Informace pro konání svatebních obřadů v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové
Vážení snoubenci,
rádi bychom Vám nabídli možnost uspořádání svatebního obřadu v prostorách
vestibulu II. patra pod kopulí.
Cena za podnájem činí 5 000 Kč. V této ceně Vám podnajmeme prostor na 3 hodiny a
můžeme zapůjčit celkem 20 ks židlí s bílými saténovými potahy, 3 ks čtvercových
stolů s ubrusy (1x pro oddávajícího, 1x pro odložení sektu na přípitek, 1x pro
umístění technického vybavení), červený koberec, ozdobné dekorace na zábradlí,
polštářek na prstýnky a reprodukovanou hudbu.
Květinové aranžmá na stůl před oddávajícího a sekt dodávají snoubenci.
Dále je možnost využít příchodu utajené nevěsty, nevěsta tedy nemusí být spatřena
do příchodu před oddávajícího.
Po dobu podnájmu mají novomanželé s rodiči a svědky vstup do veřejně
přístupných prostor pro účely fotografování s jedním fotografem. Ostatním hostům
je vstup do výstavních a expozičních prostor zpoplatněn sníženým vstupným 50 Kč.
Kapacita vestibulu je omezena na 50 osob. Do vestibulu druhého patra je možné se
dopravit výtahem.
Historická budova muzea je národní kulturní památkou a slouží pro specifické
muzejní účely. Prosíme o respektování návštěvního řádu a zejména:
 zákazu kouření a rozdělávání otevřeného ohně;
 zákazu pořizování fotografií a audiovizuálních nahrávek v expozičních a
výstavních prostorách, mimo fotografování novomanželů s rodiči a svědky;
 zákazu zásahů do interiérů objektu, např. vylepováním či vyvěšováním
jakýchkoli propagačních materiálů na stěny, obložení apod., zatloukat do stěn
a obložení hřebíky, špendlíky apod.,
 zákazu otevírat vitrážová okna, manipulovat se svítidly, stěhovat mobiliář bez
souhlasu uživatele objektu;
 vstupovat do výstavních prostor s jídlem a pitím;
 zákazu odkládání předmětů a sedat na stavební části budovy (parapety, niky,
sokly, krycí desky topení a zábradlí apod.);
 zákazu používání bublifuků, házení rýže a živých okvětních lístků uvnitř
budovy.

Termín svatby je potřeba rezervovat na matrice Magistrátu města Hradce králové,
oddávací dny je možné zjistit na webových stránkách MMHK
https://www.hradeckralove.org/matrika-manzelstvi/d-55465.
Můžete využít možnost drobného občerstvení v prostorách muzejní kavárny po
dohodě s kavárníkem. Nájemce kavárny můžete kontaktovat osobně, přímo
v kavárně, nebo na emailové adrese kavarna@muzeumhk.cz.
Je možné zaparkovat v oblouku pod muzejním schodištěm maximálně sedm
osobních vozidel. Ostatní parkovací plochy jsou ve správě společnosti ISP, tedy za
poplatek.
Platbu je potřeba provést nejpozději 14 dní před konáním obřadu. Fakturační údaje
prosím uveďte nejpozději 20 dní před konáním obřadu. Platbu je možné provést
v hotovosti nebo převodem na účet dle uvedených fakturačních údajů.
V den obřadu doporučujeme přijet nejpozději 30 minut před jeho zahájením.
Současně doporučujeme dodat květinové aranžmá a vychlazený sekt.
Upozorňujeme na skutečnost, že objednatel akce odpovídá za případné poškození
interiéru a vybavení muzea způsobené svatebčany a může být požadována náhrada
vzniklých škod.
Případné dotazy rádi zodpovíme na emailu info@muzeumhk.cz.

