
CENÍK PLATNÝ PRO ROK 2023

SVATBY
OD SRDCE

Pronajímáme prostor statku se svatebně
vyzdobenou stodolou.

Místo je stvořené k uspořádání svatby včetně
obřadu. Zapůjčíme vám také dekorace,
vybavení a nádobí. To ostatní - jídlo, pití,
obsluha a přípravy jsou už na vás. 
Ubytovací kapacita je pro 20 osob (a dále lze
využít přistýlky, případně vaše vlastní stany). 

JAK  TO U NÁS CHODÍ
Den před svatebním obřadem můžete využít k přípravám
dekorací a všeho potřebného na místě. Ubytovat se u nás
můžete už v tento den. V průběhu příprav i během svatebního
dne jsme k dispozici. Následující den máte prostor do 14:00.
Odvezete si své věci, úklid zajišťujeme my a je zahrnut v ceně.

OMEZENÍ
- místo se nachází přímo ve vesnici a nechceme nadměrným
hlukem rušit okolí, proto hudba může hrát venku i ve stodole
na stanovené úrovni (80-90dB u reproduktoru) do 21:00,
poté se přesouvá do vnitřního klimatizovaného sálu.
- všechny vnitřní prostory jsou nekuřácké (sál, pokoje i stodola)
- vstup se zvířaty není povolen

70 000 KČ DUBEN,  KVĚTEN,  ZÁŘÍ ,  ŘÍ JEN /  80  000 KČ ČERVEN-SRPEN
CENA JE  VČETNĚ DPH.

Před závaznou rezervací je nutná osobní návštěva, při které probereme Vaše představy a naše možnosti.
Pro sezónu 2023 preferujeme páteční termíny obřadu. 

WWW.SVATBYODSRDCE.CZ
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Svatby u nás jsou

OD SRDCE

CO NABÍZ ÍME
svatebně vyzdobenou stodolu
vnitřní klimatizovaný sál pro max 80 osob s veškerým
vybavením - soupis inventáře najdete na
www.svatbyodsrdce.cz/inventar 
bar (kávovar, trojcestná pípa se všemi typy narážečů,
lednička s mrazákem, výrobník ledu)
přípravna občerstvení (3 velké lednice, profesionální
myčka nádobí, sporák s troubou)
venkovní prostory – dvůr, venkovní bar z palet,
parkování zajištěno v areálu sousední firmy s
dostatečnou kapacitou
loučka, kterou lze využít pro stanování hostů
venkovní stoly a lavice (7 pivních setů, 2 sestavy s
lavicemi a židlemi)
bílý stánek 3x3 m – vhodný k zastřešení, nebo stínění
prostředí vhodné pro děti - venkovní dětský koutek s
trampolínou, jídelní židličky (3 ks), dětská postýlka,
přebalovací pult, nočník, apartmán s vybavenou
kuchyňkou
svatební dekorace převážně v rustikálním stylu
(seznam najdete na
http://svatbyodsrdce.cz/dekorace/)
bílé ubrusy, nebo "krajkové" středové pruhy na stoly
čokoládová fontána, skleněné nádoby na limonády,
wifi připojení
přátelský přístup a zkušenosti z více než 100 svateb,
které u nás už proběhly
a každý rok něco nového... pro rok 2023 plánujeme
chill-out místnost pro odpočinek v chládku a klidu

OMEZENÍ
místo se nachází přímo ve vesnici a nechceme
nadměrným hlukem rušit okolí, proto hudba může
hrát venku a ve stodole a to na stanovené úrovni
(80-90dB u reproduktoru) pouze do 21:00,  a poté
je nutné hudbu přesunout do vnitřního sálu
všechny vnitřní prostory jsou nekuřácké (sál, pokoje
i stodola)
vstup se zvířaty není povolen

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
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Den před svatebním obřadem můžete využít k přípravám dekorací a všeho potřebného v místě. Ubytovat se
u nás můžete už v tento den. Jsme k dispozici v průběhu příprav i ve svatební den k řešení případných
operativních problémů. Následující den pak máte čas do 14:00 na odvezení věcí a vystěhování se z pokojů.
Úklid si zajišťujeme my a je zahrnut v ceně.

iveta@svatbyodsrdce.cz
www.svatbyodsrdce.cz
mob. 606 378 779

KONTAKT

JAK TO U NÁS CHODÍ

USPOŘÁDÁNÍ  OBŘADU
Pokud máte zájem o uspořádání obřadu u nás, pak je nutné pro domluvení termínu kontaktovat matriku
v Praskačce (paní Veselá - 495 588 113, www.praskacka.cz). Termín vám mohu předjednat, jinak rezervace
přijímá vždy od ledna daného roku.

UBYTOVÁNÍ
Máme k dispozici pokoje nad hlavním sálem (všechny s vlastní koupelnou), kde se nachází čtyři dvojlůžkové
pokoje a jeden apartmán s kuchyňkou (12 postelí).
Dále je v přízemí domu, kde bydlíme je k dispozici prostorný byt 2+kk s vlastní koupelnou (7 postelí).    
CELKEM: 19 postelí a je možno přidat 10 přistýlek

Další možnosti - Pro ubytování ve stanech je určena loučka za stodolou. Parkoviště je dostatečně velké pro
parkování obytných vozů.

Balíček pronájmu celého prostoru našeho svatebního místa včetně ubytovacích kapacit,
veškerého vybavení i dekorací nabízíme za cenu 70-80 tis. Kč/svatba. Cena je včetně DPH
za pronájem čtvrtek-sobota - dle podmínek stanovených výše.

Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou a hradí se oproti vystavené faktuře nejpozději v den následující
po svatbě při předání klíčů. Platí se celá částka najednou, zálohy nevybíráme.
Rezervace otevíráme 1.8.2022 a nejlépe ji učiníte posláním emailu, kde uvedete o jaký termín (případně i více
termínů) máte zájem. Po potvrzení z mé strany je rezervace závazná. 
Hledáme zájemce, kterým bude místo vyhovovat a zároveň jsou ochotni respektovat podmínky a omezení. 

Před závaznou rezervací je nutná osobní návštěva, při které probereme Vaše představy a naše možnosti.
 


