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Svatební obřad v Pavilonu Grébovka 

 

Kontakt? 

Tel. 725000334 

www.pavilongrebovka.cz 

info@pavilongrebovka.cz 

Termíny obřadů? 

Termíny obřadů jsou vyhlašovány MČ Praha 2 a jsou obvykle zveřejňovány v průběhu 

měsíce listopadu na oficiálním webu MČ a následně na našich webových stránkách. 

Obřady probíhají ve vybrané dny vždy v celé hodiny, přitom první obřad začíná v 12:00, 

poslední obřad v 15:00. 

Poslední obřad v 15:00 hodin je přednostně nabízen snoubencům, kteří u nás pokračují se 

svatební oslavou. 

Pokud vám nevyhovuje termín nabízený MČ Praha 2, můžete si zařídit tzv. církevní obřad. 

Datum a čas obřadu je potom čistě na Vás, počítejte však s tím, že Vámi vybraný termín 

může být obsazen jinou akcí, dokud si jej u nás závazně nerezervujete. 

Rezervace termínu? 

Termín obřadu je nutné závazně rezervovat na matrice Městské části Praha 2 

na tel. čísle 236044121 a pak také v Pavilonu Grébovka na tel. čísle 725 000 334. 

Jaká je cena obřadu? 

4000,- Kč platíte Pavilonu Grébovka (nesouvisí se správním poplatkem 1000,-Kč hrazeným 

na úřadu) 

Cena se hradí za obřad od MČ, církevní obřad i soukromý obřad „na oko“ 
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Platba obřadu? 

Platba se provádí na místě v hotovosti, v případě, že u nás máte po obřadu svatební 

oslavu, platba za obřad se přičte k celkové útratě. 

Co je v ceně obřadu? 

Hodinový pronájem (cca 15 minut před obřadem a 45 minut po obřadu) 

(Př. Obřad ve 13:00 – na místě jsem nejpozději 12:45, opustit místo obřadu musím 

nejpozději 13:45) 

Inventář – obřadní stůl pro oddávajícího a základní set 18 židlí. 

Ozvučení reprodukovanou hudbou dle výběru novomanželů, kterou pouští obsluha 

Pavilonu. 

Přípitek pro novomanžele a svědky.  

Po domluvě můžeme připravit přípitky pro všechny hosty za příplatek. (možnost i varianty 

nealko přípitku) 

Koberec ve vínové barvě na vyžádání. 

Mikrofon k ozvučení obřadu není k dispozici. 

 

Jakou hudbu vybrat? 

Výběr hudby je čistě na Vás, proto si vyberte píseň, která se Vám líbí. 

Pokud hudbu nemáte nebo zapomenete, jsme připraveni Vám pustit standartní svatební 

písně, v případě přání je možné absolvovat obřad bez hudby. 

Kolik písní vybrat? 

Jedna píseň pro nástup nevěsty. 

Jedna píseň pro nástup ženicha a svědků společně. (není potřeba, ženich se svědky 

mohou stát již na místě) 

Další tři a více písní pro následné gratulace hostů jako hudební podkres. 

Písně si pojmenujte – nástup nevěsta, nástup ženich, gratulace 1,2,3… 
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Jak hudbu přinést? 

Hudbu pouštíme z reproduktoru v Pavilonu, vhodné je přinést hudbu na flash disku nebo 

můžeme pouštět hudbu z Vašeho telefonu s vypnutým letovým režimem, případně na 

vašem vlastním PC nebo tabletu. 

Vhodné spojení s našimi reproduktory je konektor JACK. 

Hudbu odevzdáte obsluze Pavilonu při příchodu, aby bylo možné vše vyzkoušet. 

Výzdoba obřadu? 

Výzdoba obřadu je na klientovi, můžeme Vám doporučit spolupracující agenturu Svatba 

v Grébovce, tel. 608852828, FB stránky a Instagram „Svatbavgrebovce“ kde jsou fotografie 

z realizací 

Nabízí slavobrány, koberce, výzdobu židlí, květinovou výzdobu atd. 

Počasí? 

Pokud je hezké počasí, koná se obřad venku v zahradě za Pavilonem. 

V případě, že vydatně padá déšť, obřad se přesouvá dovnitř do historické části Pavilonu. 

 

Kdy se máme dostavit na místo? 

Počítejte s tím, že před Vámi i po Vás může být další svatební obřad, proto je vhodné na 

místo dorazit půl až 15 minut před obřadem, aby se vše stihlo. 

Formality před obřadem? 

Na místě Vás bude nejpozději 15 minut před obřadem čekat paní matrikářka z MČ Praha 

2, která s Vámi zařídí formality. V případě církevního obřadu je to vždy na domluvě s 

konkrétním oddávajícím. 

Na místě musí být přítomen osobně ženich a svědkové s osobními doklady, nevěsta, 

pokud chce být schovaná před zraky hostů může osobní doklad předat prostřednictvím 

jiné osoby, tuto informaci si vždy ověřte na matrice. (Matrika chápe zachování tradice) 
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Kde může být nevěsta schovaná před obřadem? 

Pokud volíte variantu, kdy není nevěstu před obřadem vidět, je potřeba přijít do parku a 

uschovat se ideálně za historickou částí Pavilonu na příjezdové cestě. (Pravidlo: pokud 

vidím já je, oni mohou vidět mě) 

Prosíme doprovod nevěsty o informaci obsluze Pavilonu, že je nevěsta již na místě a 

připravena k obřadu. 

Házení okvětních lístků? 

Můžete použít pro házení živé okvětní lístky, sušené květiny nebo rýži. 

Jelikož jste v parku, je zakázáno házet jakékoliv umělé věci, včetně vystřelovacích a jiných 

konfet. 

Jak probíhá nástup k obřadu? 

Obřad začíná ideálně včas, tj. v celou hodinu (Př. 12:00, 13:00, atd.) 

Svatební hosté se shromáždí v místě obřadu a obsadí ideálně všechny židle a následně se 

rozestoupí tak, aby tvořili „uličku“ pro nástup snoubenců. 

Ženich nastupuje s maminkou a za ním oba svědkové, pokud má svoji nástupovou píseň, 

pokud ne, čeká ženich již na místě a svědci stojí po stranách. 

Jakmile jsou na místě hosté, ženich, oddávající a matrikářka, pak nastupuje nevěsta. 

Jak probíhá samotný obřad? 

Jakmile nevěsta dojde na místo obřadu, přestane hrát hudba. Oddávající má proslov ke 

snoubencům. 

Po obřadu jste vyzváni na místě podepsat dokumenty a po podpisu Vám gratuluje 

oddávající a paní matrikářka, ta Vás vyzve také k přípitku novomanželů se svědky. Na místě 

je již připravena obsluha s přípitky. 

Po přípitku mohou probíhat gratulace, hraje hudební podkres, který jste před obřadem 

předali obsluze. 

Prostor obřadu je potřeba opustit nejpozději 45 minut od jeho začátku z důvodu 

následujícího obřadu, který začíná opět v celou hodinu. (Platí, pokud začíná obřad přesně 

v celou hodinu, tj. včas, jinak platí opustit místo obřadu vždy 15 minut před další celou 

hodinou) 

Tlumočník k obřadu? 

Tlumočníka k obřadu si zajišťují snoubenci sami, bližší informace k požadavkům, které 

musí splňovat, Vám budou sděleny na matrice MČ Praha 2. 

Občerstvení pro hosty před obřadem? 

Vaši hosté si mohou zakoupit občerstvení ze sortimentu přilehlé kavárny, která je běžně 

otevřena, případně po předchozí domluvě je možné připravit pro Vaše hosty drobné 

občerstvení na místě jako voda, džus, limonády podávané v karafách, kanapky 

(jednohubky) a jiné koktejlové pohoštění. 
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Možnosti občerstvení je možné probrat při rezervaci termínu svatebního obřadu nebo 

emailem, konkrétní nabídka Vám bude následně odeslána. 

Hostina/občerstvení po obřadu? 

V našich krásných prostorách Vám můžeme připravit po obřadu svatební oslavu, hostinu 

nebo jen svatební oběd pro vybrané hosty. 

K pořádání využíváme prostory historické části Pavilonu, přístavby kavárny (prosklená část), 

přední terasy Pavilonu (v prostoru U) nebo prostory blízkého Altánu Grébovka ve vinici. 

Konkrétní podmínky pořádání svatebních oslav Vám budou sděleny emailem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pořádáním svatebních obřadů a svatebních oslav máme více jak 10leté zkušenosti, od 

roku 2009. 

Velmi rádi Vám se vším poradíme, neváhejte se tedy na nás obrátit. 

Naším přáním je, abyste si svůj svatební den užili v poklidu a bez starostí. 

Tým Caffe Pavilon Grébovka 

 

 

 

 

 

 


