SVATEBNÍ INFORMACE č. 1
Milí svatebčané.
Již za dva týdny se sejdeme, abychom společně oslavili spojení dvou rodin v jednu. Děkujeme vám
všem, kteří u toho budou s námi. A aby vše proběhlo podle plánu, připravili jsme pro vás několik
užitečných informací.
Jak již víte z oznámení, oslava se bude konat 14. 10. 2017. Začátek je naplánován na 15 hodin.
Prosíme všechny, aby byli dochvilní a přišli na začátek včas. Je to pro nás důležité. 
Zámecká Sýpka se nachází v Blansku, ulice Dvorská 6. Oslava se bude konat v Nebeském sále v
prvním
patře
budovy.
Zámeckou
Sýpku
si
můžete
prohlédnout
zde:
http://www.sypkablansko.cz/cz/zamecka-sypka/.

Tip pro ty, kdo dojedou dřív a chtěli by se do začátku akce nějak zabavit: Vedle budovy
Zámecké Sýpky si můžete zajít na bowling. Dráhy máme vyzkoušené a vřele doporučujeme.
 Bowling je otevřen od 10 hodin. Hru můžete spojit i s občerstvením. Odkaz na bowling
zde: http://www.bowlingblansko.cz.
A nyní blíže k harmonogramu. V 15 hodin buďte prosím všichni v Nebeském sále.
Připijeme si a začne raut. Těšit se můžete i na sweet bar a krájení dortu. Zasedací pořádek
nehledejte, nebude. Očekáváme, že se větší část z vás bude chtít u stolů střídat a bavit se
napříč skupinkami, tak vás nebudeme omezovat tím, kde máte sedět. 
Ačkoli, jak všichni víte, jsme již oficiálně sezdáni, proběhne v zámeckém parku vedle Sýpky
obřad, který bude pod taktovkou naší velice dobré kamarádky. Doufáme v pěkné počasí, ale
vezměte si něco teplého, ať při obřadu nenachladnete. Obřad chvíli zabere a bude následovat
společné a skupinkové focení. Nyní je obřad naplánován na 18 hodin, ale čas případně
přizpůsobíme aktuálnímu počasí. Svobodné dívky těšte se, budu i házet kytku. 

Po obřadu, focení a házení kytky se přesuneme zpět do Sýpky, kde bude pokračovat hostina a
začne pořádná party s DJ. Ženy, náhradní pohodlnější botky na tančení dlouho do noci se
budou hodit! Další program není pevně stanoven, ani čas ukončení party. Než se rozprchnete,
nezapomeňte si vzít malý dáreček, který pro vás bude připraven.
Další informace:
-

-

-

-

-

-

Focení a natáčení: Velmi vás prosíme, abyste při obřadu nechali své mobilní telefony
schované. Užijte si s námi naplno tuto událost a neobtěžujte se focením či natáčením.
Na to budeme mít profesionály. Vypnutí vyzvánění je, věříme, samozřejmostí.
Děkujeme!
Dress code: Barvy svatby jsou tmavě modrá, zlatá, stříbrná, bílá, a lesní zelená. Pokud
nemáte nic v těchto barvách, nevadí, oblečte si to, v čem se budete cítit dobře. Akce
není oficiální svatbou, ale my ji bereme jako její důležitou součást, proto prosíme o
adekvátní oděv. Rifle prosím tedy nechte doma.  Pánové si mohou vzít oblek nebo
slušnější kalhoty s košilí nebo třeba tričkem s límečkem. Dámy šaty, kostýmek,
kalhoty s blůzkou apod.
Svatební dary: Již nějakou dobu spolu bydlíme, než další příbory a mixér tedy spíše
oceníme finanční příspěvek v libovolné výši do naší společné „kasičky“ na
budoucnost, která nás nyní po svatbě čeká, ať už bude jakákoli. Děkujeme mnohokrát!
Svatební přání: Stejně jako se sháněním a vymýšlením daru si nedělejte starosti ani
s nákupem přání. Budeme rádi, když nám napíšete vzkaz na místě v den oslavy svatby
do připravené svatební knihy.
Nápoje: Hradíme v plné výši nealkoholické nápoje, pivo a víno. Víno z vlastního
vinohradu bude u vlastního stolečku prezentovat vinař Pavel Dobrovolný.
Doprava: Pokud nemáte s kým se do Blanska dostat a vlakem/busem se vám nechce,
můžete využít zdi události a poptat někoho s autem, kdo bude mít volno. Jistě se
několik takových najde. Doporučujeme zajistit si ubytování. Pro cestu zpět do Brna
sice budeme zařizovat vícemístný vůz, který pojede, jakmile se kompletně obsadí. Ale
je vás hodně a cesta do Brna, rozvoz svatebčanů po Brně a cesta zpět nějaký čas
zabere. Buďte proto prosím při čekání na odvoz trpěliví. Dejte nám pro jistotu vědět,
kolik z vás bude mít zajištěno ubytování a kolik z vás bude potřebovat odvoz domů a
pokusíme se to naplánovat ke spokojenosti všech.
A to hlavní! Těšíme se na vás, snad i vy na nás. Pro jakékoli další informace nás
kontaktujte.

S pozdravem
Zuzana a Michal Minaříkovi

