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NOVÝ ZÁMEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ 
patřící k nejvýznamnějším empírovým stavbám v Česku se nachází 
uprostřed rozsáhlého anglického parku a celý jeho areál je klidným 
místem pro konání svatebních obřadů i svatebních hostin.

Pro svatební obřady v zámku je určen Zrcadlový sál. Ten nabízí 
40 míst k sezení, avšak jeho celková kapacita je 100 osob. Jste mi-
lovníky přírody? Nechte se oddat v zeleni parku. Nejoblíbenější 
místo pro svatby v exteriéru najdete v centru parku, pod korunou 
takřka dvousetletého platanu.

Veškeré požadavky na místo, průběh obřadu, výzdobu, hudební 
doprovod s Vámi naše svatební koordinátorky budou konzultovat 
a připraví tak, aby Váš svatební obřad proběhl k Vaší spokojenosti. 

Foto: Honza Ježdík

Pro menší svatby (do 30 osob) nabízíme uspořádání svatební 
hostiny v Toniově zámecké kavárně. Pro větší svatby je možné 
připravit raut či jiné občerstvení a využít k tomu i velkou terasu. 

Svatební obřady se v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí konají 
druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, ale lze domluvit i jiný termín.

Kontakt: Bc. Ivona Jasníková , Tel.: 734 709 023, 
E-mail: info@zamekkostelecno.cz, www.zamekkostelecno.cz
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O oslavách zamilovaných se nacházejí zmínky již z doby dávno 
před nám známým svátkem sv. Valentýna. Již ve starém Římě, 
v předvečer svátku sv. Lupercalia, vkládaly mladé dívky do ná-
doby lístky se svými jmény. Mladíci si následně lístečky losovali 
a dívka, jejíž jméno si na lístku vytáhli, se měla stát v příštím roce 
jeho ženou.

Den svatého Valentýna, pro který se vžilo jen zkrácené označení 
Valentýn, případně sv. Valentýn, je označován jako svátek lásky, 
respektive svátek zamilovaných. V tento den si partneři posílají 
zamilované dopisy a pohlednice nebo si dávají dárky, květiny či 
sladkosti. A to nejčastěji ve tvaru srdce, jako symbolu lásky.

Podle legendy se tento svátek slaví na počest kněze Valentýna. 
Ten údajně za zády císaře oddával zamilované páry, kterým bylo 
bráněno ve sňatku. Když se jeho praktiky provalily, byl zatčen 
a popraven. Jeho poprava měla proběhnout 14. února. Na jeho 
počest připadá na tento den svátek zamilovaných.

Ve skutečnosti kolem svatého Valentýna (správně Valentin), pa-
nuje řada nejasností. Opravdu ale žil a působil jako katolic ký 

kněz. Podle historických zdrojů měl dokonce léčitelské schop-
nosti. Osoby, které uzdravil, se následně měly obrátit na křes-
ťanskou víru, což nelibě nesla, tehdy v Krista nevěřící široká ve-
řejnost. 

Až začátek 20. století však dává oslavám tohoto svátku zelenou. 
Valentýn byl prý jistý americký obchodník s vánočními přáníčky, 
který, díky krizi, hledal další nápady na nový produkt, aby tím 
získal další a nové zákazníky. Jeho firma již během jednoho roku 
ztrojnásobila obrat a obliba oslav svátku sv. Valentýna rok od 
roku stoupala.

Současné oslavy jsou více konzumní a komerční. Největší pro-
fit ze svátku svatého Valentýna mají nyní obchodníci, a nikoliv 
zamilovaní.

To ovšem neznamená, že máme na své milované protějšky za-
pomenout. Každého vždy potěší malý dáreček nebo kytička 
a ten se nemusí dávat jen na svátek svatého Valentýna.

Proč slavíme svátek svatého Valentýna?


