
Nový prostor 
pro vaše akce

Projekt realizován 
díky finanční podpoře: Partneři centra:



SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM

• Moderní a bezbariérový víceúčelový sál 

• Vybudován za účelem sportu 
a konání kulturně-společenských akcí

• Vybavené zázemí pro akce velkého formátu 
(maximální kapacita 249 osob)

• Možnosti prostorových dispozic na míru 
(unikátní výsuvné hlediště, dva velké sály)

• Velká zrcadlová stěna, nejmodernější osvětlení 
i audiotechnika

• Zázemí pro hosty – šatna, bar, balkon

• Zázemí pro realizační tým (šatna, WC, sprchy)

• Možnost využití cateringové společnosti, kapely, 
vystoupení…



Jaké akce pro vás připravíme

1. Ples, karneval, taneční večer

2. Divadelní představení, koncert, přednáška

3. Konference – podle potřeb ve velkých či menších 
prostorách

4. Covid konference

5. Svatba

6. Večírek, party, oslava

7. Sportovní soutěž, vystoupení



1. Ples, karneval, 
taneční večer

• Až 149 osob pro ples, 
až 249 osob pro společenské akce

• Rozmístění stolů a židlí na míru 
(k dispozici základní plánogramy)

• V ceně výzdoba sálu - viz foto

• Nabídka kontaktů na kapely

• Možnost využít náš smluvní catering 
nebo vlastní

• Zajistíme kvalitní taneční vystoupení dětí
či dospělých



1. Ples, karneval, 
taneční večer



2. Divadelní představení
koncert, přednáška

• 150 diváků v hledišti v pohodlných
polstrovaných sedadlech

• Maximum 199 osob v sále

• Kvalitní audiotechnika s možností
ozvučení i šaten účinkujících,
foyer a balkonu

• Opona k dispozici pro přípravu
kulis či vystupujících

• Zázemí šaten a WC pro vystupující

• Občerstvení na baru

• Foyer s vysokými bistro stolky na stání 
nebo sezení u nízkých stolků – viz foto



2. Divadelní představení
koncert, přednáška



3a. Konference - velká

• Sezení připravíme na míru – maximálně 
200 sedících osob

• Možnost využití ozvučení sálu 
včetně mikrofonů 
(2x bezdrátové a 2x head set)

• Wifi připojení

• Zapůjčení dataprojektoru

• Připravíme jednoduché občerstvení  
(karafy s vodou, káva, čaj, ovoce, sýry…)



3a. Konference – velká



3b. Konference – malá

• Sezení na míru – maximum 30 osob

• Wifi připojení

• Zapůjčíme dataprojektor
nebo velký LCD monitor

• Klimatizace v teplých měsících

• Připravíme jednoduché občerstvení
(karafy s vodou, káva, čaj, ovoce, sýry…)



3b. Konference – malá



4. Covid konference

• Sezení připravíme na míru dle platných
hygienických opatření

• Dezinfekce u všech vchodů

• Wifi připojení

• Možnost využití ozvučení sálu
včetně mikrofonů
(2x bezdrátové a 2x head set)

• Připravíme jednoduché občerstvení
(karafy s vodou, káva, čaj, ovoce, sýry…)



4. Covid konference



5. Svatba

• Výhodou je blízkost městské zahrady, 
kde často obřad probíhá

• Prostorové dispozice
připravíme na míru

• Možnost využít vlastní catering 
nebo náš smluvní

• Doporučíme kapelu

• Pomůžeme s přípravou
novomanželského tance



5. Svatba



6. Večírek, party, 
oslava

• Skvělý prostor pro slavnostní hostinu
a tanec pro hosty

• Prostorové dispozice
připravíme na míru

• Možnost využít vlastní
nebo náš smluvní catering

• Kontakt na kapely

• Nabídka taneční výuky pro hosty
s profi trenéry jako součást programu



6. Večírek, party, oslava



7. Sportovní soutěž, 
pohybový workshop, 
vystoupení

• Prostor pro konání akcí velkého formátu

• Dva velké sály nad sebou

• Tělocvična 13x 22m jako šatna
a prostor pro rozcvičení
soutěžících / vystupujících

• Bezbariérový sál 11x 16m 
pro soutěž / vystoupení

• Velká zrcadlová stěna

• Občerstvení na baru

• Prostor pro diváky v přízemí i na balkoně

• Šatny a WC se sprchami pro realizační tým



7. Sportovní soutěž, 
pohybový workshop,
vystoupení



Základní ceny pronájmu

Pronájem prázdného sálu pro sportovní účely

• Tělocvična se základním nářadím 400 Kč/h

• Společenský sál se zrcadly 500 Kč/h

Zapůjčení audiotechniky (paušál) 500 Kč

Zapůjčení mikrofonů (paušál) 100 Kč

Zajištění zvukaře na akci 300 Kč/h

Ostatní ceny pronájmu pro Vaše akce rádi poskytneme na vyžádání.

Informace na zbraslav@sokol.eu, 605 959 740

mailto:zbraslav@sokol.eu

