
RESTAURACE „NA RANČI“
Ranch „CH“ 
v Ořešíně u Brna se během své letité existence stal žádaným 
místem pro konání svatebních oslav i uzavírání sňatku.
Srdečně zveme každého, kdo má zájem o vynikající relaxaci 
a kulturní vyžití. Nabízíme příjemné posezení ve westernově 
řešeném interiéru, kterému nechybí styl a nápad. 

LIMUZÍNY, KOČÁRY

Přízemí OC FUTURUM

KVĚTINY CUKRÁRNY, RESTAURACE OZNÁMENÍ, PARTY SERVICEKLENOTY FOTO, SVATEBNÍ CESTY KOSMETIKA

Nehtové studio EuroNails vám nabízí 
modeláž a doplňování umělých nehtů, 
zdobení, manikúru a pedikúru. To vše 
i bez objednání.

50% sleva na všechny služby po dobu 
svatebního veletrhu 20.–21. 2. 2009

Sleva pro nevěsty 50   % po celý rok na 
objednávku.

Blahopřejeme Vám 
k Vašemu rozhodnutí!

V onen slavný den, v den 
Vašeho sňatku, budete mít
určitě oči jen jeden pro druhého 
a abyste si mohli
ty chvíle znovu vychutnat 
a pokochat se pohledem 
do alba fotografi í, jsme tady 
my–FOTO  Sláma.

LUXUSNÍ DOVOLENÁ
NA MAURICIU
Jedinečná nabídka pro novomanžele

Naše květinové studio AMMI, vedené 
Jaromírem Kokešem, Mistrem České 
republiky ve fl oristice pro rok 2008, 
se zabývá aranžováním a vazbou 
květin, výzdobou interiérů a exteriérů, 
pořádáním odborných seminářů 
a květinových výstav. V současné době 
se specializujeme na vázání svatebních 
kytic a dekorací na výzdobu svatebních 
prostor a výrobu květinových šperků 
pro speciální příležitosti.

Úžasné kytice v moderních 
aranžmá, avantgardní styl, 
doplněné perlami a stuhami. 
Květinové šperky pro nevěsty 
a maminky, designově 
navržené k šatům pro váš neza-
pomenutelný den.
Doručování květin.

Přízemí OC FUTURUM

FOTO SKALKA 
Fotografi cké studio Skalka-foto Vám nabízí full service v oblasti 
svatební fotografi e. Nabízíme Vám několik fotografi ckých balíčků, 
ze kterých si, jak věříme,  vybere opravdu každý pár. Fotografování 
bereme vždy komplexně a tudíž i při nejzákladnější nabídce 
zachytíme vše důležité z Vašeho dne D. Těšíme se na Vás. 

Zajistíme Vám úplné 
zdokumentování Vašeho 
slavnostního dne. Foto z příprav, 
svatebního obřadu, snímky 
v přírodních scenériích, v ateliéru, 
z hostiny. Naše snímky jsou mixem reportážních a uměleckých záběrů. 
Novinkou v naší nabídce je grafi cky zpracovaná Svatební kniha.

Firma zajišťuje kompletní svatební 
květinový servis, příležitostní 
a smuteční vazbu, aranžmá ze 
suchých a umělých květin, výzdobu 
interiéru na zakázku, poskytujeme 
rozvoz květin.

Klenotnictví Présence je součástí sítě prodejen, které 
nabízí šperky a hodinky v obchodních centrech v celé ČR. 
V klenotnictví Présence naleznete šperky ze 14-ti karátového zlata, 
18-ti karátového zlata s diamanty a pravými kameny, šperky ze 
stříbra, oceli, plaqué a také hodinky různých značek světových 
výrobců. Šperky společnosti Présence – jejich kvalita a provedení 
patří k tomu nejlepšímu, co v nabídce šperků můžete vidět. 
Reprezentují francouzskou eleganci, která zdůrazní Vaši osobnost. 
Jsou dokonalým spojením svobodného smýšlení a nadčasového 
designu francouzských návrhářů.

1. PRIMOSSA corporation a. s. patří 
k dominantním výrobcům snubních prstenů 
v České republice. Nabízí několik set vzorů 
snubních prstenů, vyrobených ze zlata 
i platiny, které zachycují nejnovější  módní 
trendy tohoto sortimentu.

Zásnubní a snubní prsteny výběr z 800 
modelů, které jsou přímo fyzicky k dispozici, 
případně dalších modelů z katalogu.
Kolekce všech předních českých výrobců 

a výběr zahraničních značek. Platina, žluté zlato, bílé zlato, červené 
zlato, růžové zlato, kombinace zlata, stříbro, nerez. Brilianty, drahé 
kameny, zirkony.

 52 kadeřnických salonů v ČR  otevřeno 
denně, 7 dní v týdnu 365 dní v roce, prodej 
vlasové kosmetiky Klier, Wella, L’Oréal  služby 
celé rodině - myslíme i na Vaše nejmenší 
 bezplatné poradenství pro každého zákazníka 
 bez objednání  kompletní ceny  lákavá 

nabídka – speciální slevy   cappuccino 
každému zákazníkovi 

přízemí OC FUTURUM 

REICH ZDENĚK
Na radnici nebo do kostela historickým 
vozem WANDERER W 24

Ke svatebnímu obřadu a celému 
svatebnímu dni neodmyslitelně patří 
také svatební auto. Hledáte-li v tomto 
směru něco mimořádného, dovoluji 
si Vám nabídnout jednu skutečnou 
lahůdku – Wanderer 
W 24 kabriolet z roku 1936.

LIMUZÍNY KYJOV 
Pronájem luxusních limuzín
Svatební agentura | Solární studia

Společnost PEMA studio life, s. r. o. již 10 let provozuje solární 
studia, svatební agenturu a šestým rokem se zabývá pronájmem 
vlastních luxusních limuzín.

Stáj Bouzov nabízí kočárové služby, kočár dle výběru, od 
jednoduché Victorie po luxusní Landauer. Barva spřežení dle 
výběru, vranící, bělouši, vídeňské spřežení. Vozka a lokaj ve 
stylovém oblečení. Kompletní služby po celé ČR.

CUKRÁŘSTVÍ KAMILA HLADŮVKOVÁ 

Pečeme dorty, zákusky, minizákusky 
a čajové pečivo. Přijímáme objednávky pro 
svatby, narozeniny, promoce. Samozřejmostí 
je také bohatý výběr vánočního cukroví. 
Specialitou jsou jogurtové zákusky a dorty.

Jediný a zároveň jedinečný salon krásy 
ARTEGO vám nabízí péči o celé tělo- 
kadeřnictví,specializace na svatební účesy, 
prodlužování vlasů nejnovějšími metodami, 
kosmetiku- péče o obličej francouzské 
značky Mary cohr, masáže a regenerace 
celého těla, nehtová modeláž a manikůra

CUKRÁRNA ROMANCE
s.r.o.

svatební oznámení  děkovné karty  pozvánky ke svatebnímu 
stolu  menu  jmenovky na stoly  ozdoby na ubrousky 
 rozetky  zasedací pořádky  krabičky na dárky pro svatební 

hosty

Přízemí OC FUTURUM

Specializujeme se na výrobu svatebních oznámení a novoročních 
přání. Zabýváme se i produkcí razítek a  zakázkovou výrobou, 
kde využíváme různé polygrafi cké technologie: knihtisk, výsek, 
slepotisk, reliéfní tisk, zlatotisk, digitální tisk, laminování, laserové 
zpracování materiálů a další, což nám umožňuje maximálně vyjít 
vstříct individuálním požadavkům zákazníka.

Jak se k nám dostanete

  autem směr Vídeň (kryté a bezplatné parkování)
  MHD
– tramvaj č. 2 směr Modřice, zastávka Ořechovská
–  autobus č. 501 Brno – Moravany – Nebovidy – 

Ořechov
  kyvadlová doprava ZDARMA z ulice Úzká a od 
Ústředního hřbitova vždy v celou a v půl

OC FUTURUM BRNO
Vídeňská 100, 619 00 Brno
tel.: +420 547 212 824, fax: + 420 547 212 823
e-mail: info@futurumbrno.cz, www.futurumbrno.cz

Otevírací doba
Obchodní pasáž 10:00–21:00
Hypermarket Tesco 7:00–22:00
Dětský koutek 9:00–21:00
Ruční mytí aut 8:00–20:00
Čerpací stanice NON-STOP

y, y

KVĚTINY NOVÁK
Zákazníkům nabízíme svatební 
kytice, netradiční vazby, vazby ze 
sušených květin, pokojové květiny. 
Na veškerá přání zákazníka 
ihned a ochotně reaguje školený 
a příjemný personál.

Nabídka platí pro pobyty od 18. 4.–31. 10. v juniorsuitě Frangipani 
a pro novomanžele do 6 měsíců od uzavření sňatku
Cena zahrnuje: zpáteční letenku, ubytování na 7 nocí, polopenzi, anlgicky 
mluvícího průvodce, zákl.zdrav.pojištění, transfery
Cena nezahrnuje: let. a bezp. taxy

Hotel LE TOUESSROK******

Nabízíme velký výběr svatebních i jiných dortů,20–30druhů 
cukroví svatební, vánoční i k různým příležitostem,mini 
zákusků,rolád a řezů.Vše je vyráběno v rodinné výrobně.
Zveme vás k příjemnému posezení,rádi vám 

připravíme speciální kávy,čaje a jiné 
nápoje. Naší specialitou je 

tatranský čaj,kvetoucí 
čaj a míchané teplé 
i studené nápoje 
např.mojito,piňa 

colada.

 

 

Vídeňská

D1

Zajišťování gastronomického servisu 
u společenských akcí, dodávka 
a servis teplé i studené kuchyně, 
(svatby, promoce, oslavy, fi remní 
akce, prezentace...).

Pronájem inventáře, pártystanů, 
nádobí, stolů, židlí.

Zajištění celé akce na klíč včetně 
hudby a doplňkového programu.

Pevná cena pro 
nevěstu 9.990 Kč !

Cena pro ženicha
Cena od 51 990 Kč s polopenzí na 7 nocí

1. patro OC Futurum

S EURO NAILS 
budete krásnější 
a Váš den bude 

šťastnější!

svatební veletrh
21.–22. února 2009
10–21 hodin

Vše pro váš
nejkrásnější den
 módní přehlídky svatebních šatů
 prezentace předních brněnských salónů
 svatební šperky a kytice
 ukázky líčení a úpravy účesů
 svatební oznámení
 fotografi cké služby
 svatební cukroví
 pronájmy limuzín a kočárů
 svatební cesty
 restaurace a párty servis

soutěže o ceny od vystavovatelů
 dárkové balíčky
 slevové poukázky

moderuje
Petra Polzerová

host Petra Janů,
skupina LaMancha

Snubní prsteny BISAKU se 
vyznačují designem, kombinací 
materiálů, kvalitou kamenů 
a zpracováním. Každý prsten pro 
Vás zhotovíme na míru. Kromě 
výběru z katalogů a konkrétní 
široké nabídky vzorků si můžete vybrat prsten dle Vaší představy.
Rádi Vám pomůžeme při výběru tvaru, barvy kovu, povrchové 
úpravy, velikosti, množství a kvality zasazených kamenů. 
Poskytujeme rytí jmen a data, ale i jiných textů dle přání.

Zachytíme  tyto rozhodující okamžiky, zinscenujeme záběry 
v prostředí podle Vašeho přání a v krátké době  dodáme fotografi e.

Firma AMIN – svatební oznámení je na trhu již 15. rokem. 
V naší nabídce najdete oznámení v luxusním provedení bílá 
i barevná, skládací i karty, kombinovaná s mašlí i s pergameny. 
Zhotovujeme rovněž oznámení dle Vámi dodané předlohy. Přijďte 
se přesvědčit!

AB Auto Brno spol. s.r.o. 
je  známá hlavně jako 
prodejce značky Mazda, 
Volvo a Fiat v Brně - Slatině. 
V roce 2008 jsme se rozšířili 
o prodej ojetých aut a servis 
Mitsubishi. Připravujeme 
nové prostory, abychom 
letos na jaře zahájili prodej 
Mitsubishi a  Hyundai. Široký 
výběr značek pod jednou 
střechou uspokojí každého 
motoristu.

Zajistíme Vám veškerou květinovou 
dekoraci, bohatá fotogalerie svatebních 
kytic na webu, průměrná cena od 
1 500Kč. Možnost dovozu v den obřadu.



NEDĚLE
15:00–15:05 Zahájení programu

15:05–15:15 Petra Janů – hudební vystoupení

15:15–15:45 Módní přehlídky svatebních šatů

15:45–16:00 Soutěže o ceny

16:00–16:15 Petra Janů – hudební vystoupení

16:15–16:45  Módní přehlídky svatebních šatů

16:45–17:00 Soutěže o ceny

17:00–17:15  Petra Janů –
hudební vystoupení

17:15–17:45  Módní přehlídky svatebních 
šatů

17:45–18:00 Soutěže o ceny

SVATEBNÍ SALONYSVATEBNÍ SALONY PÁNSKÁ MÓDA, DOPLŇKYSVATEBNÍ SALONY

Svatební salon Adeleine 
v Židlochovicích má 
dlouholetou tradici ve 
svatebních službách. 
Nabízí půjčování svat. šatů, 
pánských obleků, dětského 
oblečení, společenských 
šatů… Kvalitní služby za 
příznivé ceny.

Aby byl Váš svatební 
den ještě krásnější.

Luxusní svatební šaty Jesus Peiro, 
Priam  Organizace svateb na 
klíč  Výzdoba obřadního místa  
Půjčovna svatebních dekorací.

1. patro OC FUTURUM
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1. patro OC FUTURUM

Svatební salon a agentura

svatební šaty s noblesou,
svatba s nadhledem …

Salon se specializuje vedle 
nejširší nabídky svatebních 
a společenských šatů 
a doplňků na individuální 
přístup ke každé zákaznici. 
V závislosti na typu svatby, 
či akce vám při vzájemné 
kombinaci námi nabízených 
šatů, korzetů, sukní, šperků 
a dalších doplňků vyrobíme 
originální model kopírující 
nejlépe Vaši osobnost.

Chystá se nejkrásnější 
den vašeho života? 

Přijďte si k nám vybrat ty 
nejkrasnější velice módní 
a exkluzivní svatební 
šaty. Nabízíme šaty 
renomovaných fi rem, ktere 
poskytují luxusní vzhled 
a pocit za výjimečně příznivé 
ceny.U nás najdete jak 
celkový servis pro nevěsty 
tak také pro ženicha 
i družičky

Svatební salon Royal nabízí 
svatební a společenskou 
módu, doplňky, květinový 
servis…

Dále zajistíme profesionální 
služby vizážistky a kadeřnice.
Součástí salonu je solárium.

Pánskou a dámskou společenskou 
módu, která bezpochyby patří 
ke slavnostním 
příležitostem, 
jako jsou právě 
svatební obřady, 
Vám přináší 
společnost 
OP Prostějov 
Profashion.

1. patro OC FUTURUM

1. patro OC FUTURUM

Pánská a dámská móda
Oblékáme českou fotbalovou reprezentaci 
ale i top manažery a manažerky ve 
významných životních okamžicích. I Vy 
se můžete rozhodnout pro svatební, 
společenské či business oblečení prestižní 
pánské značky STONES a elegantní dámské 
značky STEILMANN. Vsaďte na kvalitu a styl!

MAXIM

Oblíbená značka, která se vyznačuje vysokou 
kvalitou materiálů a samotného zpracování.

Svatební a společenská 
agentura

Svatební a společenská 
agentura Sunny life Vás 
nejenom krásně oblékne, ale 
postará se i o zorganizování 
celé svatby a zajistí tak 
veškeré potřebné služby, 
které se svatbou souvisí. 
Najdete u nás velký výběr 
svatebních i společenských 
šatů, pánských obleků, šatů 
pro družičky, svatebních 
dekorací a veškerých 
doplňků.
 
Naší doménou je osobní 
přístup, dokonalost, 
spokojený zákazník  a vše 
pro vaši svatbu pod jednou 
střechou.

Půjčujeme:
 lesklé obleky  smokingy 
 fraky  anglické žakety  

slavnostní vesty  cilindry

Prodáváme:
španělské obleky Javier Arnaiz 
 luxusní německé obleky 

MASTERHAND  obleky 
na běžné nošení  košile 
 doplňky (kravaty, regaty, 

manž.knofl íky …)  chlapecké 
společenské obleky

Těšíme se na Vás.

PRODEJ SVATEBNÍCH ŠATŮ
Kateřina Hanáková

Půjčit nebo koupit…?!

Prodej svatebních šatů všech
velikostí jen pro Tebe 
do 10 999,–

Proč na ně vzpomínat jen na 
fotkách, když je můžete 
mít doma …

Najdete u nás pánské obleky, a to 
jak společenské, tak i  svatební 
a módními vestami, kravatami 
a motýlky.

Dámské luxusní šaty inspirované 
evropskými návrháři v českých 
cenách v rozmanitých barvách 
a materiálech.

Svatební agentura pořádá svatby na klíč a zajišťuje jednotlivé 
služby a zboží pro svatební den, včetně zapůjčení dekorací. 
Svatební koordinátor se postará o veškeré přípravy, dokumenty 
a hladký průběh svatebního obřadu i hostiny. Využijte našich 
zkušeností, již od roku 2004 pořádáme svatby, a nechte se 
inspirovat. Svatební den je neopakovatelný, krásný a jedinečný 
zážitek. Prožijte ten Váš bez starostí. Sara Intimo z Vás udělá 

šťastnou nevěstu!

Sleva na svatební prádlo, 
korzety, podvazky, 
punčochy -13%

Platí pouze v době 
svatebního veletrhu 
v přízemí OC Futurum!

Ambrela je jediná specializovaná prodejna 
na deštníky a módní doplňky, jako jsou šály, 
šátky, kravaty, klobouky a čepice. Nevěstám 
můžeme nabídnout svatební krajková 
paraplíčka, samodržící punčochy v barvách 

bílá a champagne, plédy přes svatební šaty v různých materiálech, 
společenské kabelky a klobouky. Pro ženichy určitě vybereme 
vhodnou kravatu v tkaném hedvábí či polyesteru, manžetové 
knofl íčky a kapesníček do klopy. 

Půjčovna 
společenského 
oblečení pro děti

Půjčovna je zaměřena na 
společenské oblečení pro 
vaše děti od půl roku až do 
tanečních včetně doplňků 
a společenské obuvi. 
Oblečení lze zhotovit i na 
zakázku a je možno obléct 
děti do jednoho modelu 
v různých velikostech.

Svatební veletrh 2009

21.–22. února 2008 10–21 hodin

SOBOTA

15:00–15:05 Zahájení programu

15:05–15:15 Skupina LaMancha – hudební vystoupení

15:15–15:45 Módní přehlídky svatebních šatů

15:45–16:00 Soutěže o ceny

16:00–16:15 Skupina LaMancha – hudební vystoupení

16:15–16:45 Módní přehlídky svatebních šatů

16:45–17:00 Soutěže o ceny

17:00–17:15 Skupina LaMancha – hudební vystoupení

17:15–17:45 Módní přehlídky svatebních šatů

17:45–18:00 Soutěže o ceny

PREZENTACE VYSTAVOVATELŮ

DOPROVODNÝ
PROGRAM

dební vystoupení

pení

šatů

Mediální partneři

Specializujeme 
se na šití svatební 
a společenské módy pro 
baculky,těhotné,maličké 
i vysoké nevěsty. Naším 
heslem je

„Oblékneme 
prostě

každého“

  klasické i originální svatební obleky,
 značkové italské obleky

Oblékneme vás od hlavy až k patě,
pro každý věk… a každou velikost.


