároveň svadobnej cesty v jednom vôbec
neprekračovala hranice slovenskej veselky, práve naopak.
Zaplatili sme potrebné poplatky za vybavenie, za rezerváciu kaplnky, šiat, agentúra nám zabezpečila aj svedkov.
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sme to. Čo bolo skvelé, že svadobný biznis v Las Vegas je
veľmi rozšírený, a tak sa pred kaplnkou zhromaždili zvedavé Japonky, medzi ktoré som hodila aj kyticu. Mali sme
zaplateného aj fotografa, ktorý nám na počkanie vyrobil
pohľadnice, a tie sme potom rozposlali rodine ako posvadobné oznámenie. Našťastie, všetci to prijali s humorom
a my na našu bláznivú svadbu dodnes radi spomíname.“

moje družičky, až nakoniec som vošla ja. Anglické svadby sú
kratšie ako slovenské, väčšinou sa o polnoci končia. Platí,
že musíte mať 4 veci: niečo staré, niečo nové, niečo požičané a niečo modré. Ja som mala storočný ruženec, ktorý mi
darovala mama, nový závoj a šaty, požičané mince, ktoré
som mala nalepené v topánkach, a modrý bol podväzok.
Do svadby sme preniesli slovenské tradície – James ma preniesol cez prah na rukách, štrngalo sa o poháre, aby sme sa
pobozkali, a mala som aj redový tanec, keď som sa prezliekla do tradičného slovenského kroja z Gemera. Keďže Anglicko má veľa tradičných starovekých zámkov a kaštieľov,
svadby sa konajú práve v nich. My sme si pre náš deň zvolili
krásny kaštieľ Hengrave Hall. Zaujímavé je, že na anglickej
svadbe netečie alkohol prúdom. Bar sa otvára až po príhovoroch a svadobčania si alkoholické nápoje môžu zakúpiť.

♥ TALIANSKA CEREMÓNIA

Veronika NOVÁKOVÁ, foto archív

♥ NA ANGLICKOM VIDIEKU

Taliansko je jednou z najobľúbenejších krajín, ktorú vyhľadávajú snúbenci zo všetkých kútov sveta. Túžite po obrade v romantických Benátkach, v tajných uličkách Ríma,
na toskánskom vidieku alebo slnkom zaliatom Positane?
Samozrejme, do vybavovania sa môžete pustiť na vlastnú
päsť, ale ak chcete mať všetko tip-top a užiť si svoj deň bez
starostí, zverte sa radšej do rúk agentúry, ktorá sa postará
o bezstarostný priebeh vašej svadby, vybaví potrebné dokumenty a vašou jedinou povinnosťou bude vysloviť slastné
sí. Slovenskou spojkou so svadbami v obľúbenom Taliansku je agentúra Svadby v Taliansku, ktorú zastupujú šikovné
Slovenky Monika Moreczová a Simona Kocúrová.
„Každá jedna svadba je špecifická. Úžasné na Taliansku
je to, že je rozmanité a môžete nájsť množstvo špeciálnych
miest. Napríklad mestečko Positano, kde vás za príjemného vánku v mesiaci máj zosobáši pán starosta na terase
postavenej na vrchole skalnatého útesu, je priam na nezaplatenie,“ hovorí Monika Moreczová. „Takisto sa dá pohrať

s výzdobou, záleží na tom, či sa svadba
organizuje na vidieku alebo na pláži.
Pri vidieckej svadbe sa dajú do kvetinovej výzdoby veľmi pekne zakomponovať prútiky z olivovníkov. Pri svadbe
na pláži to zase môžu byť citróny alebo
morské hviezdice či mušle. Každá nevesta má, samozrejme, iné požiadavky.
Jednej viac záleží na svadobnej kvetinoAgentúru Svadby v Taliansku
vej výzdobe a svadobnej kytičke, inej
zastupujú Monika Moreczová
zase na svadobnom menu či ubytovaní
a Simona Kocúrová.
pre hostí a mladomanželov. Niektoré
chcú veľkolepú svadbu, iné by chceli pricestovať do Talianska iba s partnerom.
Na konci obradu, keď ženích s nevestou vychádzajú von,
svadobčania ich začnú obhadzovať ryžou, ktorá symbolizuje hojnosť a prosperitu pre mladomanželov. Na talianskej
svadbe nesmú chýbať ani confetti, teda mandle obalené
v cukrovej poleve v rôznych farbách, ktoré prinášajú šťastie.
Novým trendom sú však candybary, ktoré sú plné sladkých
drobností a ich súčasťou sú aj spomínané confetti.“
Za aký čas sa rozprávková svadba naplánuje? „Najzdĺhavejšia je príprava dokumentov na sobáš a optimálne je to okolo
pol roka. Sme však schopné svadbu pripraviť aj v priebehu
jedného, dvoch mesiacov.“ E

POZOR
NA PREKÁŽKY!

Ešte predtým, ako váš veľký deň
začnete plánovať, ubezpečte sa, že
je to vo vami vybranej krajine možné. Napríklad Kanárske ostrovy sú
pre klímu ideálnou krajinou, ibaže
ani tam, ani v celom Španielsku nie
sú takéto svadby legislatívne povolené. Jedine, že by aspoň jeden
z dvojice aspoň dva roky mal trvalý
pobyt v krajine. Čo je však možné
takmer všade, je symbolický obrad.
Ani exotický Maurícius nie je celkom bez obmedzení. Okrem toho,
že musíte mať sobášny list overený
apostilou, nevesta musí na mieste
absolvovať lekársku prehliadku, ktorá potvrdí, že nie je tehotná!
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