
NAROZENINOVÝ RÁJ  
PRO VAŠE DĚTI



D O PŘEJTE SVÝM  
D Ě TE M  NETRA DIČNÍ 
A NE Z A POMENUTELNOU 
O S LAVU!

Svěřte přípravu i organizaci oslavy špičkovému týmu kuchařů, 

animátorů a pořadatelů ze Sokolovny Průhonice a užijte si se 

svým dítětem slavnostní den, na který budete dlouho vzpomínat. 

Speciální dětský narozeninový raut, celá řada doprovodných aktivit 

dle vašeho výběru: sportovní hry, kreslení, mini disco, malování na 

obličej, kouzelník a další. Oslavu můžete uspořádat nejen uvnitř 

v tělocvičně, ale i venku, kde budou mít děti k dispozici prostornou 

multifunkční plochu.

•  Vnitřní nebo venkovní prostory pro oslavu

•  Slavnostní narozeninové dekorace

•  Prvotřídní gastronomii pro malé i velké

•  Narozeninové dorty

•  Pestrý program pro děti

•  Komplexní organizaci narozeninové oslavy

•  Parking přímo u Sokolovny

NABÍ ZÍM E  VÁ M
•  Vnitřní nebo venkovní prostory pro oslavu

•  Slavnostní narozeninové dekorace

•  Prvotřídní gastronomii  

pro malé i velké

•  Narozeninové dorty

•  Pestrý program pro děti

•  Komplexní organizaci narozeninové oslavy

•  Parking přímo u Sokolovny



PROSTORY A VÝZDOBA  
NAROZENINOVÉ OSLAVY

VELKÝ SÁL
Užijte si s Vašimi dětmi oslavu podle Vašich představ  

ve velkém sále Sokolovny Průhonice.

MULTIFUKČNÍ PLOCHA
Užijte si za hezkého počasí s Vašimi dětmi venkovní 

nezapomenutelnou narozeninovou oslavu.

Vyzdobíme vám dětský stůl balonky, prostíráním a drobnostmi. 

Na přání připravíme i tématickou výzdobu dle oblíbené postavičky 

nebo seriálu.

Základní výzdoba 990 Kč

Tématická výzdoba vč. 1 héliového balónku +100 Kč/dítě

extra héliový balónek 65 Kč/kus



NAROZ ENINOVÉ  
PRO G RA MY  PRO  
VAŠ E  DĚTI
Vybere si u nás opravdu každý. Pořádáme sportovní, kreativní, 
naučné, tematické a další programy. Vašim dětem zajistíme 
nezapomenutelný zábavný den!

NERF BATTLE
Tato hra je určena pro minimálně 10 a maximálně 16 dětí od 6 let. 
Jedná se o populární zbraně na měkké pěnové náboje, se kterými se 
děti během dvouhodinového programu naučí manipulovat, vyzkouší si 
střelbu na terč, na pohyblivý cíl a samozřejmě nebude chybět oblíbená 
bitva dvou týmů. Rozvíjí orientaci v prostoru, rychlé rozhodování, 
spolupráci v týmu a hlavně fair play. Děti si užijí spoustu zábavy a zažijí 
dobrodružnou oslavu, na kterou se nezapomíná.
Doba programu 60 min.
Cena programu 5 000 Kč do 10 dětí / 6 500 Kč od 11 dětí výše

HLEDÁNÍ POKLADU
Vhodné pro děti od 5 let. Dopřejte dětem zábavný tajuplný program, 
kde si s dětmi vyrobíme tématické výrobky, pomalujeme si obličej, 
vyzkoušíme si ohebnost, pozornost dětí a vrhneme se na hledání 
pravého pokladu. Tato zábavná forma hry pro děti rozvíjí kolektivní 
spolupráci, pohybovou koordinaci a hlavně u ní zažijí mnoho zábavy. 
Můžete si vybrat různé tématické zaměření, např. indiání, piráti atd.
Doba programu 60 min.
Cena programu 5 000 Kč do 10 dětí / 6 500 Kč od 11 dětí výše



SPORTOVNÍ PROGRAM
Milují vaše děti pohyb? Rády běhají? Tohle je ideální program na dětskou oslavu.
 •  Sportovní program (opičí dráha, týmové soutěže, oblíbené dětské hry) 
•  Míčové hry (fotbal, basketbal, vybíjená atd.)  
•  Sokolovňácký osmiboj (minimální počet dětí 10)
Doba programu 60 min.
Cena programu děti 5 let a starší 5000 Kč do 10 dětí / 6500 Kč od 11 dětí výše
Děti do 5ti let 5 000 Kč do 8 dětí / 6 500 Kč od 9 dětí výše

VÝTVARNÝ PROGRAM
Rozvíjejte kreativitu Vašich dětí:
•  Malování na hrníčky
•  Malování na trička
•  Kreativní tvorba
Doba programu 60 min.
Cena programu 5000 Kč do 10 dětí / 6500 Kč od 11 dětí výše

POHÁDKOVÝ PROGRAM
Vhodné pro děti od 3 nebo 5 let. Děti se ponoří do kouzelného světa pohádek. Pod vedením pohádkových lektorek 
si zatančí v kostýmech na pořádnou diskotéku se speciálními efekty. Nebude chybět ani lámání hlaviček pomocí 
tematických kvízu, kde na každého se správnou odpovědí bude čekat malá odměna. Kreativci si můžou vyrobit i své 
vlastní masky a loutky.
Doba programu 60 min.
Cena programu děti 5 let a starší 5 000 Kč do 10 dětí / 6 500 Kč od 11 dětí výše
Děti do 5ti let 5000 Kč do 8 dětí / 6500 Kč od 9 dětí výše

MINI DISCO
Doporoučujeme jako doplňkový program ke všem výše uvedeným programům.
Doba programu 30 min.
Cena programu děti 5 let a starší 2 000 Kč do 10 dětí / 2 500 Kč od 11 dětí výše
Děti do 5ti let 2 000 Kč do 8 dětí / 2 500 Kč od 9 dětí výše



DOPL ŇKOV Ý  
PROGR A M
•  Malování na obličej

•  Kouzelník

•  Klaun

•  Fotograf

•  Fotokoutek a mnoho 

dalšíchnarozeninové oslavy



LAH ODNÉ POKRMY 
PRO  VAŠE D ĚTI

ZÁKLADNÍ I
•  Kuřecí banketní řízečky 100g/osoba

•  Pečené masové kuličky

•  Bramborová kaše

•  Čerstvé krájené ovoce

Cena 250 Kč/dítě

FIT
•  Přírodní kuřecí medailonky 100g/osoba (varianta s lososem 50g + 50g 

přírodní kuřecí medailonky – příplatek 100 Kč/dítě

•  Bramborová kaše

•  Teplá kukuřice na špejli ve sladkém másle

•  Zeleninové tyčinky s bylinkovým krémem

•  Krájené čerstvé ovoce

Cena 250 Kč/dítě

PÁRTY
•  Kuřecí banketní řízečky

•  Mini Pizza

•  Minihamburgery s křupavým salátem

•  Smažené bramborové hranolky, kečup

•  Zeleninové tyčinky s bylinkovým krémem

•  Čerstvé ovoce máčené v čokoládě

Cena 320 Kč/dítě

Min. počet porcí pro výše uvedené občerstvení je 10 porcí/dětí. 

Ke každému balíčku lze přidat Palačinky s čokoládovým krémem  

(příplatek 50 Kč/dítě)



NABÍDKA  OB Č ERSTVENÍ      
PRO  DOSP ĚLÉ
SOUČÁSTÍ DĚTSKÝCH OSLAV

SNACK NA STŮL
•  Zeleninové crudité s pažitkovým dipem

•  Domácí brambůrky 

•  Italské grissiny

115 Kč/osoba

ANTIPASTI PRO 4 OSOBY • 600 g 
•  Parmská šunka

•  Šunka od kosti

•  Klobása

•  Baby mozzarella

•  Sýr ementál

•  Olivy

•  Sušená rajčata

•  Pečivo

Cena pro 990 Kč/4 osoby

HOVĚZÍ TATARÁK Z PRAVÉ SVÍČKOVÉ • 100 g/osoba
•  S doplňky a křupavými topinkami

•  Min. objednávka 10 osob

260 Kč/osoba

TATARÁK Z NORSKÉHO LOSOSA • 100 g/osoba
•  s doplňky a křupavým celozrným chlebíkem

•  Min. objednávka 10 osob  

260 Kč/osoba

RAUTOVÁ NABÍDKA – 450g /osoba
•  Selekce českých uzenin a českých sýrů

•  Grilovaná zelenina s kozím sýrem a konfitovaným česnekem

•  Salát ze tří druhů rajčat s baby mozzarellou  

a bazalkovým pestem

•  Kuřecí mini řízečky

•  Pečivo

•  Min. objednávka 10 osob

450 Kč/osoba

Teplé pokrmy lze vybírat À la carte na místě.

Dospělé osoby je možné usadit ve velkém sále nebo v restauraci. 
Při rezervaci stolu v restauraci nad 6 osob je stanovena minimální konzumace 
500 Kč/osobu.



NÁPOJOVÉ  
BALÍČ KY  PRO D ĚTI

Nealko nápojový balíček pro děti na 3 hodiny. 
Juice – pomeranč, jablko, perlivá a neperlivá voda 

210 Kč/dítě 

N ÁPOJOVÉ  
BALÍČKY PRO DOSPĚLÉ

BALÍČEK ALKO
Nealkoholické nápoje
•  Coca-Cola, Fanta, Sprite, Juice, perlivá a neperlivá voda v karafách

•  Káva a čaj

Alkoholické nápoje
•  Pivo (Pilsner Urguell, Radegast Birell)

•  Víno (Chardonnay, Nero di Avola)

450 Kč na osobu po dobu 3 hodin

BALÍČEK NEALKO
Nealkoholické nápoje
•  Coca-Cola, Fanta, Sprite, Juice, perlivá  

a neperlivá voda v karafách

•  Káva a čaj

Nealkoholické pivo
•  Radegast Birell

270 Kč na osobu po dobu 3 hodin

Za každou další započatou hodinu příplatek 100 ALKO / 60 NEALKO



V YH LÁŠENÉ DORTY  
ZE  S OKOLOVNY

Naši cukráři vymyslí a vyrobí perfektní dorty dle Vašich představ. Velice 

populární jsou dorty s oblíbenými dětskými postavičkami jako např. ovečka 

Shaun, Krteček nebo auto McQueen. Umíme též připravit dorty s jedlou 

fotografií, fantazii se meze nekladou. Dorty vyrobíme s příchutí, kterou 

máte rádi - máslový krém s piškoty, čokoládový dort, lehký smetanový krém 

s jahodami a mnoho dalších. Pokud si nejste jisti, jak by měl vypadat dort pro 

Vaše ratolesti, nechte to na nás! Pro naše mistry cukráře není nic překážkou.

NÁPLŇ DORTU
•  Lehký smetanový krém

•  Tvarohová

•  Jogurtová

•  Čokoládový mousse

PŘÍCHUTĚ
•  Malina

•  Jahoda

•  Lesní plody

•  Čokoláda

•  Vlašský ořech

•  Pistácie

•  Mocca

•  Nugát

POTAHOVÁ HMOTA
•  Cukrářská mléčná hmota

•  Marcipán

CENY DORTŮ
Klasický dort 690 Kč/kg
Modelace dortů cena dle náročnosti + od 300 Kč/dort
Dorty s jedlou fotografií 690 Kč/kg + 350 Kč



V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Rádi Vám připravíme nabídku podle Vašich představ.

KONTAKT
Sokolovna Průhonice

Říčanská 118, 252 43 Průhonice

+420 267 310 506

+420 702 267 469

detskeoslavy@sokolovnapruhonice.cz

www.sokolovnapruhonice.cz

OTEVŘENO:

PO – PÁ 7.00 – 22.00

SO – NE 8.00 – 22.00


