OBEC NALOUČANY
nabízí ke krátkodobému pronájmu prostory kulturního domu ve svém
vlastnictví za účelem pořádání soukromých či firemních kulturních akcí,
oslav narozenin, svateb, křtin, pohřbů a dalších rodinných či veřejných
společenských kulturních akcí.
Kulturní dům je situován ve středu obce v blízkosti kostela Sv. Jakuba
Staršího. Čelní stranou je chodníkem oddělen od vozovky III. třídy, zadní
trakt ústí do klidové zóny se zastřešeným venkovním posezením
s lavicemi a stoly, ke kterému těsně přiléhá udržovaná travnatá plocha
s dětským hřištěm. Zde se otvírá příjemný pohled do údolí řeky Oslavy.

Prostory v KD lze rozdělit do následujících částí, které lze pronajmout
odděleně, případně v libovolných kombinacích:
Obec Naloučany

www.naloucany.cz

SALÓNEK






kapacita cca 25 – 30 lidí
těsně přiléhá plně vybavená kuchyně (viz. dále)
v blízkosti WC
vstup z čelní strany samostatným vchodem
vhodné pro menší oslavy či komorní akce
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VELKÝ SÁL







kapacita: - cca 120 lidí pouze sezení (celá plocha zaplněna stoly)
- cca 60 - 70 lidí při zachování tanečního parketu
- malé pódium – cca 3-4 hudebníci
- velké pódium – orchestr až cca 15 hudebníků
lze využít plně vybavenou kuchyň (viz. dále)
v blízkosti WC
vstup z čelní strany přes prostorné předsálí
vhodné pro velké akce, taneční zábavy apod.
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NÁLEVNA
+ venkovní zastřešené posezení a travnatá
plocha








kapacita: - uvnitř cca 35 lidí
- venkovní zastřešené posezení cca 45 lidí,
- pro navýšení kapacity možnost zapůjčení stanů 3x6 m
umístěním na travnatou plochu
možnost zapůjčení plynového terasového sálače, plynového grilu (za
úplatu)
k dispozici plnohodnotný dvoukohoutový výčepní pult s chlazením
k dispozici WC
samostatný vstup ze zadní strany KD
vhodné pro neformální akce, grilování, opékání,…

KUCHYNĚ
Při pronájmu je k dispozici plně vybavená plnohodnotná kuchyně.
Vybavení: sporák, myčka, varná kostka 9 kW, varná a smažící pánev,
rychlovarná konvice, 2x el. chafing, příbory, džbány, talíře, sklenice na
pivo, limo, víno, šumové víno nebo destiláty, porcelán jako jsou mísy,
misky a mísy na polévku nebo konvice na čaj, hrnce, gastro nádoby s
víky, 2x lednice, kuchyňské nástroje a řada dalšího…
Celý objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě, samozřejmostí je
tekoucí pitná studená i teplá voda, k dispozici je Wi-Fi.
Všechny prostory jsou střeženy pomocí EZS a EPS připojeného na
PCO.
UBYTOVÁNÍ
Je zde i možnost jednorázového přespání. Pro nenáročné možno přímo
v objektu KD (spacák + karimatka) nebo plnohodnotné ubytování
v nedaleké turistické základně. Tu má ovšem v dlouhodobém nájmu
studentský klub katolického gymnázia Třebíč HALAHOJ, obsazenost a
veškeré podmínky ubytování je tedy nutno domlouvat s jejími zástupci.
http://www.halahoj.org/zakladny/naloucany-turisticka-zakladna/

Obec Naloučany

www.naloucany.cz

CENÍK
Pronájem 1. patro (předsálí, sál, kuchyně, salonek, WC)
Občané Naloučan
Ostatní

500 Kč + energie
3.000 Kč + energie

Pronájem přízemí (šatna, výčep, nálevna, pergola)
Občané Naloučan
Ostatní
Možnost zapůjčit stany, grill

500 Kč + energie
1.000 Kč + energie
100 Kč za kus

Pronájem celého objektu KD
Občané Naloučan

1.000 Kč + energie

Ostatní

4.000 Kč + energie

Svatba pro občany Naloučan

pouze energie

Pohřeb pro občany Naloučan

zdarma

Pohřeb pro občany Ocmanic

1.500 + energie

Pronájem salonku + kuchyně (menší oslavy)
Občané Naloučan
Ostatní

500 Kč + energie
1.000 Kč + energie

Pronájem samotné kuchyně pouze na vaření
Jeden den

1.000 Kč + energie

Energie
Zemní plyn

20 Kč/m3

Elektřina

6 Kč/kWh

Vodné + stočné
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KONTAKT

GPS: 49.2326372N, 16.1355572E

Obecní úřad Naloučany
Naloučany 29
675 71 Naloučany
www.naloucany.cz

Správce KD
Roman Sklenář
777 655 713
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