TISKOVÁ ZPRÁVA
Kačina, 3. 5. 2016

Vezmeš si mě? Co takhle svatba na zámku.
Svatba. Úcta a láska, věrnost a oddanost; před Bohem, před církví,
před státem, před rodinou a přáteli… lidé si je slibují po staletí. Je
svatba více soukromou slavností a posvátným spojením dvou
milujících se lidí, nebo úředním potvrzením vzájemného svazku?
Jak to máte vy?
Žádné veřejné prohlášení o uzavření partnerství definované zákonem neprovází tolik
rituálů, tradic, zvyků, tolik starostí s jeho přípravou a tolik radosti a slávy při jeho
uzavírání. Svatba je výjimečnou, významnou událostí v životě – na svatbu se
nezapomíná. Tak pojďte vzpomínat.
Kromě toho, kdy jste se brali, co veselého se tenkrát stalo a jaké měla nevěsta šaty,
si určitě vybavíte ještě jeden údaj – kde to bylo. Volba místa je pro svatbu zásadní,
zůstane navždy zachována na fotografiích, podpoří důstojnost nebo romantiku
jedinečného okamžiku. A co takhle svatba na zámku?
Na Kačině se lidé z blízka i z daleka berou už roku 1952. Pro letošní sezonu zde
proto připravili unikátní výstavu Historie svateb na Kačině aneb jak jsme se
vdávaly a ženili na zámku. Za účelem získání materiálů potřebných k obohacení
výstavy oslovili kurátoři z Kačiny obyvatele okolních obcí, a tak je výstava vskutku
unikátní – figuríny jsou oblečené do svatebních šatů z padesátých až devadesátých
let, výstavní panely doplňují dobové fotografie z obřadů, svatební oznámení,
svatební doplňky a také svatební dary, nejtypičtější a nejčastější. K nahlédnutí jsou i
kroniky zapůjčené Obecním úřadem ve Svatém Mikuláši.
Výstava představuje historii i současnost svateb včetně jejich příprav, zvyků a
obyčejů, z nichž mnohé přetrvaly nebo byly oživeny i v současnosti. Unikátní jsou
fotografie jedné z rodin z blízkého okolí, v níž je svatební obřad na zámku Kačina
tradicí a manželství právě zde uzavřely již čtyři generace. Kurátoři nezapomněli ani
na významná svatební výročí, trendy v odívání a zdobení a samozřejmě ani
jídelníček pro svatební hostinu. To vše bude na Kačině k vidění po celou letošní
sezonu.
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Výstava vznikla ve spolupráci s Obecním úřadem ve Svatém Mikuláši a agenturou
Svatba IN, která svatby na zámku Kačina zajišťuje v současnosti. Historie svateb na
Kačině je skvělý tip na výstavu pro milovníky dějin každodennosti, kterých je stále
víc. Na Kačině nebudou zklamáni. „Tématu každodennosti zámeckého sídla se
věnuje i expozice Hospodářské zázemí zámku, kde je možné navštívit mimo jiné i
zámeckou kuchyni. Dobové vybavení a kuchyňské náčiní připomíná dobu, kdy se za
Chotků připravovaly hostiny, nejen svatební,“ říká ředitelka Kačiny Alena Štecherová.
Výstava Historie svateb na Kačině je součástí právě této I. prohlídkové trasy. Kromě
každodennosti by se měl na Kačinu vydat nasát inspiraci i každý, kdo vstup do
manželství teprve plánuje a hledá pro svůj den D něco netradičního a atraktivního.
Zámek je jedinečným empírovým klenotem a nabízí i takové prostory, jako je
chotkovská knihovna, divadelní sál nebo nedostavěná zámecká kaple.
U příležitosti konání výstavy pořádá NZM Kačina ve spolupráci se Svatebním
salonem In soutěž NEVĚSTA NA KAČNĚ aneb Svatba na Kačině je In.
Prostřednictvím facebookové stránky Nevěsta na Kačině mohou všechny nevěsty,
které se kdy na zámku vdávaly, sdílet své fotografie a také soutěžit o vstupenky na
Jezdecké slavnosti, volňásky na prohlídku zámku a drobné dárečky. Hlasování
probíhá prostřednictvím lajků, losování o ceny každý týden. Ambicí organizátorů je
vytvořit jedinečnou kolekci svatebních fotografií ze Zámku Kačina, kde se manželství
uzavírá již více než šedesát let. Podrobnosti jsou na stránce Nevěsta na Kačině a
také na webových stránkách www.nzm.cz/kacina. Fotografie mohou soutěžící buď
rovnou přidávat na facebookovou stránku, nebo zasílat mailem či poštou na centrálu
NZM v Praze. Krásné nevěsty z Kačiny budou potom prezentovány na webových
stránkách muzea.
Otevírací doba Zámku Kačina je:
od května do října
úterý až neděle včetně státních svátků
9 – 17 hodin
říjen – pouze víkendy a státní svátky, pro objednané skupiny i mimo tyto časy

Kontaktní osoba: Alena Štecherová, alena.stecherova@nzm.cz, 731 233 520
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se
zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování
zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze také další 4 pobočky
(Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Muzeum na zámku Kačina mapuje především historii českého
venkova, expozice představuje vývoj hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým
empírovým klenotem, návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry jako je Chotkovská knihovna, divadlo nebo
lékárna. Kontakt: NZM Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora. Ředitelka pobočky Alena Štecherová,
alena.stecherova@nzm.cz, 731 233 520, www.nzm.cz
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