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Divadla
Státní opera Praha Zadaná představení, na Vánoce již není možná rezervace (kromě 1. 12.). Možná je večeře Přes 1 tisíc osob 550 tisíc za celé divadlo 736 606 648, 602 324 150 (Bohemia Ticket)

na jevišti po představení pro 100 lidí, ještě dost volných termínů v prosinci.
Národní divadlo Zadaná představení nebo část, není možné blokovat část foyer, rezervace už jsou na prosinec Možné uspořádat raut v celém divadle pro 900 lidí. Za 2 hodiny 120 tisíc. Celé divadlo 224 901 506 w.wanatowicz@narodni-divadlo.cz

obsazené. Rezervace i rok dopředu. 960míst cca 600 tisíc / den
Divadlo Hybernia Prosinec volný už jen 23., je možné zadat si místa na představení Dracula a potom udělat oslavu 900 raut / 900 míst k sezení ve třech patrech Se sálem 80 tisíc / půlden, 150 tisíc / celý den 221 419 414, sekretariat@hybernia.eu

ve foyer.
Rudolfinum Vhodné pro koncerty, recepce, galavečeře. Termíny volné v listopadu: 2., 4., 9., 10., Komplex až 3 sálů dohromady – až 900 osob. Koncertní síň Cena od 39 tisíc na hodinu + Paušál 70 tisíc 227 059 244

11., 13., 15.–16., 18., 21., 22., 23., 30. Prosinec: 4., 6., 11., 21., 25., 26., 29., 30., někdy 1100, malý sál 220 lidí, dvorana 500, sloupový sál 100. za přípravu a likvidaci
omezeno nahráváním, 14 dní blokace .

Muzea a výstavní expozice
Dox Centrum současného umění Z celkové plochy budovy (6250 m2) tvoří více než polovinu výstavní prostory se Galavečeře až 300 osob v hlavním sále, s pódiem do 200, Od 120 tisíc na akci 224 930 927

sochařskou terasou. Možnost uspořádat „event v umění“, aktuální probíhající výstava rauty do 1500 osob v celém areálu
fotografií „Chelsea Hotel“, zároveň vystavena Entropa Davida Černého. Volné termíny
v prosinci: 8., 15., 22. (úterky, kdy je pro veřejnost zavřeno). Nebo po dohodě 17.

Ekotechnickémuzeum Prostory staré čistírny, probíhá výstava doby ledové „Giganti“ s uměleckými Od 50 do 500 osob Od 15–20 do 40 tisíc za akci 774 439 527 tomas.veznik@etmuseum.cz
napodobeninami pravěkých zvířat v měřítku 1 : 1. Cenu za zapůjčení exponátu
neúčtují při pronájmu tří místností s doprovodným programem muzea – spouštěním
100 let starých parních čerpadel.

Kampamuzeum Vytížená, akce se konají denně. Zateplená terasa, možno využít i stany v parku. Od 160 v restauraci do gala pro 1000 osob 200 tisíc / den, jen večeře 150 tisíc 257 286 147
Od léta nabídne Nadace Kampa i pronájem Werichovy vily.

Národní muzeum Termínů bude málo, listopad a prosinec obsazený, leden volný. Preferují Zátiší Catering. Panteon pro raut až 500 osob, banket 120 osob 39 tisíc / hod. + příprava za 19 tisíc, s dvoranou 224 497 427
cca 50 tisíc

Muzeum hudby Úterky jsou ideální a kromě 8.12. už jsou plné, ostatní dny dražší o 10 tisíc kvůli Do 200 osob ve dvoraně 18 tisíc / hod. + příprava 12 tisíc., 257 257 737
uzavření muzea. 120 tisíc / 12 hod. + popl.

Průmyslový palác Do 2. 12. volno, od 4. podnájem pro kongres. Začátek ledna volný od 7.1., bude Na sezení do 800 střední hala, pravé křídlo do 1700 osob Střední hala 230 tisíc / 24 hod. Pravé 220 103 645
se stavět montovaná hala před palácem, vchod odzadu. Cena zahrnuje i natápění křídlo 350 tisíc
den předem.

Veletržní palác Listopad na začátku plný, (veletrhy a natáčení), prosinec volný 1.–4., 15., 16., od 22. 12., Dvorana a pasáž do 2 tis. lidí, 1 tis. lidí na banket, Se službami 182 tisíc / 24 hodin, 224 301 111
leden volný 9.–17. raut až 3 tis. osob

Paláce a sály
Arcibiskupský palác Sál kardinála Berana se nachází v prostorách bývalé konírny, reprezentační prostor Sál kardinála Berana – do 120, repr. patro do 250 osob Do 100 osob 155 tisíc, jinak 1000 220 392 161, 220 392 144, kosmak@apha.cz,

ve 2. patře je dostupný po širokém schodišti, k dispozici je také výtah za osobu navíc hradil@apha.cz
(s kapacitou 6 osob). Jedná se o 6 propojenýchmístností plus 2 salonky (rondela).
V sálech je umístěna unikátní sbírka osmi tapiserií „Nová Indie“. Prosinec téměř
celý volný.

Břevnovský klášter Termíny 23.–24. 11. do 300 lidí, prosinec volný 7., 10., 13., 15. Leden volný do 20. Raut do 300 osob, se spodním patrem až 450 osob, 90 tisíc / den za první patro 220 406 270,
Intercatering exkluzivně. na sezení 180 osob

Casa Gelmi Dvoupatrový prostor, jehož nejsilnějším prvkem je jeviště a balkon, Cca 250 až 300 osob Cena do 50 tisíc Kč
celková plocha téměř 300 m2. Úzká spolupráce s Troja cateringem. Komplikované
parkování.

Kaiserštejnský palác Čtvrtky a úterky jsou plné. Volný listopad 26., prosinec 8., 9., 15., 16., 17. Banket do 130, raut do 400 osob Poschodí jednotlivě 38 tisíc, dohromady I a II.
poschodí 58 tisíc 257 533 759

Kaunický palác Hodně volných termínů, kromě listopadu 7., 11., 12. a prosince 5., 8. Banket 90, raut až 200 osob Od 50 do 98 tisíc na den (do 18 hodin levnější) 221 017 111
Klášter minoritů sv. Jakuba Sál Jana Lucemburského a gotická sklepení – volné termíny pro raut: listopad do 14. 11., Banket 120, raut do 300 osob Za sál 35 tisíc, sklepení 15 tisíc / den +

prosinec jen 1., 2., 4., 9., 18., začátek ledna zatím volný. pořadatelská služba 220 570 708, 724 220 708
Malostranský palác Malostranský refektář, foyer a jednací sál – volné: prosinec 15., 18., 22., 23. Leden volný. Gala do 160, raut do 300 osob 55 tisíc Kč / den 257 533 759
Michnův palác Pronájem prostor a společenské akce v prostorách Michnova paláce zajišťuje Blue&Green Banket až 170, raut do 400 osob Celý prostor 44 tisíc / den + poplatky, k jednání 274 781 420

(20 tisíc odstupné). Největší aula v prvním patře. Listopad 25., 28.–30., prosinec volný 4.,
zbytek předběžně rezervovaný. Začátek ledna volný.

Národní dům na Smíchově Možno pořádat dvě akce zároveň. Konec listopadu obsazený. Celý palác možné Celý dům až 1400 osob 180 tisíc / 10hodin, další hodiny17, 5 tisíce + základní 257 099 928
pronajmout v prosinci už jen 2., 5., 16., přes svátky zatím neobsazený, leden pouze 3. ledna. služby 15 tisíc, Catering Vyšehrad 2000 a Melodie

(nebo cca 100 tisíc odstupné)
Národní dům na Vinohradech Majakovského, Raisův a Společenský sál. Celý důmmožné pronajmout v prosinci 2., 3., Celý dům 1 tis. osob 250 tisíc / den + služby, cena dohodou 221 596 231

12., 13., 14., 16., 24. – 1. ledna.
Obecní dům Sály a salonky jsou využívány pro pořádání kongresů, konferencí, koncertů, Až 700 osob, dle výběru sálu od cca 500 tisíc (večerní akce + příprava 222 002 164

plesů, módních přehlídek. Většinu akcí zajišťuje catering „Francouzská a technické zajištění)
restaurace“. Ideální lokace v centru Prahyu metra as parkováním. Nejprestižnější
je Smetanova síň

Palác Lucerna Mramorový sál: prosinec volný 1., 2., 5., 8., 10., 12., 15., 16., 17., 19., 22. Koncert: 100 os., raut: 350 osob 35 tisíc za večer 224 224 537 / 440
Palác Žofín Jeden z nejvyužívanějších prostorů pro firemní večírky, koncerty, kongresy 600 osob (velký sál), kapacita všech prostor 350–460 tisíc 224 932 519

a obdobné akce. Velký sál je velice reprezentativní a vhodný především až 1500 osob.
pro VIP akce. Catering zajišťuje exkluzivně Zátiší Group. Možné oddělit patra.
Celý palác volný už jen: listopad 23., 24., 30. a prosinec 2., 11. Začátek ledna
ještě volnější.

Pražský hrad Pronajmout lze Rožmberský sál, Rudolfovu galerii nebo Španělský sál. V prosinci je 130 / 250 / 500 osob Od 500 do 900 tisíc na 18 hodin 224 372 311
cca polovinatermínů ještě volných.

Sacré Coeur Termíny zatím volné, jen předběžné rezervace (kromě 28. a 25. 11., 17. 12.) Banket 160, raut 400 osob 59 tisíc na 24 hodin (poplatky v ceně) 777 324 325
Slovanský dům Dobré možnosti parkování i přístup pěšky z centra Prahy. Žádná caterignová společnost Raut 600 osob, banket 350 (velký sál), 100 (velký sál) –180 tisíc 221 017 111

zde nemá exkluztivitu. Listopad plný, prosinec volný (kromě 3., 6., 10., 17., banket 120 (malý sál), celkem až 1200 osob
+ předběžné rezervace), leden zatím rezervované pouze 17. a 24.

Strahovský klášter V prosinci zatím volno od 9. do 21. Banket v letním refektáři až 180 osob, Letní refektář: 19 500 / hodinu + paušál 3000 233 107 703
celkem až 250 osob Zimní refektář: 16 500 / hodinu + paušál 1500

Letní a Zimní refektář společně: 30 tisíc / hodinu +
4500 paušál

Trojský zámek Zámek Troja – hlavní sál, Mramorový salonek, Konírna, popř. pronájem celého areálu. 15 tisíc / hodinu + 50 % z ceny za dobu . 233 320 235
Koncem listopadu téměř všechny dny volné. Prosinec volný1.-13., 18., 23., 27.-31. Koktejl 250 v obou sálech přípravy a likvidace

Velkopřevorský palác Většina termínu volná Banket do 100, raut do 120 95 tis. Kč celý palác / den 257 533 759
Vzlet Nový třípatrový prostor pro společenské akce ve Vršovicích, Praha 10. Zachovaná Banket 400, raut až 500 osob Do 50.000Kč / den 774 208 897 vzlet@produkcnidum.eu

architektura Art-deco je skloubená s novými prvky. Velký sál se sezením až pro 300
hostů pro banket. Možnost uzavřeného VIP balkonu. Variabilní pódium až 12 x 16 m.
Historické sádrové plátno z roku 1923, jediné ve střední Evropě.
Úzká spolupráce s Perfect Catering. Parkování v okolí či 15 VIP míst. Otevřeno 1. 9.,
aktuálně rozesílají první prezentace, zatím jen opce.

Pražská křižovatka Sugestivní místo pro přednášky, diskuse, koncerty, představení, výstavy, meditace Raut 650 osob 180 tisíc na den + 75 tis. stan pro catering 234 097 813
/ kostel svaté Anny a happeningy. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 tento prostor

spravuje. Exkluzivita cateringu Kampa Group. Kostel sv. Anny se nachází
v těsné blízkosti Karlovamostu. Nejbližší parkování je v podzemních garážích
Rudolfina. Volný listopad 27., prosinec volný jen 14.–17., leden volný.

Výběr prostor pro pořádání společenských akcí v Praze
Lokace Popis a volné termíny pro Vánoce 2009 Kapacita Ceny v Kč bez DPH kontakt

Jedním z nejdražších prostředí v Praze je Španělský sál na Pražském hradě. Prostory pro konzervativnější akce se skrývají i za okny ČNB. Příjemně překvapí zrekonstruovaný klub Retro.
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Lokace Popis a volné termíny pro Vánoce 2009 Kapacita Ceny v Kč bez DPH kontakt
Klubové prostory

Abaton Kromě 3. a 18. prosinec ještě volný. Velké možnosti dekorací a interaktivní zábavy. Členitý 150 tisíc za celý komplex (pátky před 608 441 631
prostor, který je možné přestavět. Zajímavostí je bazének ve sklepě či průhledy mezi patry. Vánocemi), resp.90 tisíc (pro ostatní dny)
Ceny nezahrnují personál, catering ani program. + služby

Klub Lávka 28. 11. – 3. 12. představení Čtyři dohody, možno zarezervovat, prosinec fixní Raut 550 osob 20 tisíc, od 250 osob zdarma (při konzumaci 221 082 299
pouze 4.–5., 10., 12., 18. obsazeno, jinak volné. Možnost projížďky lodí z vlastního nad 800 na osobu)
přístavu, leden až březen jsou pronájmy zdarma.

La Fabrika Moderně zrekonstruovaný industriální prostor, sestávající z multifunkčního 400 osob Od 50 tisíc na den + program 603 454 179
sálu a přilehlého baru. Zajistí kompletní nabídku. Volný: listopad 27., 25., 30.,
prosinec 1.–2., 4,. 11., 16., 17., 14.

P.M. Club Moderní prostory klubu P.M., které byly zrekonstruovány z bývalého patrového kina Do 400 osob Při objednávce cateringu nájem neúčtují 604 767 224
s půlkruhovým ochozem, lze členit na klasické pódium s tanečním parketem,
nebo rozšířené pódium včetně prostoru pro posluchače. Ještě šest termínů v prosinci
je volných.

Retro Music Hall Nově zrekonstruovaný hudební klub ve Francouzské ulici s pódiem a patrovým ochozem. Restaurace do 200, Music hall 200 až 600 MH 35 tisíc, s restaurací a coctail barem 606 824 005
Listopad polovina v Music hall i restaurace, prosinec plný v Music hall, začátek prosince až 650 osob
volná jen restaurace, leden volný, Silvestr speciální akce.

SaSaZu Prosinec volné 7., 8., 11., 14., 15. a 18. Silvestr: vlastní program, ale Party lounge 100–130, Club až 2500 míst k stání 200 tisíc (při konzumaci 1100 na osobu) 284 097 405
možná skupinová smlouva. Nájem zdarma při tisíci osobách a konzumaci v hodnotě
přes 1 mil.

ZOOMUnique Place Moderní variabilní prostor v 1. patře v Kongresovém centru Praha Od 100 až do maximálně tisíce osob –včetně 149 tisíc 603 329 748
s výhledem na panorama města. Možnost pronájmu prostor i bez využití techniky a mobiliáře
cateringových služeb (jinak Zátiší Group). Volný prosinec 1., 2., 6.–8., 12.–17., 19.–31.

Rock Café Jeden z nejnavštěvovanějších pražských klubů. Jeho výhodou je jednak to, že leží v centru Max. 300 osob Individuální cenová nabídka 224 933 947, 777 179 217
města (Národní tř.), i to, že se jedná o multimediální prostor. V prostoru klubu se nekonají jen
živé koncerty, ale je zde i galerie, CD shop a kino. Hudební sál v rekonstrukci, bude do konce
roku uzavřen. K dispozici aktuálně jen galerie a bar pro max 300 osob, jen akustická hudba.
Volný prosinec např. 8, 16, 17.

SOHO restaurant Restaurace na Podolském nábřeží s velmi moderním designem interiéru a vybranou nabídkou Raut do 400 osob, na sezení do 150 osob Při konzumaci více než 250 tisíc zdarma 244 463 772
cateringu. Restaurace umožňuje propojení se zateplenou terasou, takže je možno využít
dvou oddělených prostorů. Od září nový design interiéru. V prosinci nejvytíženější čtvrtky,
pondělky a úterky volné (2.–4., 7., 8., 10., 14., 15., 19.)

Občanská plovárna Charakteristická architektura budovy na břehu Vltavy s naprosto úžasným 721 543 183
výhledem přes řeku na Staré Město pražské, velká terasa nad hladinou, zahrada i hlídané
parkování v objektu, to všechno v centru Prahy – vlastně jen kousek od Pařížské ulice,
i když na protějším břehu.

Phenomen Nově, moderně zrekonstruovaný klub v podzemních prostorách bývalého pivovaru Až 700 hostů ve třech nezávislých, vzájemně Cena závisí na objemu objednaného cateringu 774 366 636
na Smíchově,Na Verandách. Masivní kámen, historické klenby a designové prvky propojených patrech
tvoří společně komorní atmosféru. Catering exkluzivně Phenomen. Poblíž metra Anděl,
možnost parkování ve Village Cinemas nebo OC Nový Smíchov. VIP i v prostorách
pivovaru.

Restaurace Střelecký ostrov Restaurace je jedinečná svou polohou na ostrově uprostřed řeky Vltavy v centru města, Až 500 lidí 1200 na osobu, dohoda možná 603 775 662
s panoramatickým výhledem na most Legií, Národní divadlo a Žofín. Zajímavý interiér
kloubí moderní a historickou architekturu. Kvalitní kuchyně i personál. Prosinec volný
např. 2., 3., 7., 14.

Jet Set – Icon Hotel Prosinec volný kromě 17., zatím jen otevřené rezervace, v listopadu volné kromě 28. Do 120 osob Při konzumaci 100 lidí za 100 tisíc zdarma, 221 634 100, 725 551 319
Stylové lounge v centru města. Původní dům z 19. století byl citlivě proměněn v komfortní jinak do 10 tisíc
designový prostor. Catering přímo od hotelu Icon. Dobrá dostupnost MHD,
omezená možnost parkování.

Ostatní
Ateliéry Barrandov Prosinec volný jen atelier č. 7 (1 tis. metrů čtverečních), hodně večírků už je objednaných, 59 tisíc / 24 hodin 267 072 057

informace písemně.
Kopule budovy LBBW bank Listopad volný 16., 19., 23., 24., 27., 30. Prosinec volný už jen 7., 9., 11.,14., 16., Raut do 130 lidí, banket 70 lidí 2500 na hodinu (min 4 hodiny) + úklid 1000 221 490 335 (Česko-německá obchodní

17., 18., 21.–23. Leden volný celý. Prosklená kopule budovy LBBW Bank, (bývalá Bawag a průmyslová komora)
Bank) na Václavském náměstí s výhledem. Vhodné pro menší akce, doba příprav
nesmí kolidovat s pracovní dobou banky.

ČNB – plodinová burza Není klasický komerční prostor k pronájmu, individuální podmínky. Zákaz kouření. 500 i více od 60 tisíc / akce (velký sál) 224 412 138
Volné termíny jsou. Listopad volný 3.–6., prosince volný už jen 7.–8., 22. Leden
volný 5., 6., 11.–13., 18.–20.

O2 Arena Možnost bruslit na ledové ploše a mít raut na klubovém patře. Podnikových akcí se pořádá Až 15 tisíc; 400 lidí restaurace, 500 klubové patro Led 450 tisíc, s klubem 650 tisíc + služby 300 tisíc 266 121 932 / 981
méně, většina pro veřejnost. Vlastní catering.

Planetárium Praha Promítání s rautem a doprovodným programem. Bujarým akcím se raději vyhýbají. Termíny Do 230 lidí 80 tisíc + 20 tisíc za sál pro diskotéku 220 999 143
na prosinec relativně volné kromě středy.

Vozovna Střešovice Možný návoz historickou tramvají. Prosinec volný kromě 9., 10., 12. Až 800 osob 55 tisíc / akce 296124900, pokornym@dpp.cz
Boardroom – Synot Tip Arena Prostor přímo v areálu multifunkčního stadionu SK Slavia Praha. Součástí sálu je výhled 130 osob (koktejl) 50 tis. Kč, závisí na době pronájmu 272 118 116

na samotnou hrací plochu. Design je moderní, čistý, v kombinaci červené
a bílé barvy. Salonek je kompletně vybaven pro pořadání eventů a společenských akcí.
Catering společnosti Perfect Catering. Areál Eden je v blízkosti tramvajových zastávek Eden
a k dispozici je velké parkoviště v místě.

Vysoká škola ekonomická Možné po výuce od 19 h, Obsazený v prosinci 5., 10., 17. Největší aula pro 420 osob, 3700 / hodina 224 095 111 9h, Petra.fajnorova@vse.cz
Kulturní centrum Vltavská Nově zrekonstruované prostory ve stylu konstruktivismu 30.let.. Velká variabilita velký sál pro 1500 osob k stání (včetně VIP zóny 7.620 Kč/ hod (59.950 Kč/8 hod) 731 516 398

termínů a prostor. pro 200 osob)
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