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Jsme Luci a Jana, dlouholeté kamarádky, které spojila 
láska ke svatbám. Jsme sehraný tým, každá má na sta-
rosti to, v čem je opravdu dobrá a doufáme, že to jde na 
naší práci vidět. 

Původní značka, pod kterou nás možná znáte, je Svat-
by s Luci, která je nyní spojena se svatební půjčovnou 
dřevěných dekorací Wood & Wedding. Nyní vystupujeme 
jako společný tým právě pod @woodwedding.eu.
 
Za dalším projektem, za kterým stojíme, je @moje_svat-
ba_snu, který prezentuje ty nejlepší svatební dodavatele  
v České republice. 
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O nás 

Luci
Jsem markeťačka, brand managerka 
Vltava Labe Media, spoluorganizá-
torka velkých eventů, nyní ale hlavně 
milující máma na mateřské. Miluji 
výzvy a ráda se posouvám v životě 
dál. Proto jsme se rozhodly, že svatby, 
které jsme dělaly každý rok jako hob-
by, pořádně rozjedeme! 

Jana
Pracuji jako markeťačka a grafička na 
volné noze. Organizování svateb je 
pro mě ideálním spojením zkušeností 
s pořádání různých eventů, komuni-
kace s klienty a estetického cítění. Vě-
řím, že spojení dvou kreativních duší 
s nadšením pro společnou věc, dokáže 
velké věci.  
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Luci 
& Vítek

Moje svatba se konala v létě 2020, těsně před omezením díky 
koronaviru, a jsem neskutečně vděčná, že jsme byli ti šťastliv-
ci, kteří mohli mít na svatbě všechny své blízké. Měla jsem to 
perfektně zorganizované. Každá družička měla na starosti 
to, v čem je dobrá a na všechno dohlížela kolegyně Jana, 
díky které jsem byla naprosto v klidu a věděla jsem, že se na 
ni mohu spolehnout. Obrovské díky také patří všem mým 
úžasným dodavatelům. 
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Bára 
& Ondra

Velké poděkování Luci a Janče, které tvoří sehraný tým, na 
který jsme se mohli spolehnout. Jsem velmi ráda, že jsem si 
prosadila mít „luxus“ v podobě koordinátorek, protože jsem si 
náš den užila plnými doušky :) Holky dekorovaly, vítaly hosty  
a pohlídaly obřad, který klapnul na jedničku. Luci modero-
vala různé aktivity,  Janča zase hlídala, aby bylo vše včas na 
svém místě. Náš den byl přesně takový, jaký jsem si ho celý 
život představovala. 
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Terka 
& Tomáš

Slečnu Luci mi doporučila kamarádka a musím říct, že před-
čila mé očekávání. Díky jejím kontaktům jsem měla nejen tu 
nejkrásnější kytici a božské šaty, ale i jiné prověřené dodava-
tele. O slavobránu a dekorace se postarala Lucky půjčovna 
Wood & Wedding. Luci nám také vymyslela zahradní hry, 
které se do slunného dne velmi hodily. V den svatby jsem 
byla naprosto klidná. Věděla jsem, že nemusím nic řešit, jen 
to, jak budu krásná a řeknu své „ano“. 
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Vanda 
& David

Chtěla bych poděkovat za skvělou organizaci svatebního 
dne. Již od prvního telefonátu jsem měla dobrý pocit a vědě-
la jsem, že si sedneme. Jsem perfekcionalista, což může být 
v těchto chvílích poměrně náročné. Každopádně vše pro-
běhlo tak, jak jsem si to přála. Důvěra byla v tomto případě 
absolutně esenciální a jsem velmi vděčná, že vše proběhlo 
podle mých představ - od koordinace všech dodavatelů, in-
stalaci dekorací až po komunikaci se svatebčany.
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Dodavatelé:
MÍSTA
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Na staré poště (Nymburk)
Historická vila postavená na břehu unikátního vodního příkopu obklopující staré 
město se nachází v krásné lokalitě s jedinečnou atmosférou a malebnou přírodou.  
Je to místo prodchnuté historií a pozitivní energií.

Zvýhodněný ceník pro vás: 

Exkluzivní pronájem celého areálu (pá−ne)    35 000 Kč
Sleva za pronájem ve všední dny     10 %

Exkluzivní pronájem restauračních prostor 
(max 30 osob) s přední zahradou a vinným sklepem  20 000 Kč

V případě pronájmu celého areálu je v ceně zahrnuta úvodní sva-
tební konzultace, exkluzivní pronájem prostor na 3 dny, restaurace 
až pro 30 osob, přední zahrada s nábytkem, zadní romantická za-
hrada, základní výzdoba, vinný sklep, venkovní bar, taneční par-
ket, inventář, pokoj pro přípravu nevěsty a ženicha, bazén, venkov-
ní a vodní hračky pro děti a další. 
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Mlýn na Dobré vodě (Praha)
Mlýn na Dobré vodě je jedinečné místo pro vaší svatbu v Praze uprostřed přírody. 
Snoubí se zde 400 let stará architektura se současnou. Nabízíme kompletní služby pro 
vaši svatbu s mimořádným gastronomickým zážitkem.

Naše místo ve své kategorii je v Praze neopakovatelné (pozemek cca 7 500 m² s poto-
kem, sádky pro čerstvé ryby, 100 let starými stromy, 400 let starým mlýnem kombino-
vaným s moderní architekturou, 450 m² venkovní terasou, 12 m širokým schodištěm 
pro cca 150 fotících se hostů, 7 m vysokým stropem v sále…)

Díky zajímavému prostoru se u nás budete dobře cítit se svatbou s třiceti, tak i s dvě 
stě hosty.

Zvýhodněné ceny řešíme individuálně dle Vašich požadavků. 
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Aparthotel Svatý Vavřinec (Pec pod Sněžkou)
Horský designový Aparthotel Svatý Vavřinec leží v samém srdci horského městečka  
Pece pod Sněžkou. Nabízí komfortní designové ubytování a řadí se do kategorie 
čtyřhvězdičkových hotelů. Každé z našich studií nebo apartmánů nabízí harmonii 
spojenou s designem a komfortem. 

Ať už zvolíte jakékoliv roční období, zajistíme Vám nezapomenutelnou svatbu:
• noblesní svatbu v designově zařízených prostorách Aparthotelu
• uvolněnou svatbu na zahradě
• boho svatbu v krásné horské přírodě
• zimní svatbu s koňmi
…to je jen zlomek toho, co umíme

Kromě samotného svatebního dne pořádáme zásnuby, dámské nebo pánské rozlučky 
se svobodou, svatební cesty, oslavy, výročí svatby.

Zvýhodněné ceny řešíme individuálně dle Vašich požadavků. 
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Dodavatelé:
KVĚTINY
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Modrokvět - zakázkový květinový ateliér
Chceš být nevěsta, kolem níž nezůstane jedno oko suché? Rádi Ti poradíme vybrat 
květinu, která Ti nejvíce sluší. Nezapomínáme ani na maminky, babičky a družičky, 
sladíme Tvůj výjimečný půvab s jejich květinovými ozdobami. Květinami učiníme 
slavnostním také místo obřadu, slavnostní tabuli či nevěstin kočár, vše citlivě tak, aby 
to utvářelo okouzlující atmosféru Tvého významného dne.

Část květin pochází z naší vlastní ekologické produkce.

Zvýhodněná cena dle Vašich požadavků a rozpočtu od 2 000 do 15 000 Kč.
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Dodavatelé:
DORTY
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Sweet Company
Svatební dorty, zákusky i sweetbary přesně tak,jak jste si je vysnili. 

Zvýhodněný ceník pro vás:

Mini cheesecake pečený malina/vanilka/karamel  52,25 Kč/ks
Makronky | maxi makronky    34,20 Kč/ks | 41,8 Kč/ks
Cakepops/nanuky     41,80 Kč / 47,5 Kč/ks
Mini cupcakes      37,05 Kč/ks
Mini větrník      37,05 Kč/ks
Mini věneček      34,20 Kč/ks
Mini kremrole      31,35 Kč/ks
Mini tartaletky ovoce/citron/čoko    34,20 Kč/ks
Mini pavlovy      47,50 Kč/ks
Mini cookies      31,35  Kč/ks
Brownies kostky s jahodou/třešní/ostružinami  41,80 Kč/ks
Nepečené „cheesecakes“ do skla   47,50  Kč/ks
Mini eclairs      37,05 Kč/ks

Ceny dortů dle velikosti a složitosti zdobení.
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Cakeland 
Jmenuji se Hanka Pogány a už od roku 2013 pro vás peču lahodné cupcakes, dorty 
a další sladkosti. Dodržuji tradici správného provedení pravého cupcakeku, kterou  
s láskou přizpůsobuji českým chutím. Objevte tento hravý dezert i vy a nechte se jimi 
uchvátit, jako před lety já.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Cupcakes  od 52,25 Kč/ks (várka 12 ks)
Mini Cupcakes  od 28,50 Kč/ks (várka 24 ks)
Cake pops        28,50 Kč/kus (várka 24 ks)
Mini cheesecake        33,25 Kč/kus (várka 30 ks)
Tartaletky        33,25 Kč/kus (várka 30 ks)
Perníčková lízátka      28,50 Kč/kus (várka 25 ks)
Makronky        28,50 Kč/kus (várka 30 ks)
Cakepops deluxe       33,25 Kč/kus (várka 30 ks)
Dortové nanuky        61,75 Kč/kus (várka 16 ks)

Ceny dortů dle velikosti a složitosti zdobení (porce dortu 114 až 142,5 Kč).
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Dodavatelé:
CATERING
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Mummies and Daddies
Každý pár má svůj jedinečný příběh a historii - nechte catering Mummies and Da-
ddies delicious food and cheesecakes, aby vám pomohl oživit tento příběh právě ve 
Váš svatební den. Možná je to speciální koktejl, do kterého jste se zamilovali na svých 
cestách, nebo ceněný rodinný recept - ať už je to cokoli, budeme s vámi spolupracovat 
na vytvoření dokonalého, na míru šitého menu, které odráží příběh Vaší lásky :)

Zvýhodněný ceník na poptávku dle Vašich požadavků a rozpočtu.
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Prosecco bar Vezububliny 
Nabízíme vám nejen výborné stáčené frizzante víno vyráběné z odrůdy Glera, mí-
chané prosecco drinky a to nejlepší z lahvového prosecca a šumivého vína, co jsme v 
oblasti Asola a Valdobbiadene ochutnali, ale hlavně nezapomenutelný zážitek a skvě-
lou atmosféru.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Piccolo - 3 hodiny        9 405 Kč
(20 l Prosecca, 4 l vody s citronem, 4 l ochucené vody dle sezony)

Medio - 4 hodiny       15 675 Kč
(40 l Prosecca, 4 l vody s citronem a mátou, 4 l ochucené vody dle sezony, 2 l Aperol 
na míchání AperoluSpritz (+ soda a pomeranč)

Grande         22 705 Kč
(60 l Prosecca, 4 l vody s citronem a mátou + 1× refil, 4 l ochucené vody dle sezony  
+ 1× refil, bar, kde si můžete sami namíchat drinky, 2 l Aperol, 1 kg pomeranče + 
soda, 5 l pomerančový džus, 2× bezinkový sirup, máta, 1 kg citrony + candy/salty bar

Doprava do 20 km od Plzně zdarma, poté 12 Kč/km.
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Dodavatelé:
FOTO & VIDEO
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Fotograf Lukáš Navara  
Jsem Lukáš, srdcem především svatební fotograf a už 20 let vytvářím vaše životní pří-
běhy. Nechci jen zdokumentovat váš svatební den, ale zachytit skutečné pocity štěstí  
a všechny klíčové momenty, abyste si při prohlížení fotek vybavili každý vtípek, který 
padl třeba při slavnostním projevu.

Zvýhodněný ceník pro vás:

BLUE: dárkový box, k dispozici 6 hodin, přes 100 upravených fotografií, všechny sním-
ky na USB, webová galerie, 30 tištěných fotografií na speciální papír     35 150 Kč

SILVER: dárkový box, k dispozici 9 hodin, přes 120 upravených fotografií, všechny 
snímky na USB, webová galerie, 50 tištěných fotografií na speciální papír   38 950 Kč

GOLD: dárkový box, k dispozici 12 hodin, přes 150 upravených fotografií, všechny 
snímky na USB, webová galerie, 70 tištěných fotografií na speciální papír   42 750 Kč

DIAMOND: dárkový box, k dispozici celý svatební den, přes 300 upravených fotografií  
v barevné i černobílé podobě, všechny snímky na USB, webová galerie, 70 tištěných 
fotografií na speciální papír, fotokniha 30×30 cm 60 stran      76 000 Kč
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Fotografka Naďa Rehová
Jsem Naďa, profesionální svatební fotografka žijící v Praze. Ráda zachycuji lásku, 
emoce i vášeň mezi páry a věřím, že každá fotografie, kterou pořídím, by měla být 
hodna zarámování. Bude mi ctí sdílet s vámi Váš jedinečný den a vytvořit pro vás 
úžasné vzpomínky!

Zvýhodněný ceník pro vás:

STANDART: k dispozici 6 hodin, přes 100 upravených fotografií, 20 tištěných fotogra-
fií 13×18 cm, webová galerie     18 050 Kč

PREMIUM: k dispozici 8 hodin, přes 500 upravených fotografií, 30 tištěných fotografií 
13×18 cm, webová galerie, předsvatební focení     26 600 Kč

PLATINUM: k dispozici 12 hodin, přes 700 upravených fotografií, 50 tištěných foto-
grafií 13×18 cm, webová galerie, předsvatební focení, svatební fotoalbum 30×30 cm    
         30 400 Kč
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Fotograf Michal Szydlowski 
Jsem svatební a rodinný fotograf s vášnivnou obsesí pro dechberoucí světlo, boho styl, 
emoce a vůbec všechno krásné nejen ve svatebním světě. Fotky vidím v hlavě ještě 
dřív, než vzniknou. To mi dává možnost zachycovat nejen vaše štěstí a lásku, ale ještě 
je obohatit promyšleným světlem a kompozicí. 

Zvýhodněný ceník pro vás:

V závislosti na termínu a lokaci    26 000–47 000 Kč
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Fotograf Jaromír Zubák 
Svatební den přichází pouze jedenkrát za život. Tento den je plný emocí, lásky, slz 
štěstí a dojetí. Dovolte mi být toho součástí a zachytit pro Vás ty nejdůležitější okamži-
ky. Doporučuji osobní setkání předem, kde budete mít možnost mě osobně poznat. 
Popovídáme si o plánovaném harmonogramu Vaší svatby a domluvíme potřebné de-
taily.

Zvýhodněný ceník pro vás:

BASIC: předsvatební schůzka, k dispozici až 8 hodin, 100–300 finálních fotografií, 
USB v dřevěné krabičce, pronájem polaroidu    24 990 Kč 

MAXI: předsvatební schůzka, k dispozici až 12 hodin, 200–500 finálních fotografií, 
USB v dřevěné krabičce se svatebními fotografiemi pronájem polaroidu  29 990 Kč 

EXCLUSIVE: předsvatební schůzka, k dispozici až 14 hodin, 300–500 finálních 
fotografií, USB v dřevěné krabičce, pronájem polaroidu, fotobudka s tiskem fotografií  
a výběrem pozadí       35 990 Kč 

Fotobudka          6 650 Kč

Originální dřevěná fotokniha        1 900 Kč
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Fotograf a kameraman Tom Greiner 
Jsem svatební fotograf a kameraman. Snažím se zachytit důležité kapitoly života tím 
nejpřirozenějším způsobem. Nemám rád nepřirozené pózy a rád zachycují skutečnou 
lásku a emoce. Proto na svatbě obvykle jednám neviditelně, což vytváří spontánní a 
upřímné okamžiky, které můžete prožívat znovu a znovu.

KLASIK: Focení (přípravy, obřad, oběd, krájení dortu, skupinové a portrétní foto) onli-
ne fotogalerie, 200–400 upravených fotografií, zapůjčení polaroidu zdarma, poukaz na 
500 Kč na další služby         11 400 Kč

ALL INCLUSIVE: Focení (přípravy, obřad, oběd, krájení dortu, skupinové a portrétní 
foto, novomanželský tanec, večerní párty), online fotogalerie, 300–600 upravených fo-
tografií, zapůjčení polaroidu zdarma, poukaz na 500 Kč na další služby     
        16 625 Kč

Fotobox: Box s USB v korkové dóze (fotky + video), 50 tištěnými fotografiemi, stojánkem  
s fotografií, skládací leporelo, děkovný dopis        1 710 Kč

Zapůjčení instaboxu s doplňky (fotoalbum, set samolepek, tužky...)    1 900 Kč

Fotokniha          1 140 Kč
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Video - Lovefilms.cz 
Zachycujeme všechny momenty, tak abychom nenarušovali Váš jedinečný den  
a především intimitu obřadu. Naším hlavním cílem je zachytit vzpomínky a vyprávět 
příběh o Vás dvou jakoby to byl opravdový film o lásce, ale se skutečnými hrdiny  
a emocemi. 

Zvýhodněný ceník pro vás:

Svatební video 4–6 minut (natáčení 9–10 hodin) 26 600 Kč
Svatební video 8–12 minut (se záznamem zvuku) 33 250 Kč
Svatební video 60–90 minut (se záznamem zvuku) 40 850 Kč
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WEDDING VIDEO
PRICE LIST

Video - JÄGR Videography 
Jsme vášniví kameramani se sídlem v Praze, kteří jsou ochotni cestovat po světě, aby 
vyhověli vašim potřebám. Víme, že někdy je to jen jeden okamžik, který poví vše. 
Jsme tu, abychom pro vás tento okamžik zachytili. Nejsme obyčejní kameramani, 
jsme vypravěči. Necháme váš příběh vyniknout mezi ostatními. 

Zvýhodněný ceník pro vás:

EMOTIONS: délka klipu 2-4 minuty (1 písnička), 2 kameramani na místě
10 hodin natáčení    33 250 Kč

BREATHTAKING MOMENTS: délka klipu 3-6 minut (kombinace 2-3 písniček),
2 kameramani na místě, 12 hodin natáčení, dron, záznam mluveného slova
(oddávající, sliby, proslovy)   47 500 Kč

UNFORGETTABLE MEMORIES: délka klipu 3-6 minut 
(kombinace 2-3 písniček), délka filmu 15-25 minut, 2 kameramani 
na místě, 12 hodin natáčení, dron, záznam mluveného slova, 
(oddávající, sliby, proslovy)    61 750 Kč
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Fotobudka
Pokud máte zájem o něco opravdu speciálního, máme pro vás fotobudku. Na svatbu 
přivezu fotopozadí, mnoho rekvizit, speciální fotobudku a zábava může začít.

• 3 hodiny neopakovatelné zábavy
• neomezený počet fotografií
• s vlasním textem a přímým tiskem fotografií 10×15 cm
• webová galerie

Zvýhodněný ceník pro vás:

Zapůjčení na svatbu      16 150 Kč
Zapůjčení na svatbu se svatebním balíčkem
od fotografa Lukáše Navary      9 500 Kč 
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Fotobus
Hledám nové příležitosti, kde se ukázat. Jsem Fotobus - luxusní veterán volkwagen T1 
z roku 1973. Oslovují mě lidé, kteří chtějí mít na své svatbě hosta, za kterým se každý 
otočí. Mám v sobě krásu historie i lesk moderní techniky. Dokážu dorazit kdekoliv 
po České republice a ve světlech mých reflektorů se ohřála nejedna známá osobnost 
a nevěsta. Díky mé přítomnosti si vaši hosté udělají krásné fotky nejen se mnou, ale  
i přímo s mou fotobudkou na palubě.

• 4 hodiny neopakovatelné zábavy
• neomezený počet fotografií
• s vlasním textem a přímým tiskem fotografií 10×15 cm
• webová galerie

Zvýhodněná cena na poptávku, dle lokace svatby.  
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Dodavatelé:
VIZÁŽ
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Markéta Zákostelská
Jmenuji se Markéta Zákostelská, jako vizážistka a hairstylistka pracuji již několik let. 
Dlouhodobě spolupracuji se známými fotografy, podílím se na vytváření reklamních 
kampaní a spolupřipravuji módní stránky v časopisech. Líčení realizuji za pomoci 
profesionálních, kvalitních a ověřených kosmetických produktů značky M.A.C.

Být profesionálně nalíčená a učesaná jako ze stránek módních časopisů není jen vý-
sadou modelek a celebrit. Okouzlující pocit bezchybné pleti, precizního make-upu a 
sladěného účesu si můžete dopřát i Vy.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Zkouška líčení      1 425 Kč
Zkouška vlasového stylingu    1 425 Kč
Zkouška svatebního líčení a vlasového stylingu  1 900 Kč
Svatební líčení v den svatby    1 425 Kč
Vlasový styling v den svatby    1 425 Kč
Líčení svatebních hostů        712 Kč
Vlasový styling svatebních hostů       712 Kč
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Kristýna Rázková 
Make-up je můj celoživotní koníček. Absolvovala jsem kurz Svatebního líčení, Voděo-
dolný make-up pro nevěstu, Profesionál společenských účesů a mnoho dalších. Pracuji  
s profesionální dekorativní kosmetikou Tarte, MaqPro, Zoeva, Estēe Lauder, MAC,  
Urban Decay , Inglot, Too Faced, Make up for Ever... 

Zvýhodněný ceník pro vás:

Balíček STANDARD: Zkouška make-upu a účesu, voděodolný make-up a účes v den 
svatby, umělé řasy, výplň, vlásenky...    4 200 Kč

Balíček PLUS: Zkouška make-upu a účesu, voděodolný make-up a účes v den svatby, 
umělé řasy, výplň, vlásenky... + make-up pro 3 svatebčanky  6 100 Kč

Balíček ALL DAY: Zkouška make-upu a účesu, voděodolný make-up a účes v den 
svatby, umělé řasy, výplň, vlásenky... + make-up pro 3 svatebčanky, oblékaní do 
šatů, asistence při focení, úprava nevěsty a svatebčanek během dne, přelíčení nevěsty  
a úprava vlasů na večer, asistence 8–10 hodin   8 700 Kč
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Petra Smolíková 
Jsem vizážistka a kosmetička se sídlem v Říčanech, ovšem schopná se dopravit do 
různých míst. Této práci se věnuji již 7. rokem. Používám profesionální kosmetiku jak 
dekorativní, tak vlasovou. Např. MAC, Estee Lauder, Bobbi Brown atd.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Svatební make-up     1 425 Kč
Svatební účes     1 425 Kč
Svatební zkouška make-up/hair   1 900 Kč

Balíček pro nevěstu se zkouškou    4 750 Kč

Ostatní svatebčané v rámci balíčku nevěsty   od 760 Kč
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Dodavatelé:
GRAFIKA 
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Máca Grafika 
Sestavím a navrhnu Vám kompletní svatební tiskoviny, které budou dokonale ladit  
s atmosférou Vaší svatby, místem konání, květinami i barvami, ve kterých se Vaše svat-
ba ponese. Na svatebním oznámení opravdu záleží, Vaši hosté budou předem vědět,  
v jakých tónech a stylu se bude Vaše svatba odehrávat.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Oznámení klasické od 26,60 Kč
Oznámení na plexisklo od 85,50 Kč
Oznámení zlato-tisk  od 40,85 Kč
Oznámení stříbro-tisk od 40,85 Kč
Pozvání ke stolu   od   9,50 Kč
Obálka    od   9,50 Kč
Obálka s vnitř. tiskem  od 19,00 Kč
Pečeť na obálku   od 17,10 Kč

Menu    od 15,20 Kč
Harmonogram dne od 15,20 Kč
Zasedací pořádek - karty od 15,20 Kč
Číslo stolu   od 15,20 Kč
Jmenovka   od   8,50 Kč
Etiketa na víno   od 18,00 Kč
Samolepky na výslužku  od   1,90 Kč
Popisky zrcadel, rámů  od 15,20 Kč
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Svatební nezbytnosti 
Svatební tiskoviny na míru - svatební oznámení, pozvánky, jmenovky, dekorace do  
fotokoutků a další.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Svatební oznámení (105 × 148 mm)   17,10 Kč
Svatební oznámení zdobný papír (105 × 148 mm)   19,90 Kč
Svatební oznámení zlatá folie (105 × 148 mm)   26,60 Kč
Obálka C6 s vnitřním tiskem     14,20 Kč
Obálka C6 kraftová / barevná / bílá      9,50 Kč
Obálka kraftová s kapsou      21,80 Kč
Obálka barevná s kapsou      23,70 Kč
Pečeť na obálku         9,50 Kč
Pozvánky ke stolu (90 × 50 mm)       8,50 Kč 
Pozvánky ke stolu zdobný papír (90 × 50 mm)    11,40 Kč
Jmenovky na stříšku      14,20 Kč
Jmenovky vizitky      12,30 Kč
Plastové cedule (harmonogram, uvítání...) 40×50 | 50×70 cm  807 Kč | 902 Kč
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Dodavatelé:
HUDBA
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Harfistka Pavla Novotná 
Originální hudební doprovod, který dodá vašemu obřadu tu pravou romantiku.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Svatební obřad      3 800 Kč
Welcome drink (30 min) + svatební obřad    4 275 Kč
Svatební obřad + svatební hostina (60 min)    5 700 Kč
Welcome drink (30 min) + svatební obřad 
+ svatební hostina (60 min)    6 175 Kč
Svatební obřad + svatební hostina (120 min)   7 600 Kč
Welcome drink (30 min) + svatební obřad 
+ svatební hostina (120 min)     8 075 Kč
V případě zájmu o duo harfy s jiným nástrojem 
(housle, violoncello, flétna..) ceny na poptávku.  

+ cestovné dle vzdálenosti 

Svatební hudební doprovod
 
Jsme skupina hudebníků, která se zaměřuje na hraní na svatbách a to při obřadech, 
ale i po nich. Hrajeme nejen klasické skladby, ale i moderní písně.

Zvýhodněný ceník pro vás:

TRIO (zpěv, housle, klavír) obřad   od 3 990 Kč
    obřad + 2 hodiny  od 6 175 Kč 
    obřad + 4 hodiny  od 8 265 Kč
KVARTETO (flétna, housle, viola, violoncello/kytara)
    obřad   od 4 750 Kč
    obřad + 1 hodina  od 6 460 Kč
    obřad + 2 hodiny  od 8 170 Kč
Prostoje mezi hraním      100 Kč/os./hod.

Uvedené ceny jsou do 60 km od Hradce Králové, v případě 
delší vzdálenosti ceny na poptávku. 
+ cestovné dle vzdálenosti 
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Klavíristka Marie Drkulová
Hudba přináší do našich životů radost, inspiraci, spontánnost a podkresluje naše pro-
žitky. Živá hudba k svatebnímu obřadu dle vašich představ je jeden z nejkrásnějších 
dárků, kterým se můžete v tento mimořádný den obdarovat.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Piano        1 520 Kč
Piano + housle/violoncello/saxofon/zpěv   3 040 Kč
Hudba k obědu (2 hodiny)     1 900 Kč

+ cestovné dle vzdálenosti 

Kapela MP3
 
Hudební produkce na společenské akce, svatby, firemní večírky, maturitní plesy a jiné. 

Zvýhodněný ceník pro vás:

6 hodin hudební produkce v rámci Prahy a okolí   33 500 Kč 
(V ceně jsou zahrnuty cestovné kapely, doprava, 
vlastní aparatura, montáž, demontáž, nazvučení, 
amortizace hud. nástrojů aj.)
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DJ Michal Pácalt  
Vážení snoubenci, víme, že svatba je jedna z nejdůležitějších událostí ve vašem životě. 
My jsme tu od toho, abychom váš den udělali jedinečným!

• hudební produkce, Moderace
• ozvučení obřadu, Technické zajištění
• booking umělců, Fotografů a kameramanů
• poradenství a příprava scénáře
• speciální efekty

Zvýhodněný ceník pro vás:

Odpolední - večerní zábava (cca 17:00 - 1:00)    9 500 Kč
Od oběda do večera     11 400 Kč
Celý den - včetně ozvučení obřadu   13 300 Kč

+ doprava
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Dodavatelé:
DEKORACE
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Balonové dekorace Bablfuk 
Někdy je vaše akce tak moc důležitá, že prostě potřebuje něco navíc, co jí udělá ještě 
víc speciální. A my jsme tu od toho, abychom “trošku” toho extra na vaši párty při-
nesli. Ať už se jedná o oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek, photo session nebo 
jen chcete překvapit svého blízkého, máme ty pravé balónky na to, aby váš den byl 
opravdu výjimečný.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Obří latexové balóny s heliem Ø 80–100 cm   od 900 Kč/ks
Transparentní balónky plněné dekorační 
(zelení, mini balónky, lýkem) Ø 60 cm   od 712 Kč/ks
Balónková mozaika (číslice nebo písmena)
- 3D rámy plněné mini balónky    od 940 Kč/ks
Balónková oblaka      cena na poptávku 
Balónkové girlandy      od 4 275 Kč
Balónková zeď - skvělé jako fotokoutek    od 8 075 Kč
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Květinová písmena
Květinová písmena, to je láska. Láska k oslavám, designu a myšlence, která vznikla na 
začátku roku 2020, aby vyplnila díru na českém trhu a zároveň zdůraznila důležitost 
momentů ve Vašem životě.

Proto jsme pro Vás vytvořili půjčovnu, kde nabízíme pronájem originálních nepře-
hlédnutelných dekorací z umělých květin a stabilní celokovové konstrukce. Vybrat si 
můžete z celé škály písmen, čísel a symbolů, díky kterým Vaše událost zaručeně roz-
kvete. Barevný odstín připravujeme vždy na míru, takže Vaše kombinace bude navíc 
originál. Naše písmenka budou zkrátka Vaší akci slušet.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Číslice 60 cm        570 Kč/ks
Symbol & a srdce       570 Kč/ks
Písmeno 90 cm       807 Kč/ks
Nápis LOVE 100 cm   3 790 Kč/ks
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Svítící písmena
Jsme půjčovna svítících písmen, číslovek a symbolů v různých velikostech. Všechna 
naše písmenka jsou z kovu, s LED žárovkami a v závislosti na velikosti jsou buď na 
baterie (menší 30 cm písmenka) nebo na elektřinu (písmenka od 60 cm). Písmena jsou 
vhodná na sestavení individuálních nápisů, názvů nebo sloganů v libovolné délce. 

Zvýhodněný ceník pro vás:

Písmena, symboly a číslice 30 cm (set 3 ks)     760 Kč/set 3 ks
Písmena, symboly a číslice 90 cm      855 Kč/ks
Symboly a číslice (&, srdce, hvězda, +) 60 cm    665 Kč/ks
Neonové nápisy     1 425 Kč/ks
Obří LOVE (120 cm, 4 samostatná písmena) 5 700 Kč
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Půjčovna dřevěných dekorací Wood & Wedding 
Pro milovníky dřeva a boho stylu je tu naše půjčovna dřevěných svatebních dekorací 
Wood & Wedding. 

Poslední roky se stává častou dominantou svateb dřevo a dřevěné dekorace.  
Je jemné, krásně voní a vkusně doplní jakýkoliv typ svatby. Půjčujeme slavobrány - 
šestiúhelníky, sedmiúhelníky či rustikální dveře. Nabízíme obřadní stolečky, stojany 
do candy barů a další dekorace jako jsou krabičky na prstýnky. 

Letos mimo jiné chystáme 3D slavobrány, které jsou naprostým fenoménem. 

Sleva 15 % na každou objednávku z e-shopu www.wood-wedding.eu při zadá-
ní kódu do poznámky „Koordinace“.
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Párty světýlka
Plánujete svatbu a chcete si zajistit krásnou a nezapomenutelnou atmosféru?
Vyberte světýlka, která se Vám nejvíce líbí!

K ceně půjčovného se přidává vratná kauce ve výši dvojnásobku ceny celkové objed-
návky. Standartní výpůjční doba je 3 dny. Pokud však světýlka potřebujete na delší/
kratší dobu, není to žádný problém, cenu si dohodneme předem podle konkrétního 
počtu dní.

Zvýhodněný ceník pro vás:

Malá barevná světýlka (53 m)   540 Kč
Malá bílá světýlka (35 m / 53 m)   450 Kč / 540 Kč
Střední barevná světýlka (20 m)   270 Kč 
Střední bílá světýlka (20 m)   270 Kč
Velká barevná světýlka (35 m)   450 Kč
Velká bílá světýlka (35 m)    450 Kč
Bílé párty srdíčko (35 × 35 cm)   180 Kč
Červené párty srdíčko (35 × 35 cm)   180 Kč
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Poznámky 
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www.wood-wedding.eu |         @wood-wedding.eu |         @wood-wedding.eu 


