
                             
 
 
 

Tisková zpráva 5. dubna 2016 

 

Zamilované páry soutěží o romantickou svatbu na Špilberku 

Velká světová láska, dva lidé, jeden prstýnek a k tomu jedna originální fotka se žádostí o ruku 

v kulisách hradu Špilberku. Tak „málo“ stačí lidem pro vstup do soutěže „Vyhraj svatbu 

na Špilberku“. Hraje se o svatební obřad za víc než 20 tisíc korun. O vítězném páru rozhodnou 

posluchači Hitrádia Magic Brno.  

 

Historické prostředí, překrásné výhledy na město Brno, profesionální svatební koordinace a z celé slávy 

navíc i pěkné fotky. Co víc si pro svatbu přát? Stačí málo: zapojit se do soutěže, kterou vyhlásilo Hitrádio 

Magic Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna a svatební koordinátorkou Veronikou Polehlovou.  

Před soutěžícími stojí zdánlivě jednoduchý úkol: poslat do 18. dubna fotografii s vlastní žádostí o ruku 

přímo na hradě Špilberku na mailovou adresu magicbrno@hitradio.cz. Rozhodující je vtip a nápaditost. 

Na autory nejpovedenějších fotografií čeká ještě jeden tajný úkol. O tom, jak jej soutěžící zvládnou, 

rozhodne hlasováním široké publikum na facebookovém profilu Hitrádia Magic Brno. Kdo vyhraje 

pohádkovou svatbu, se ve vysílání vyhlásí na 1. máje, na svátek lásky. 

Úspěšný pár získá poukaz na kompletní zajištění svatebního obřadu na hradě Špilberku v hodnotě 

přesahující 20 tisíc korun. O vše bude postaráno, starosti se svatbou budou moci hodit za hlavu. 

Na výhercích bude jen domluvit si termín, vybrat si konkrétní místo na hradě (v nabídce jsou krásně 

opravené historické sály i hradby a bastiony) a taky barvy a styl výzdoby. Svatební koordinátorka 

Veronika Polehlová se pak postará o zajištění všech detailů a o hladký průběh obřadu, svatební 

fotografka Michaela Wecker novomanželům pořídí profesionální fotky. Šťastný pár ani nemusí nikam 

spěchat – výherní poukaz mu bude platit až do příštího léta.  

 

Do kdy se posílají soutěžní fotografie se žádostí o ruku? 

Do 18. dubna.  

Kdy se vyhlásí pár výherců? 

1. května. 

 

Informace o soutěži včetně pravidel jsou zveřejněné zde na webu: 

http://www.spilberk.cz/vyhraj-svatbu-na-spilberku/ 

 

Kontakt: Michael Kalábek, 542 123 616 / 702 176 475, kalabek@spilberk.cz  
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