Areál pro sportovní akce, školení i firemní večírky
Areál SK Joudrs Praha při ZŠ Dolákova v Praze 8 – Bohnicích poskytuje firmám na jednom místě plně
vybavený prostor pro různá sportovní klání i semináře a školení či firemní večírky.

Sportovní firemní turnaje
Softball 2 softballová hřiště s umělým osvětlením,
možnost zapůjčení kompletního softballového
vybavení i zajištění instruktorů a rozhodčích z řad členů
klubu
Multifunkční hřiště s umělým povrchem pro tyto sporty:
Tenis
2 kurty
Minifotbal, házená
2 hřiště s brankami
Basketbal
2 hřiště, 4 koše
Volejbal, nohejbal
4 hřiště
Beachvolejbal

1 kurt

Pétanque

1 hřiště

Možnost zapůjčení veškerého sportovního vybavení na všechny uvedené sporty (míče, sítě, sada na
pétanque atd.). Zázemí (clubhouse) s 6 šatnami, každá je vybavená WC a sprchou.

Semináře i firemní večírky = clubhouse
Restaurace

kapacita 50 osob. Vybavení
dataprojektorem, PC, tiskárnou,
flipchartem, wifi.

Meeting room

samostatná místnost o kapacitě 12
osob, s PC, tiskárnou, tabulí,
flipchartem, wifi

Salonek

otevřený salonek s křesílky a
lenoškami, kapacita 12 osob

A také dětský koutek a terasa s barovým posezením.
Teplé jídlo:
Např. smažený sýr, hranolky, tousty, párky v rohlíku,
klobásy atd.
Nápoje:
Studené i teplé
Možnost zajištění cateringu.
Možnost grilování před clubhouse, zapůjčení grilu či
zajištění obsluhy i nabídky grilovaných mas dle přání.

Modelová cenová nabídka
Pro firemní klienty
(počet účastníků neomezen):

• kompletní pronájem sportovního areálu
se zázemím (clubhouse) na 1 den
• zapůjčení vybavení na všechny sporty
• hlídání dětí s programem
• instruktor softballu

• občerstvení a nápoje
(5 nápojů + 2 teplá jídla na osobu)
Teplé jídlo:
grilované maso, tousty, párky v rohlíku,
klobásy atd.
Nápoje:
Studené i teplé
Celková cena:
do 20 účastníků:
30 000 Kč
21 – 50 účastníků:
50 000 Kč
každý další účastník
+ 500 Kč
Další služby dle dohody

Naší výhodou je nabídka full servisu
a rozmanitost. Umíme Vám „ušít“
firemní akci na míru, dle Vašich přání
a potřeb. Nemusíte se o nic starat, stačí
si jen domluvit termín akce! Vaše
požadavky řešíme individuální
dohodou, která je vždy nadřazená nad
standardním ceníkem.

… a ještě něco navíc
 2x dětský venkovní koutek a 1x
vnitřní dětský koutek s možností
hlídání i programem pro děti vašich
zaměstnanců
 Herna se stolními hrami (fotbal,
hokej, stolní tenis, šipky a další)
 Klidné prostředí na okraji Prahy na
ostrohu nad Vltavou s výhledem
na Prahu v sousedství přírodního parku,
cyklistické a in line stezky podél řeky
 Dobrá dostupnost MHD - od stanice
metra Kobylisy autobusem č. 102 nebo
200 do zastávky Sídliště Bohnice
a odtud 5 min. pěšky

Fungujeme i v zimě!
Nafukovací hala nad multifunkčním hřištěm s umělým
povrchem umožňuje sportovat pod střechou i v zimním
období říjen – březen.
Clubhouse s veškerým vybavením rovněž nabízí
možnost pořádání akcí v zimě.

 Parkování přímo v areálu

Kontakt
sídlo:

areál:

Mirovická 1093
182 00 Praha 8
IČ: 67365582
www.joudrs.cz

Dolákova 555/1
Praha 8 - Bohnice

předseda klubu:
Tomáš Kusý
mobil: 777 907 889
e-mail: tom.joudrs@post.cz

