SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÁ HALA NEBOVIDY

Sportovní a společenská multifunkční hala Nebovidy je klimatizovaná a bezbariérová.
Samozřejmostí je internetové připojení, WIFI. Nachází v těsné blízkosti Brna. K dispozici je
možnost bezplatného parkování před i za halou.
VSTUPNÍ HALA
Vstupní hala se nachází v přízemí budovy, je zde možnost příjemného posezení – 3 stoly, 12 míst k
sezení, 2 pohodlné sedací soupravy.
Pro zvýšení komfortu zákazníků bude ve vstupní hale umístěna velkoplošná obrazovka.
V hale je umístěna recepce s možností občerstvení, kávy, nápojů, cukrovinek. Dále je zde sociální
zázemí – toalety, šatny, sprchy.
MALÝ SÁL
Oválný prostor o ploše 45,2 m2.
Malý sál je umístěn u hlavního vchodu, slouží k pořádání menších společenských akcí, schůzí,
rodinných oslav, výuky jazyků, výstav, cvičení jógy, pilates, apod.
Je zde také umístěn dataprojektor Panasonic s plátnem a samostatné ozvučení sálu s možností
připojení přes bluetooth.
Stěna je osazena celoplošným zrcadlem.
Uspořádání sálu lze měnit dle požadavku zákazníka, doporučený max. počet míst je 30 osob.
Při konání plesů, větších společenských akcích, celodenních sportovních utkáních je malý sál
využíván jako šatna.

VELKÝ SÁL
Velikost sálu je 29,4 x 16,1 m, výška 7,5 m..
Sál má integrováno ozvučení reproduktorovou soustavou Apart s možností připojení přes bluetooth.
Je možno též využít efektové osvětlovací hlavy ADJ pro světelné efekty.
Dále je možno využít náhlavní a ruční mikrofon.
Velký sál je využíván zejména :
1. Ke sportovní aktivitám:
badminton (3 samostatné kurty)

florbal
malá kopaná
nohejbal
volejbal
tenis
košíková
vybíjená
SM systém
cvičení dětí MŠ
K dispozici je 50 m2 kvalitních tatami pro judo, žíněnky, švédská bedna, molitanová švédská bedna,
gymnastický můstek.
Možnost využití haly pro školy a školky.
2. Ke kulturním a společenským akcím:
pořádání plesů, společenských večerů, tanečních kurzů, rodinných oslav apod.
Stolové uspořádání – k dispozici je 66 stolů a 380 židlí.
Optimální počet míst pro kulturní akce s tanečním parketem je 260 osob.
Divadelní uspořádání, koncerty, kino - kapacita 380 míst.
PÓDIUM
Pódium je využíváno:
1. Pro sportovní aktivity:
stolní tenis, cvičení ve skupinách apod.
2. Zázemí pro hudební produkci
3. Promítací plocha (6x4 m) pro video produkce - je zde umístěn dataprojektor Panasonic.

GALERIE
Velikost 16,1x 2,95 m
Je umístěna v 1. nadzemním podlaží, k dispozici je zde 6 stolů s kapacitou 40 míst s výhledem do
velkého sálu.
Součástí galerie je sociální zařízení pro 1. nadzemní podlaží.

POSILOVNA
Je umístěna v 1. nadzemním podlaží.

1. Místnost pro „Silovou část“ – je vybavena zařízením značky STRONGEAR
Posilovací klec
2x Posilovací fitness lavice
Závodní ocelové kotouče a olympijské osy
Jednoruční činky od 1 kg do 30 kg
Činky Kettlebell od 8 kg do 40 kg
Nástěnná posilovací bradla
Multifunkční nástěnná hrazda
Bradla mástěnná posilovací
4 dílná sada medimbal 4 – 12 kg
Landmine
2x Plyometrická bedna Plyobox
Žebřiny
Gymnastické kruhy
Expandéry
2. Místnost pro „Dynamickou část“ – je vybavena zařízením značky CONCEPT2:
eliptický trenažér
lyžařský trenažér
rotoped
veslařský trenažér
balanční podložka
nerezové madlo k procvičení svalstva
Obě místnosti posilovny jsou vybaveny celostěnovými zrcadly
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ HALY NEBOVIDY :
- k dispozici je bezplatná WIFI
- v letních měsících možnost posezení na venkovní terase
- parkování je umožněno buď před hlavním vchodem do haly – 6 míst + místo pro invalidy nebo v
zadní části haly – 12 parkovacích míst
- objekt je v letních měsících klimatizován
- v dámské i pánské šatně se nachází 15 + 15 uzamykatelných skříněk na osobní potřeby
- u pódia se nachází šatna pro účinkující
- u recepce je plně vybavená kuchyň se zázemím
- na webových stránkách obce : http://www.nebovidyubrna.cz/ je umístěm on-line rezervační
systém pro snadné rezervování aktivit v hale, vč. Ceníku pronájmů.

V Nebovidech 21. 7. 2020
Zpracoval : J. Hladík, správce haly

