
            PÁR UŽITEČNÝCH RAD NA 

                SVATEBNÍ HOSTINU:
- Přivítání
- Zasedací pořádek
- Přípitek
- Oběd
- Svatební dort
- Výslužka

Přivítání - personál Vás uvítá přáním a přípitkem.Následuje 
rozbit talíře,společné zametání střepů.Jeden z střepů si 
novomanželé nechávají na památku.

Poté vstupují novomanželé a další svatební hosté do 
sálu,novomanželé jdou VŽDY první.Nikdo z hostů by neměl do
sálu chodit např.odkládat si svršky,fotoaparáty nebo svatební 
dary.Čeká se vždy na novomanželé.

Zasedací pořádek - doporučuje se mít u vchodu vytštěn ve 
větším formátu zasedací pořádek,aby každý alespoň přibližně 
věděl kde sedí.Zvláště u velkých svateb,bývá pak zmatek.
Novomanželé sedí vždy v čele svatebního stolu,pokud je to 
dispozičně možné,vždy čelem ke dveřím,aby měli přehled, 
kdo přichází a mohli jít přivítat další hosty.Z každé strany 
novomanželů sedí jeho tchýně a tchán/to znamená,že nesedí 
vedle Vás rodiče/.Je to známka úcty a toho že Vy je a oni Vás 
přijali do rodiny.Pak sedí svědkové,příbuzní a nakonec 
přátelé.Současně je dobré dodržovat pravidlo muž-žena-muž-



žena.Vyjímkou jsou malé dět,kteří sedí vždy u rodičů.Mládež 
sedí vždy na konci stolu.
Před každým hostem by měla být vizitka,popsaná z obou 
stran,vyhnete se tak trapnému vzpomínání na jméno 
někoho,kdo Vám byl ráno představen a Vy jste jeho jméno 
zapoměli.

Po usednut novomanželů a hostů následuje přípitek,který 
vždy zahajuje otec nevěsty,poté otec ženicha a 
svědkové.Ženich pak poděkuje rodičům.

Svatební hostna začíná předkrmem,pokračuje polévkou-pro 
novomanželé z jednoho talíře a hlavním jídlem .
Teprve poté je vhodné odvézt auta,nikoliv před obědem,aby 
čekali ostatní svatebčané s obědem.Stejně tak,se neodchází 
od stolu během jídla/například na cigaretu/,vždy po jídle 
následuje rychlý debarase-sběr nádobí-a okamžitě se 
servíruje další jídlo,na kuřáky se pak musí čekat nebo je někde
shánět venku.

Poslední formalitou je krájení dortu. Svatební dort je 
dominatním prvkem svatební tabule.Rozkrojení svatebního 
dortu provádí novomanželé společeně tak,že ženich položí 
svou ruku na ruku nevěsty a zakrojí.Celé rozkrájení a rozdání 
dortu,pak dokončí personál.Každý host by měl sníst alespoň 
sousto.Odmítnut dortu prý přináší neštěst osobě,která dort 
odmítla i novomanželům.

Nyní mají novomanželé vše ofciální za sebou.Otevírá se raut 
a začíná hrát hudba.



Poslední rada se týká svatební výslužky. Je zvykem,dát domů 
hostům při odchodu svatební výslužku.Doporučujeme mít 
připravené krabičky s malým dortem/batulem/,který na 
požádání personál pouze vydá.Není už zvykem rozkrajovat a 
třídit několik obřích máslových dortů,které někdo z rodiny 
napekl,už jen z hygienických důvodů.Výslužku si řeší 
novomanželé,pokud není dohodnuto jinak.

Toto vše jsou pouze rady a pravidla,která fungují léta.Řídit se 
jimi samozřejmě nemusíte.Pravidla se poslední dobou 
uvolňují,avšak zásady slušnost a úcty k tomuto dni,by měla 
zůstat neměná.

Nyní už je vše jen na Vás.
Lada a Martn Růzhovi


