Svatební obřad na hradě Helfštýně
rok 2017

Hrad Helfštýn

Vážení snoubenci,
jsme připraveni na svatební sezonu 2017 . Nabízíme vám výhodný balíček služeb pro zajištění
vašeho svatebního obřadu na hradě Helfštýn.
To nejlepší, co ze spolupráce s hradem Helfštýnem a matrikou v Lipníku nad Bečvou snoubencům
vyplývá, je skutečnost, že svatba zde je vnímána jako mimořádná a výjimečná událost. Jako
okamžik v životě dvou milujících lidí, který se nedá zopakovat. Proto je zde upřednostňována
kvalita před kvantitou a snoubencům jsou nabídnuty dvouhodinové časové rozestupy mezi
jednotlivými svatebními obřady. Ve spolupráci s námi je dále zajištěna komplexnost služeb, které
jsou pro úspěšnou organizaci svatebního obřadu nezbytné. V Olomouckém kraji neexistuje místo,
které nabízí prostory pro svatby a zároveň už v základní nabídce a v takových cenách poskytuje
komplexní řešení svatebního obřadu od příjezdu svatebčanů na hrad až po odjezd na hostinu.
Těší nás, že zvažujete prožít svůj svatební obřad na hradě Helfštýně a přejeme vám příjemné
svatební přípravy.
Svatební agentura Kopretina

Svatební termíny určené pro rok 2017
Svatební termíny jsou plánovány pečlivě s ohledem na program hradu, který je velmi bohatý. Aby
se svatební termíny nekryly s hradními akcemi a svatebčané nebyli omezováni přívalem hradních
turistů, mohou zde obřady probíhat pouze v pátky.
7.4., 21.4., 28.4., 12.5., 26.5. (bez možnosti večerní oslavy a bez H-studia), 2.6., 9.6. (bez H-studia), 23.6.,
7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8. (v červenci a v srpnu bez H-studia z důvodu sezónní výstavy), 1.9., 8.9.,
15.9., 22.9.2017

Místa určená pro svatební obřad
1.
2.
3.
4.

nádvoří u lip
nádvoří paláce
palácové komnaty
rytířský sál

Pozn. Palácové komnaty a rytířský sál podléhají v letošním roce nově speciálnímu režimu. Svatby
zde obecně nebudeme doporučovat kvůli padající omítce ze stěn. Pokud vás však některá
z palácových komnat či rytířský sál nadchnou natolik, že zde budete chtít nachystat svůj obřad,
bude toto umožněno oproti podpisu, že jste se tak sami rozhodli a přijímáte případná rizika.

Základní svatební balíček
Základní svatební balíček obsahuje profesionální služby agentury, které zahrnují jednu předsvatební
schůzku na hradě Helfštýně, e-mailovou či telefonickou komunikaci a předsvatební plánování
průběhu svatebního obřadu. V den svatby pak zajištění a vyzdobení svatebního obřadu, obsluha
hudebního doprovodu a služba svatebního koordinátora, který se o svatbu a její průběh stará od
příjezdu svatebčanů na hrad až po odjezd z hradu nebo usednutí k hostině do hradní restaurace.
Více informací k balíčku naleznete níže.

Fotografie míst obřadu
1. Nádvoří u lip
Nádvoří u lip je krásné, otevřené místo, jehož výhodou je kombinace obřadu v přírodě a mezi historickými
kamennými zdmi hradu. Tento prostor se nachází v rámci druhého hradního nádvoří a jeho ústředním bodem
jsou tři košaté lípy. Obřad zde může být situován buď k těmto stromům, nebo s romantickým výhledem na
zrekonstruovanou dřevěnou věž.
Kapacita nádvoří u lip: vhodné pro velké svatby nad 50 osob

2. Nádvoří paláce
Nádvoří paláce je posledním hradním
nádvořím. Je to úžasný prostor pro malé i
veliké svatby. Prostor, který snoubí dvě
výhody: svatba venku a zároveň mezi
historickými kamennými zdmi. Nabízí sice
jen jednu variantu situování svatebního
obřadu, na druhou stranu poskytuje zázemí
pro nevěstu, když nechce být až do posledního
okamžiku spatřena. Neméně důležitou
výhodou je variabilita typu výzdoby a
barevného ladění.
Kapacita nádvoří paláce:
vhodné pro velké svatby nad 50 osob

3. Komnaty paláce
Komnaty paláce jsou tři krásné místnosti, z nichž pro svatby je nejoblíbenější první místnost, která má
čtvercový půdorys. Všechny komnaty se nachází v poslední části hradu a jsou součástí hradního paláce.
Výhodou je dispoziční řešení místností, které nabízí dvě varianty situování výzdoby obřadu a dvě možnosti,
odkud mohou přicházet svatebčané, ženich s nevěstou a oddávající s paní matrikářkou. Největší ozdobou
těchto místností jsou okenní otvory, ze kterých je výhled buď do palácového nádvoří, nebo na překrásnou
krajinu okolí hradu. Neméně důležitou výhodou je variabilita typu výzdoby a barevného ladění.
Kapacita komnat paláce:
První místnost je vhodná pro svatby do 50 osob
Druhá místnost je vhodná pro svatby do 30 osob
Třetí místnost je vhodná pro svatby do 50 osob

4. rytířský sál
Rytířský sál je nádherná místnost obdélníkového tvaru. Je částečně stylově zrekonstruovaná. Nachází se
v poslední části hradu a je součástí hradního paláce. Výhodou je dispoziční řešení místnosti, které skýtá
několik variant situování výzdoby svatebního obřadu a několik možností, odkud mohou přicházet
svatebčané, ženich s nevěstou a oddávající s paní matrikářkou. Neméně důležitou výhodou je variabilita typu
výzdoby a barevného ladění.
Kapacita rytířského sálu: 80 osob

Ukázky výzdoby a našich svatebních rekvizit
Židle a ozdoby na židle
Židle jsou u obřadu nezbytné alespoň v minimálním množství pro nejbližší příbuzné. I v obřadních
síních většinou svatebčané stojí. Židle mohou být ozdobeny šerpou, mušelínem, kombinací více
šerp či mušelínu a šerpy nebo živými květinami. Ozdoby na židle dodáváme v různých barvách.
Šerpy se aranžují na všechny židle, mušelíny na vnitřní krajní židle tak, aby vytvářely „uličku“.

Židle a návleky na židle s mašlí
Návleky na židle vyrobené z kvalitního
lesklého materiálu v bílé barvě dodají
svatebnímu obřadu dojem luxusu.
Mašle jsou vyrobené z organzy a nebo ze
saténu a můžeme dodat v těchto barvách:
o bílá
o krémová
o prošívaná zlatým
o žlutá
o zlatá
o hráškově zelená
o tmavě zelená
o světle modrá
o tmavě modrá
o růžová
o lila
o tmavě fialová
o oranžová
o meruňková
o rudá
o vínově červená
o petrolejová
o šedá

Stůl
Stůl je dominantním prvkem svatebního obřadu a na svatebních fotografiích je zachycen z dálky,
z blízka i v různých úhlech. Proto věnujeme jeho výzdobě velkou pozornost. Můžeme jej ozdobit
jednoduše (pouze volně splývajícím ubrusem) nebo naaranžovat náročnějším zdobením (voály,
šerpy, lehoučká síťovina, apod.).

Altánek
Altánek je vhodný pro svatební obřad jako důstojná alternativa slavobrány. Dodáváme jej včetně
lehoučkých dekoračních látek, bez kterých bychom nedocílili takového efektu. Dále doporučujeme
altánek ozdobit květinami.

Slavobrána
Je krásným dekoračním prvkem na svatbách, ale při vhodném výběru doplňkového zdobení
slavobrány se může stát efektní dekorací jakékoliv jiné společenské akce. Slavobrány dodáváme
dva typy.
Tato slavobrána potřebuje oboustranné zdobení.

Tuto slavobránu stačí zdobit pouze z jedné strany.

Pavilon
Svatební pavilon dodáváme jednodušší
čtvercový v bílé barvě nebo zdobnější
osmihranný v černé barvě. Svatební pavilon
nemá střechu, takže neslouží jako alternativa
v případě deště, ale je krásným dekoračním
prvkem. Dodáváme včetně dekoračních látek
v různých odstínech.

Koberec
Koberec výzdobu svatebního obřadu oživí a „pocitově zateplí“. Nedoporučujeme jej ale na travnaté
ploše nebo nerovném kamenitém povrchu. Dodáváme v různých barvách a délkách.

barva mechově zelená, 4-8m

barva cihlově červená, 4-8m

barva bordó, 4-12m

barva žlutá, 4-8m

barva krémová, 4-12m

barva vínově červená, 4-12m

Vázy
Různé druhy váz pro dva základní dekorační účely: vysoké skleněné vázy na zem a nízké na stůl.
Vysoké vázy lze rozestavět kolem slavobrány nebo kolem stolu pro oddávajícího, lze jimi dozdobit
prázdná místa v rámci interiéru. Nízké skleněné vázy na stůl doporučujeme v případě, že vašemu
vkusu odpovídají tradiční i netradiční květinová aranžmá do skla. Nabízíme několik typů váz:
skleněné kulaté, hranaté, vysoké i nízké, keramické bílé hranaté nebo plechové kbelíčky. Nabízíme
také keramické vázy vyrobené na základě fotografií dobových váz nalezených ve vykopávkách
speciálně pro svatby s historickou tématikou. Takže pokud zvažujete svatbu v historickém stylu,
rádi vám tyto vázy zapůjčíme.

Svícny a svíčky
Hořící svíce se k romantice svateb hodí. K obřadu vám nabízíme vysoké kovové svícny, ale i malé
skleněné svícny. Svíčky prodáváme v různých tvarech, barvách a velikostech (svíčky velké,
kónické, čajové a plovoucí).

Dekorační textilie
Na základě objednávky můžeme dodat i další textilie ať už z klasických látek nebo z netkaných
textilií. K dispozici jsou závěsy, šerpy, voály, mašle, stuhy, apod. v různých barvách a velikostech.

Ubrousky a ozdoby na ubrousky
Detail ubrousku může krásně doplnit celkovou výzdobu hostiny. Ubrousky mohou být složeny do
jakéhokoliv tvaru, ozdobeny mašlemi, perličkami, stuhami, korálky… či drobným dárkem pro
hosty.

Tiskoviny
Tiskoviny vyráběné na míru klientovým
představám a připravované akci, vždy perfektně
sladěné s ostatními dekoracemi.

Květiny
Květiny jsou nedílnou součástí výzdoby místa obřadu. Proto nabízíme služby naší floristky, která
nám pomáhá perfektně sladit květinovou výzdobu se zbytkem dekorací. Dbáme na každý detail a
spolu s klientem pečlivě volíme vhodné barevné ladění a vhodný výběr druhů květin s ohledem na
finanční možnosti. Umíme dodat květinovou výzdobu skromnější i bohatou. Doporučujeme, aby se
celá květinová výzdoba nesla v jednom tónu, od svatební kytice až po poslední květinovou
ozdůbku. Další výhodou objednání květinové výzdoby u naší floristky je dovezení čerstvých květin
a květinových vazeb v den svatby až k vám.

Nechte se pozvat na svou svatbu!

Svatební obřad na hradě Helfštýně
Svatební agentura Kopretina
Michálkovická 159
710 00 Slezská Ostrava
Tel: 731 627 766
E-mail: info@svatby-kopretina.cz
www.svatby-kopretina.cz
Irena Hluchníková
Tel: 608 676 044

Svatební hostina na hradě Helfštýně
Restaurant Helfštýnská Holba
Hrad Helfštýn
751 32 Týn nad Bečvou
Tel: 581 797 406
Jiří Svozil
Tel: 737 291 815
Jana Ševčíková
Tel: 774 080 988

