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eden den zámeckou paní…

Představa, jak se stát na jeden
den zámeckou paní, nemusí
zbytečně zabírat místo v řadě
vašich nesplněných snů. Zvlášť
v České republice, kde je mnoho
hradů a zámků. Mnohé z nich nabízejí přímo královský svatební servis.

Na zámek se můžete odebrat mnohem dříve, než začnete chystat
svatbu. Na některých zámcích totiž počítají i s tím, že opět přichá-

a zároveň uprostřed romantické přírody

zejí do módy zásnuby. Kdysi měly zásnuby skoro stejnou váhu
jako sňatek. I když nemají v současnosti žádný právní význam, pro
mnohé páry začíná být opět velmi důležité si budoucí společný život přislíbit při tomto romantickém rituálu. V nabídce některých
zámků a hradů proto najdete kromě nabídky svatebních služeb,
také možnost strávit ve výjimečném prostředí i vaše zásnuby.
Svatba na zámku je oproti civilním svatebním síním vždy více romantická, honosnější, luxusnější. Na hradech a zámcích je možno
absolvovat civilní i církevní obřady. Na některých zámcích v rukou
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původních majitelů se na svatby specializují a zajistí vám dokonalý svatební servis. Kromě svateb podle přání snoubenců nabízejí
již předem připravené svatební balíčky, které v závislosti na ceně,
zahrnují různé množství služeb. Balíčky obvykle obsahují vypracování scénáře svatebního dne, rozpočtu svatby, návrh a dodání
kompletního menu, služby vizážistky a kadeřnice, zajištění kytic
a květinové výzdoby vlastní floristkou, realizaci civilního nebo církevního obřadu a služby fotografa. Chcete-li si svatbu na zámku
užít ještě víc, můžete si nechat zhotovit svatební šperky na zakázku, prostřít na hedvábí dovezeném z Orientu ve vámi zvolených
odstínech nebo dokonce sladit všechny svatební tiskoviny s vaší
květinovou výzdobou pomocí akvarelových kreseb na svatební
oznámení, menu karty apod. K obřadu a fotografování je možné
kromě běžných zámeckých interiérů a svatebních komnat využít
i specifických prostor, např. zámecké kaple, zámecké zahrady, parku, altánu, okolí zámecké fontány, mostů přes hradní vodní příkopy… Nabízí se skutečně mnoho variant, jak podtrhnout výběr kouzelného svatebního místa, jakým zámek nepochybně je. Některé
zámky nabízejí kromě obřadu a hostiny i svatební apartmá pro
strávení noci. Existují i zámecké areály s nabídkou obřadu, hostiny
i ubytování pro početné svatebčany.

Rozhodnete-li se strávit svatbu na zámku, nese to s sebou určitá
specifika. Vzhledem k tomu, že se se svým doprovodem budete
pohybovat v historických budovách, většina svatebních zvyků není
přímo v zámcích povolena (nasazování chomoutů, pilování řetězů,
řezání dřeva apod.). Někde se nepovoluje ani přípitek v zámeckých
kaplích. Jsou vyčleněny prostory, kde je možno na novomanžele
házet rýži či okvětní plátky růží. To vše si na některých zámcích nechávají podepsat v pokynech pro svatební páry. Pokyny jsou pak
závazné i pro všechny svatební hosty. Před začátkem svatebního
obřadu je dobré všechny účastníky s těmito podmínkami seznámit.
Pak už jen vychutnávejte atmosféru vašeho svatebního dne, lahodnou chuť vyhlášených zámeckých dezertů a pokrmů. Na závěr
nezapomeňte společně vysadit v zámeckém parku svatební strom.
Ať tento tradiční rituál předznamená šťastné manželství, v němž se
budete oba cítit vskutku královsky.
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