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SPOLEČENSKÉHO SÁLU
HOTELU GRAND
Nám. J. Žižky z Trocnova 74
286 01 Čáslav
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e-mail: pavlik@meucaslav.cz

Bc. Monika Veselá, asistentka
tel: 702 067 807
e-mail: vesela@meucaslav.cz
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tel: 737 134 522

1

Obsah

Úvod …………………………………………………………………………………………………… 3
Ukázka barů ………………………………………………………………………………………… 4
Zasedací pořádek přízemí ……………………………………………………………………. 6
Zasedací pořádek balkón …………………………………………………………………….. 7
Využití sálu ………………………………………………………………………………………….. 8
Technické parametry …………………………………………………………………………… 8
Zvuková technika, osvětlení a projekce ……………………………………………….. 9
Nabízené služby ………………………………………………………………………………….. 11
Ceník pronájmů sálu a služeb …………………………………………………………….. 12
Návštěvní řád ………………………………………………………………………………....... 13

2

SPOLEČENSKÝ SÁL HOTELU GRAND
Dovolujeme si Vás pozvat do nově zrekonstruovaného společenského sálu Hotelu
Grand, který se nachází v prvním nadzemním podlaží této budovy. Sál prošel v roce
2015 celkovou rekonstrukcí.

Zadní vchod do Hotelu Grand z Dusíkovy ulice.

Boční vchod do Hotelu Grand z Dusíkovy ulice. Slouží především jako vstup do
kanceláří, které jsou umístěny ve druhém nadzemním podlaží a využívá se i jako
vstup pro umělce.
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Společenský sál dělíme na předsálí, přísálí, hlavní sál, vyvýšené pódium, balkón a
šatny pro účinkující. Nabídnout Vám můžeme hned tři bary:

HLAVNÍ BAR

Sortiment na hlavním baru: pivo, víno, alko, nealko, káva a čaj.
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BAR NA BALKÓNĚ

Sortiment na baru na balkóně: pivo, víno, alko a nealko.

VIP BAR

Sortiment na VIP baru: víno, alko a nealko.
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Celková kapacita společenského sálu Hotelu Grand je 550 osob, z toho 448 míst k sezení.

Zasedací pořádek přízemí
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Zasedací pořádek balkón
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Sál je vhodný pro pořádání:
 Společenských a firemních večírků
 Maturitních plesů
 Koncertů
 Přednášek
 Školení
 Tanečních kurzů
 Ostatních společenských akcí

Technické parametry
 Sál (taneční parket) – 15m x 9m
 Pódium – 7m x 9m

Pohled na pódium, sál a část přísálí.
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Zvuková technika, osvětlení a projekce

GLD-80
AX364
DS312 lak 12PS100
VFR109i
UX3600

PA – HLAVNÍ ZVUK
kompaktní digitální mixážní pult 48 vstupů, 24 výstupů
3 pásma full range, 2×12” + 8”/1,4” koax horn, 1 000 W/103 dB +
300 W/104 dB, biamp/passive
Subwoofer 3x12" cardioid
2-pásmový fullrange, 10"+1", 500W/8ohm, 65Hz-20kHz

SM58-LCE

DSP processor, 3×IN, 6×OUT, 24 bit/48 kHz, kompletní nastavení
parametrů nebo presety EAW Focusing pro EAW
výkonový zesilovač, 2 x 1500 (4 ohm), 2 x 1200 (8 ohm), 3000 (8
ohm - BRIDGE), 100 dB
výkonový zesilovač, 2 x 450 (4 ohm), 2 x 350 (8 ohm), 1000 (8
ohm - BRIDGE), 100 dB
výkonový zesilovač, 2 x 1100 (4 ohm), 2 x 700 (8 ohm), 2200 (8
ohm - BRIDGE), 100 dB
dynamický mikrofon pro zpěv

SM57-LCE

dynamický nástrojový mikrofon

E604

dynamický mikrofon pro bicí, včetně klipsny MHZ604

D-six (D6)

dynamický mikrofon pro velké bubny, klavír, saxofon, pro zdroje
s vysokým tlakem pod 100Hz, VLM technologie
nástrojový mikrofon pro overhead, flétnu, smyčce

IPS 3700
IPS 1700
IPS 2700

ADX 51
PDB
VFM 109
VFR109i

pasivní DI box, vstup nesymetrický 1/4 Jack, výstup symetrický
XLR, Ground lift
2-pásmový fullrange,10"+1", 500W/8ohm, 70Hz-20kHz odposlechy pódium
2-pásmový fullrange, 10"+1", 500W/8ohm, 65Hz-20kHz
Ostatní audio

UX3600

DSP processor, 3×IN, 6×OUT, 24 bit/48 kHz, kompletní nastavení
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parametrů nebo presety EAW Focusing pro EAW
IPS 1700

výkonový zesilovač, 2 x 450 (4 ohm), 2 x 350 (8 ohm), 1000 (8
ohm - BRIDGE), 100 dB
Základní efektové osvětlení

SixPar 100

LED Par 7x 12W RGBAW+UV

SixPar 200

LED Par 12x 12W RGBAW+UV

Inno Scan
HP
Avolite
Titan One

80W LED Skener s plochými zrcadly
Software
Videoprojekce
Projektor FHD 10000 ANSI lumen

MIXÁŽNÍ PULT

Kompaktní digitální mixážní pult GLD-80 - 48 vstupů, 24 výstupů.
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Nabízené služby
 Pronájem sálu
 Pronájem osvětlovací, ozvučovací techniky a dataprojektoru
 Obsluha osvětlovací, ozvučovací techniky a dataprojektoru
 Zajištění šatny
 Pořádková služba
 Požární hlídka
 Provoz barů
 Kontrola vstupenek
 Zajištění vrácenek
 Úklid po akci
 Červený koberec + široký smeták na mince
 Pojízdný servírovací stolek na přípitek
 Sekt na přípitek
 Sklenice na sekt
 Zajištění občerstvení formou rautu
 Ubrusy na stoly
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Ceník pronájmů sálu a služeb

Ceny pronájmů sálu

Cena bez DPH

Cena s DPH

Krátkodobý pronájem sálu do 4 hodin

5.000,- Kč

6.050,- Kč

Denní pronájem sálu

20.000,- Kč

24.200,- Kč

Denní pronájem sálu snížený (Maturitní plesy)

15.000,- Kč

18.150,- Kč

Ceny služeb

Cena bez DPH

Cena s DPH

Osvětlovací a ozvučovací technika, dataprojektor,
technik
Zajištění šatny – do 200 osob (nad 200 osob zdarma)

3.950,- Kč

5.000,- Kč

1.540,- Kč

1.950,- Kč

Pořádková služba (2x)

2.173,- Kč

2.750,- Kč

Požární hlídka (2x)

2.173,- Kč

2.750,- Kč

Kontrola vstupenek (1x)

1.086,- Kč

1.375,- Kč

Úklid po akci

2.291,- Kč

2.900,- Kč

Zapůjčení ubrusů (1ks)

30,- Kč

38,- Kč

Celkem ubrusů na sál 60 ks

1.801,- Kč

2.280,- Kč

Zapůjčení červeného koberce + smetáku na mince

213,- Kč

270,- Kč

Zapůjčení servírovacího stolku na přípitek

152,- Kč

192,- Kč

Sklenice na sekt (1ks)

7,50 Kč

7,50 Kč

Sekt na přípitek (Bohemia sekt 0,75l)

110,- Kč

139,- Kč
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
SPOLEČENSKÉHO SÁLU HOTEL GRAND

1. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a
majetku v prostorách Hotelu Grand a rovněž zabezpečení ideálních
podmínek průběhu všech akcí, které se zde uskutečňují.
2. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné kulturní a společenské
atmosféry v Hotelu Grand. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci
pořádanou v Hotelu Grand vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a
obsahem tohoto návštěvního řádu.
3. Společenský sál Hotelu Grand slouží veřejnosti přednostně ke konání
kulturních akcí.
4. Veřejnost může do společenského sálu vstupovat pouze se souhlasem
majitele tohoto zařízení.
5. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou prostory
Hotelu Grand využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené
pro konkrétní účel, jakožto i pro hosty těchto osob.
6. K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je
oprávněn určený pracovník, bezpečnostní služba a požárně bezpečnostní
hlídka, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská
policie.
7. V prostorách Hotelu Grand mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají
platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz. Každá osoba uvnitř má
povinnost na žádost oprávněného pracovníka, pořadatelů, bezpečnostní
služby, požární hlídky jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu
platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem.
8. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude
z prostor Hotelu Grand vyveden. Návštěvníci jsou povinni respektovat
organizační pokyny pořadatelské, bezpečnostní služby nebo požárního
dozoru, případně příslušníků Policie.
9. Každý návštěvník je při vstupu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání
vydat ke kontrole oprávněné osobě, pořadatelům nebo bezpečnostní službě
svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
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10. Do prostor Hotelu Grand je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla
být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob pobývajících v Hotelu Grand a
majetku, jakož i vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje a občerstvení.
11. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu Hotelu Grand tak, aby svým
jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek, stejně tak
jako zařízení Hotelu Grand a dále svým chováním neomezoval či
neobtěžoval jiné osoby.

Tento Návštěvní řád společenského sálu Hotelu Grand je
účinný od 1. 1. 2016
Ing. Jakub Pavlík
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