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 1. Jak dlouho dopředu je zapotřebí si místo rezervovat a jak postupovat?
Vzhledem k tomu, že v pivovaru je možné uspořádat maximálně dvě svatby s obřadem v jeden 
den, aby bylo zachováno soukromí a intimita vašeho obřadu, pak platí pořekadlo: čím dříve, tím 
lépe. Většinou si páry rezervují svatební prostory cca půl roku dopředu. 

• Pokud se  vám naše prostory a  přístup líbí, pak nás kontaktuje prostřednictvím e-mailu: 
secese@prazdrojvisit.cz či telefonicky: 735 189 019, kdy si domluvíme společný termín pro-
hlídky prostor a vše osobně na místě doladíme a připravíme vám nabídku.

 2. Přejete si svatební obřad pod širým nebem, 
ale co když vám počasí nebude přát?
Pak se nebojte! V pivovaru vám nabídneme několik variant k řešení ošklivého či deštivého počasí. 
Vše bude záležet na osobní domluvě, ale zde máte pár tipů pro uklidnění.

• Váš svatební obřad je možné uspořádat na Formance v Pivovaru Plzeňský Prazdroj, na valečce 
v Pivovarském muzeu, v některém ze sálů Konferenčního a společenského centra SECESE, Ná-
vštěvnickém centru či dokonce v pivovarských sklepích. 

• Máme k dispozici již předem nazdobenou slavobránu, kterou lze odstrojit a nazdobit dle vaše-
ho přání. Tedy i jakákoliv místnost se na ten daný okamžik promění v kouzelné místo pro vaše 
sladké ANO.

 3. Máte představu o výzdobě pro váš svatební obřad a hostiny?
Pokud se rozhodnete uskutečnit svatební obřad v prostorách pivovaru či Pivovarského muzea 
v Plzni, pak budete mít od nás připraven: obřadní stůl se skirtingem, židle potažené sukénkou 
až  pro  16 osob (bílá či  champaigne barva sukně, potažené přes stůl a  židle), kytici na  stolek 
pro oddávajícího (dle vašeho barevného zadání), přípitek pivem pro novomanžele, svědky, od-
dávající.

• Za příplatek je možné připravit drobnou dekoraci dle domluvy (organza, venkovní květináč, 
stužky)

• Pokud si však chcete další výzdobu připravit sami, pak je možné přijít den předem a vše si na-
aranžovat. Nebo nám stačí předat vaše dekorace a my vám vše připravíme, bude-li to v našich 
silách a nebude zapotřebí profesionální aranžérky. 

• V ceně hostiny jsou ubrusy a prostření. Další dekorace jako např. stužky, ubrousky, organzy 
či potahy je možné zajistit za příplatek dle domluvy.

 4. Přejete si vlastní zákusky a svatební dort?
Pak u nás máte možnost si dovést všechny sladkosti pro váš velký den. Disponujeme velkými 
chladicími prostory, tedy se  nemusíte obávat roztečení vašich dobrot a  profesionálně vám je 
uskladníme a v pravý okamžik připravíme na stoly.
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 5. Plánujete přijet ve svatební koloně a bojíte se,  
aby byl dostatek parkovacích míst? 
V pivovaru se dostatek parkovacích míst najde, nebojte! Zdarma nabízíme běžně až 20 parkova-
cích míst pro svatby na spodním parkovišti pivovaru. Pokud byste měli náročnější požadavky, pak 
vše doladíme na osobní schůzce.

 6. Sháníte ubytování pro vás a vaše svatební hosty v blízkosti pivovaru?
Nedaleko pivovaru se  nachází hned několik krásných hotelů s  dostatečnou kapacitou pokojů 
a vřele vám je doporučíme na osobní schůzce. Dokonce vám nabídneme i některé partnerské 
hotely za zvýhodněnou cenu. 

 7. Bude vám na svatbě hrát kapela a potřebují své zázemí? 
A jaké technické vybavení vám dokážeme zapůjčit?
I kapele dokážeme připravit svoji místnost, kde si budou moci nechat v bezpečí své vybavení. 
Především v Konferenčním a společenském centru SECESE, které disponuje několika salonky, je 
možné mít jak sál pro kapelu, tak i například šatnu pro svatební hosty. V sále Pilsner Urquell je 
vyvýšené podium pro kapelu, tedy vznikne i efektivní oddělení tanečního prostoru od hudebníků. 

Po předchozí domluvě vám také dokážeme zapůjčit projektor, plátno, mikrofon či zajistíme pro-
jekci přes televizi a případně další techniky na přání. Tedy si můžete pro své svatební hosty připra-
vit překvapení v podobě prezentace fotografií, videí apod.

 8. Plánujete protáhnout vaši svatební veselici do rána?
Pokud si přejete svoji svatební párty protáhnout o něco déle, než je standardní (do 24 hodin), pak 
je to možné, nicméně vás předem požádáme o sdělení přibližného času ukončení akce, abychom 
zajistili personál.

 9. Přejete si pořídit opravdu originální svatební fotografie?
Pak v pivovaru najdete kouzelná zákoutí, kde vynikne originalita vašeho svatebního místa. Je 
možné se nechat vyfotografovat i v pivovarských sklepích, kam vás doprovodí průvodce, případ-
ně i na jiných místech v pivovaru dle předchozí domluvy.

10. Chcete zajistit svatebním hostům originální zábavu během 
soukromého rodinného oběda či focení novomanželů?
Chcete-li hostům zpestřit svatbu nevšedním zážitkem, uspořádejte jim Školu čepování piva 
Pilsner Urquell pod vedením pivovarského odborníka či prohlídku Pivovaru Plzeňský Prazdroj, 
kde se slavné plzeňské pivo vaří. Případně si budou moci svatební hosté zkusit i poskládat dřevě-
ný bednářský soudek.


