Svatební nabídka
Jmenuji se Tereza Kadlecová a již několik let se věnuji přípravám svatebních dnů na klíč. Nově
jsem provozovatelkou Kulturního domu a restaurace Zliv a tak bych Vám ráda nabídla a
představila možnosti, které tento objekt nabízí. Mou prací je navrhnout kompletní řešení
svatebního dne a připravit tak nezapomenutelné okamžiky pro snoubence i všechny jejich hosty.
Rádi Vám vyjdeme vstříc s každou maličkostí a každým Vaším přáním. Miluji svou práci a
odměnou jsou mi spokojení klienti, kteří si svůj velký Den užili naplno a bez starostí.
Mou práci a reference můžete vidět na webu www.svatba-hluboka.cz

Využitelná plocha 400m2
Kapacita míst na sezení v uspořádání „Divadlo“ … 400míst
Kapacita míst na sezení v uspořádání „Ples“ … 300míst + stoly + využitelný taneční parket
Kapacita míst na sezení v uspořádání „Svatba“ … 200míst + stoly + využitelný taneční parket
Kapacita míst na stání … 600osob
Vybavení sálu:
− šatny pro účinkující
− šatny pro návštěvníky
− molo pro módní přehlídky
− pivní výčep s obsluhou, bar s obsluhou
− toalety
− podium s promítacím plátnem a elektrickou přípojkou, ovládání opony, možnost různého
osvětlení, disco koule, UV lampy
− bezbariérový přístup, prostorné parkoviště

Svatební balíček 1
Obsahuje:
− pronájem prostor společenského sálu 400m², přilehlých šaten, stoly + bílé ubrusy, židle
− otevřené bary + obsluha na baru
Neobsahuje:
− provoz kuchyně, cattering
− využití nádobí, příborů
− obsluhu na sále
Cena za pronájem v období červen - srpen: 2000Kč / hodina
Cena za pronájem v období září - květen: 2800Kč / hodina
Cena nápojů dle standardního nápojového lístku v KD Zliv

Svatební balíček 2
Obsahuje:
− využití prostor společenského sálu 400m², přilehlých šaten, stoly + bílé ubrusy, židle
− otevřené bary + obsluha na baru
− kompletní zajištění catteringu při svatební hostině i večerní párty od KD Zliv na míru
− obsluha na sále, kompletní servis po celý den
− dětský koutek
Cena za pronájem: 0Kč / hodina
Cena catteringu se odvíjí od individuální nabídky postavené na míru klientovi.
Cena nápojů dle standardního nápojového lístku v KD Zliv

Doplňkové služby KD Zliv :
− využití ozvučení v sále (připojení přehrávače, notebooku k naší aparatuře) … 300Kč / hod
− projektor + plátno… 2000Kč / den
− výzdoba slavnostní hostiny … cena dle nároků a přání klienta (máme v inventáři na výběr
různé vázičky, květináčky, dřevěné doplňky, svícny různých rozměrů, bílé svatební
potahy na židle včetně mašlí všech barev) + zajistíme přípravu výzdoby
− dále zajistíme spotřební materiál: ubrousky, svíčky, kamínky, jmenovky, běhouny, organzy,
balonky, konfety, vše dle přání a nároků klienta

Rádi zajistíme prověřené dodavatele služeb pro celý svatební den:
− fotografa, kameramana
− vizážistka, kadeřnice, nehtová modeláž
− svatební dort
− doprava hostů: limuzína, veteráni, let balonem, turistický vláček...
− doprovodný program: taneční vystoupení, fakír, barmanská show, karikaturista, folklorní
soubor, baviče pro děti...
− upomínkové dárečky pro hosty
− kompletní květinovou výzdobu nejen svatební hostiny, ale i pro nevěstu, družičky, auta,
maminky...
− kapela nebo DJ, živá muzika k obědu (smyčcové uskupení, kytara – příčná flétna –
populární i klasické skladby)
− svatební koordinátorka a provozovatelka KD v jedné osobě (www.svatba-hluboka.cz)

Kompletní zajištění venkovních obřadů:
− židličky, potahy na židle + mašle ve vámi zvoleném odstínu
− slavnostní oblouk - brána
− obřadní stoleček
− koberec bílý/červený
− květinová výzdoba
− živý hudební doprovod: kytara + příčná flétna, smyčcové uskupení, harfistka
− kompletní montáž/demontáž
− cena na míru klientovi

Kontakt:
Bc. Tereza Kadlecová
email: info@kdzliv.cz
mobil: +420 728 942 801

KD Zliv: Dolní náměstí 585, 37344 Zliv
Těšíme se na Vás. Váš KáDéčko team.

