
Ideální datum svatby 2021 až 2025

Přehled oblíbených svatebních termínů o víkendech (sobota, neděle) 
s vyhledávanými pořadovými čísly a čísly záběrů

2021 2022 2023 2024 2025

"21" jako den v týdnu 

21.02.2021 (neděle) 

21.03.2021 (neděle) 

21.08.2021 (sobota) 

21.11.2021 (neděle)

"22" jako den v týdnu

 22.01.2022 (sobota) 

22.05.2022 (neděle) 

22.10.2022 (sobota)

"23" jako den v týdnu 

23.04.2023 (neděle) 

23.07.2023 (neděle) 

23.09.2023 (sobota) 

23.12.2023 (sobota)

"24" jako den v týdnu 

24.02.2024 (sobota)

24.03.2024 (neděle) 

24.08.2024 (sobota) 

24.11.2024 (neděle)

"25" jako den v týdnu 

25.01.2025 (sobota)

25.05.2025 (neděle) 

25.10.2025 (sobota)

"1" jako den v týdnu 

01.05.2021 (sobota) 

01.08.2021 (neděle)

"2" jako den v týdnu 

02.01.2022 (neděle) 

02.04.2022 (sobota) 

02.07.2022 (sobota) 

02.10.2022 (neděle)

"3" jako den v týdnu 

03.06.2023 (sobota) 

03.09.2023 (neděle) 

03.12.2023 (neděle)

"4" jako den v týdnu 

04.02.2024 (neděle) 

04.05.2024 (sobota) 

04.08.2024 (neděle)

"5" jako den v týdnu 

05.01.2025 (neděle) 

05.04.2025 (sobota) 

05.07.2025 (sobota) 

05.10.2025 (neděle)

"20" jako den v týdnu 

20.02.2021 (sobota)

20.03.2021 (sobota) 

20.06.2021 (neděle)

20.11.2021 (sobota)

"20" jako den v týdnu 

20.02.2022 (neděle)

20.08.2022 (sobota)

"20" jako den v týdnu 

20.05.2023 (sobota) 

20.08.2023 (neděle)

"20" jako den v týdnu 

20.01.2024 (sobota) 

20.04.2024 (sobota) 

20.07.2024 (sobota)

20.10.2024 (neděle)

"20" jako den v týdnu

20.04.2025 (neděle) 

20.07.2025 (neděle)

20.09.2025 (sobota) 

20.12.2025 (sobota)

Den v týdnu = měsíc 

04.04.2021 (neděle)

06.06.2021 (neděle)

08.08.2021 (neděle) 

10.10.2021 (neděle)

12.12.2021 (neděle)

Den v týdnu = měsíc 

01.01.2022 (sobota)

Den v týdnu = měsíc 

01.01.2023 (neděle)

09.09.2023 (sobota)

11.11.2023 (sobota)

Den v týdnu = měsíc 

05.05.2024 (neděle)

07.07.2024 (neděle)

Den v týdnu = měsíc 

02.02.2025 (neděle)

2. pozice den = měsíc 

24.04.2021 (sobota) 

26.06.2021 (sobota) 

28.08.2021 (sobota)

2. pozice den = měsíc 

24.04.2022 (neděle) 

26.06.2022 (neděle) 

28.08.2022 (neděle)

2. pozice den = měsíc 

21.01.2023 (sobota)

2. pozice den = měsíc

 21.01.2024 (neděle)

23.03.2024 (sobota)

25.05.2024 (sobota)

27.07.2024 (sobota)

29.09.2024 (neděle)

2. pozice den = měsíc 

22.02.2025 (sobota)

23.03.2025 (neděle)

27.07.2025 (neděle)

Posloupnost čísel 

"1, 2, 3“

-

Posloupnost čísel 

"2, 3, 4" 

02.03.2024 (sobota)

Posloupnost čísel 

"3, 4, 5"

-

"1" v den, měsíc, rok 

10.01.2021 (neděle) 

16.01.2021 (sobota) 

17.01.2021 (neděle) 

31.01.2021 (neděle)

„"2" v den, měsíc, rok

12.02.2022 (sobota) 

20.02.2022 (neděle)

 26.02.2022 (sobota)

27.02.2022 (neděle)

"3" v den, měsíc, rok

-

"4" v den, měsíc, rok

14.04.2024 (neděle)

"5" v den, měsíc, rok

25.05.2025 (neděle)

"12" v datu vydání

12.06.2021 (sobota) 

12.09.2021 (neděle)

 12.12.2021 (neděle)

"12" v datu vydání

12.11.2022 (sobota) 

11.12.2022 (neděle)

Den s číslem "2" Měsíc 

s "1" 

02.01.2021 (sobota)

02.10.2021 (sobota)

Den s číslem "2" Měsíc 

s "2" 

20.02.2022 (neděle)

Den s číslem "2" Měsíc 

s "3"

-

Den s číslem "2" Měsíc 

s "4"

   20.04.2024 (  sobota  )  

Den s číslem "2" Měsíc 

s "5"

-

Selfiewall – Ideální datum svatby 2021 až 2025               Objednat Selfiewall: www.selfiewall.net               info@selfiewall.net              1/3

mailto:info@selfiewall.net
http://www.selfiewall.net/


Selfiewall - vaše párty, vaše fotky

Svatební slideshow s fotografiemi z vašeho mobilního telefonu živě na přenosném 
zařízení

Použijte krásné datum svatby jako hashtag pro Selfiewall na vaší párty.

Datum svatby : 02.01.2021 → Hashtag: #2121

Datum svatby : 21.08.2021 → Hashtag: #21821

Datum svatby : 22.01.2022 → Hashtag: #22122

Datum svatby : 23.09.2023 → Hashtag: #23923

Datum svatby : 02.03.2024 → Hashtag: #2324

Datum svatby : 25.05.2025 → Hashtag: #25525

Objednejte si Selfiewall na svou oslavu nebo jako dárek pro přátele.

Zábava na večírcích při různých příležitostech: Se Selfiewall získá vaše místo virtuální fotostěnu ve formátu 

XXL. Přijímáte fotografie z večírku z mobilních telefonů hostů a promítáte je živě na zeď jako prezentaci v 

reálném čase. Vše, co potřebujete pro prezentaci fotografií: Projektor, notebook, internet, online přístup na 

Selfiewall a individuální hashtag. Pojďme na to: www.selfiewall.net
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Oslava svatby se Selfiewall

• Všichni hosté se účastní

• Odesílání neomezeného počtu fotografií z mobilního telefonu do zařízení beamer

• Posílání pozdravů, gratulací a emotikonů

• Zasílání hudebních požadavků DJ

• Moderování a odstraňování fotografií

• Stáhněte si fotografie po večírku

• Zapojte se spontánně a anonymně, bez registrace

• Žádná reklama

Máte dotazy k produktu Selfiewall?

Rádi vám pomůžeme.

Selfiewall-Team c/o hma GmbH

Moritzburger Str. 27, 01127 Drážďany, Německo

Telefon: +49 (0) 351 / 500 97 21

E-mail: info@selfiewall.net
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