NABÍDKA REKLAMY A PROSTORŮ
Sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové

1. Reklama
Nabízíme firmám a společnostem místo pro jejich reklamu. Hala TJ Slavia je jednou z největších
v republice a je v provozu celoročně. Je umístěna v klidové zóně v Orlické kotlině na Slezském
předměstí. Atraktivní centrum města je vzdálené pouze 1 km. Nákupní centrum Orlice, Baumax
a čerpací stanice Shell jsou vzdálené 500 m a do 1 km KFC a McDonald’s (mapa převzata
z www.mapy.cz). Součástí komplexu jsou restaurace Slávka, posilovna, kadeřnictví, kosmetika a
masážní salón. V budově je internetové připojení.

Každoročně při různých příležitostech navštíví sportovní halu až na 35 tisíc sportovců, diváků
a návštěvníků. Venkovní areál nabízí možnost sportování na třech fotbalových a jednom
házenkářském hřišti. Volejbalisté a nohejbalisté uvítají sedm antukových kurtů a dva beachové.
K tomu je odpovídající a moderní šatnové zázemí, venkovní posezení u restaurace Slávka a dvě
parkoviště.
K nejkrásnějším pozemkářským stánkům v Čechách patří aréna ve Farářství. Speciální hřiště na
pozemní hokej s jednou velkou hrací a menší tréninkovou plochou disponuje i restaurací
s projektorem, zasedací místností, moderním šatnovým zázemím a administrativní částí budovy.

Oba areály byly dokončeny na jaře roku 2014. Areál v Orlické kotlině funguje v součinnosti
s budoucí přestavbou Všesportovního stadiónu na fotbalovou arénu a rekonstrukcí haly Slavia.
Plánovaným propojením do jednoho moderního areálu získají výše uvedená reklamní místa na své
atraktivitě.
V minulých letech v hale Slavia absolvovala přípravu na mistrovství Evropy česká volejbalová
reprezentace mužů, žen i mládežnické týmy. V červenci roku 2022 se zde konalo ME U17 žen ve
volejbale. Pravidelně se zde hrají soutěže extraligy v halovém hokeji a volejbale. Oddíl moderní
gymnastiky zde dvakrát hostil celosvětově uznávanou akademii Iriny Viner. Halu využívají
k celostátnímu mistrovství republiky lukostřelci, mažoretky, gymnastky a mnoho dalších. Pravidelně
se zde setkávají příznivci jógy a o prostory je stále větší zájem široké veřejnosti. Domovskou scénu
zde má Amatérská volejbalová liga. V roce 2022 se zde bylo MS v Kin-balle.
Pozemkářská aréna Farářství v minulosti hostila např. ME juniorek a juniorů, Světovou ligu žen
a mužů a Turnaj olympijských nadějí děvčat do 18 let atd.
Reklama přichází v úvahu v těchto formách:
- umístění loga na webových stránkách a tiskopisech,
- možnost vystavení přenosné reklamy při zápasech družstev hrajících republikové soutěže, a to
extraligu mužů a žen pozemního hokeje, první ligu mužů a extraligu juniorů a kadetů i kadetek
ve volejbale,
- možnost stálé reklamy nad palubovkou haly nebo v novém venkovním areálu,
- nejvyšší formou spolupráce je tzv. generální sponzoring, při kterém je název daného subjektu
uveden jako sponzorský název celé jednoty.

2. Nabídka pronájmu
V prostorách celého objektu sportovní haly Slavia je možné pořádat profesionální i amatérské
soutěže volejbalu, halového pozemního hokeje, házené, fotbalu, futsalu, florbalu, lukostřelby,
moderní gymnastiky, nohejbalu, tanečních soutěží a jiných sportů. V letech 2019 a 2020 došlo ke
kompletní rekonstrukci palubovky a šatnového zázemí. Dále nabízíme prostory na pořádání trhů,
výstav i prodejních trhů, seminářů. Hala má rozměry 90 x 28 metrů. Volejbal je možné hrát na šesti
oddělených kurtech, lze vytvořit po dvou hřištích na házenou, pozemní hokej a sálovou kopanou o
rozměrech 40 x 20 m.

Venkovní areál TJ Slavia

Hala Slavia

Areál Farářství
Na ochoze sportovní haly Slavia jsou prostory pro aerobik a další pohybové aktivity. Pro sportovní
akce je cena včetně šaten, umyváren a kompletního servisu včetně možnosti zapůjčení sportovního
vybavení. Objekt má k dispozici velkou a malou zasedací místnost včetně zrekonstruované
kuchyňky a baru. Zasedačky jsou vhodné pro pořádání seminářů, schůzí, školení a stravování
účastníků sportovních akcí a prodejních trhů.

Velká zasedací místnost pro 120 osob

Malá zasedací místnost pro 20 osob

Nové sociální zařízení a šatny
Sportovní halu nabízíme v dopoledních hodinách za zvýhodněných podmínek subjektům, jako
jsou všechny druhy škol od mateřských až po vysoké a dalším institucím zaměřeným na vzdělávání.
V případě dlouhodobého pronájmu je cena dohodou. V budově jsou k dispozici automaty na pití
studených a teplých nápojů, zmrzliny, baget a sladkostí.
Dopravní dostupnost je nespornou výhodou. Osobní auta i autobusy mohou využít velké parkoviště
před i vedle haly. Do 100 m jsou zastávky městské hromadné dopravy u Stavební školy a do 300 m
u Magistrátu města Hradce Králové. Nedaleko je to i do historického centra města pro návštěvníky
haly nejen na prohlídku, ale je zde i velmi široká nabídka ubytování a stravování.

3. Restaurace Slávka
Stravování nabízí moderní zrekonstruovaná restaurace Slávka, která má velkou nabídku gastro
služeb včetně poledního i odpoledního menu. Dále pak zajištuje občerstvení a rauty v rámci
sportovních akcí, seminářů apod. V restauraci si můžete posedět jak ve vnitřních prostorách, tak na
příjemné zahrádce s fontánou a dětským hřištěm. Grilovací zóna nám pouze doplňuje skvělou
možnost odpočinku a relaxace, kdy Vám naši kuchaři připravují skvělé steaky, burgery, saláty a
další. Víkendová rožnění jsou již téměř samozřejmostí a někdy zahraje i živá muzika. Kontaktní
osobou je pan David Šálek: restauraceslavka@email.cz, 608 025 124.

Vnitřní prostor restaurace

Venkovní zahrádka v atriu

Atrium s fontánkou, posezením a dětskými prvky

Přední zahrádka s posezením a dětským hřištěm

Tytlovy sady

4. Ceník
celá hala na běžné sportovní akce

3.000,-/hodinu (od příprav po ukončení)

celá hala včetně zázemí, doplňkových služeb, energií na velké sportovní akce – smluvní dohodou
1 volejbalový kurt

550,-/hodinu

subjekty (školy, vzdělávání) od 7 do 15 hodin

zvýhodněná cena dohodou

velká zasedací místnost do 120 osob

900 - 1500,-/hodinu + DPH (dle počtu osob)

malá zasedací místnost do 30 osob

800,-/hodinu + DPH

ochoz

250,- /hodinu

Catering ve spolupráci s restaurací Slávka

cena dle požadavků dohodou
restauraceslavka@email.cz, 495 512 806

Kontakty:
TJ Slavia Hradec Králové, z. s.
Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové
IČO: 00484326
ČÚ: 1080172359/0800
Sekretář TJ – Ondřej Kodym
Mobil:
605 238 224
E-mail:
sekretariat@slaviahk.cz

Předseda TJ – Jakub Lejsek
732 857 154

