
WWW.SVATEBNÍSVATEBNÍ-KATALOGKATALOG.CZ/21/21/21

NOVÝ ZÁMEK 
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

NECHTE SE ODDAT PANEM FRANTIŠKEM KINSKÝM, 
V AREÁLU JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMPÍROVÝCH STAVEB 

V ČECHÁCH, V NOVÉM ZÁMKU KOSTELEC NAD ORLICÍ.

Zámek patřící starobylému rodu Kinských, ukrytý v tichu an-
glického parku, je skvělým místem pro váš svatební den. Plánujete 
velkou svatbu? Řekněte své ANO v Zrcadlovém sále s výhledem 
do kraje, který pojme až 100 hostů. Bude Váš svatební obřad spíše 
komorní a jen pro pár blízkých přátel? Nechte si uspořádat malou 

svatbu v dámském salónu či na slunné terase zámku. Pokud jste 
milovníky přírody, můžete se nechat oddat v zeleni anglického 
parku, pod dvousetletým platanem. V areálu zámku můžete 
strávit celý svůj svatební den, protože hostinu či raut Vám připraví 
v Toniově zámecké kavárně a restauraci. 
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Při plánování svatby je několik bodů, na kterých záleží více 
než na ostatních – a místo, na jakém se svatba bude konat, je 
určitě jedno z nich. Na tuto událost budeme přece vzpomínat 
celý život, takže bychom si výběr místa, kde si budeme brát 
svého životního partnera, určitě měli pečlivě promyslet.

Možnosti jsou nepřeberné, nezáleží ovšem pouze na naši fan-
tazii, ale také samozřejmě na našem rozpočtu. Na některých 
místech jsou pronájmy prostor pro svatbu vyšší než na jiných, 
takže v tomto bodě si musíme udělat jasno hned na začátku 
svatebního plánování, aby se snad nestalo, že si do detailu 
naplánujeme svou vysněnou svatbu, ale nakonec zjistíme, že 
na pronájem nám fi nance nepostačí.

Můžeme se držet staré dobré klasiky a zvolit tradiční a roman-
tickou svatbu v kostele. Pokud bychom si však přáli svatbu 
v kostele právě z toho romantického a tradičního hlediska, 
a ne proto, že jsme věřící, není to tak úplně možné, alespoň 
tedy ne v kostelích římskokatolické církve. Dají se však najít 
i jiné, menší církve, které nám svatbu v kostele umožní i bez i jiné, menší církve, které nám svatbu v kostele umožní i bez 
pokřtění. Anebo můžeme zapátrat a zvolit nějakou dobro-pokřtění. Anebo můžeme zapátrat a zvolit nějakou dobro-
družnější, ale stejně tak romantickou variantu. Co takhle brát družnější, ale stejně tak romantickou variantu. Co takhle brát 
se v nějakém starém, trochu oprýskaném kostelíčku, který už se v nějakém starém, trochu oprýskaném kostelíčku, který už 
se dávno nepoužívá? Stačí trocha vhodné dekorace a stylová se dávno nepoužívá? Stačí trocha vhodné dekorace a stylová se dávno nepoužívá? Stačí trocha vhodné dekorace a stylová 
a snová svatba je zajištěna.

Dokonalé místo pro svatbu Dokonalé místo pro svatbu Dokonalé místo pro svatbu Dokonalé místo pro svatbu 

Mezi další oblíbená, a dá se říct ještě klasická, místa pro svat-
bu patří hrady, zámky a zámecké zahrady nebo parky, radnice 
či kulturní domy. Svatby ve stodolách, mlýnech nebo na ran-
čích už tak úplně klasické nejsou, ale jejich obliba také roste. 
Onen krásný, rustikální nádech, který na těchto místech na-
jdeme, totiž vypadá obzvlášť krásně na fotkách.

A nakonec zbývá prostor právě pro fantazii, sny jsou přece od A nakonec zbývá prostor právě pro fantazii, sny jsou přece od 
toho, aby se plnily, proto pokud máte nějaké vysněné místo toho, aby se plnily, proto pokud máte nějaké vysněné místo 
pro svatbu, ale zdá se vám to už malinko "ulítlé", stejně nevá-pro svatbu, ale zdá se vám to už malinko "ulítlé", stejně nevá-
hejte a poptejte se, jestli by se něco takového dalo zařídit. Ať hejte a poptejte se, jestli by se něco takového dalo zařídit. Ať hejte a poptejte se, jestli by se něco takového dalo zařídit. Ať hejte a poptejte se, jestli by se něco takového dalo zařídit. Ať 
už jde o svatbu v lese, na pláži, v balóně, na lodi nebo napří-už jde o svatbu v lese, na pláži, v balóně, na lodi nebo napří-už jde o svatbu v lese, na pláži, v balóně, na lodi nebo napří-
klad při seskoku padákem... Je to vaše svatba! Tak ať to stojí klad při seskoku padákem... Je to vaše svatba! Tak ať to stojí klad při seskoku padákem... Je to vaše svatba! Tak ať to stojí 
za to!


