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       vítejte

   na palubě!
Může být jen Vaše



Výjimečná výstavní show GOTT, MY LIFE  
bez čekání

Prostor celé lodní galerie  
jen pro Vás a Vaši společnost

Atraktivní lokalita pražské náplavky  
exkluzivní výhled na Pražský hrad

Cateringové služby  
v nejvyšší kvalitě na Vltavě

Neopakovatelná příležitost po omezenou dobu 
pouze  v termínu konání výstavy



GOTT, MY LIFE – výjimečná výstavní show

/   Zcela poprvé se v České republice uskuteční jedinečná výstavní show mapující 
životní i profesní dráhu fenoménu českého popu – Karla Gotta.

/   Výstava Vám představí Mistrovu cestu od samých začátků až na vrchol hvězdného 
nebe, a to v podobě a uceleném souboru, jak do současné doby nikdo nedokázal.

/   Pojetí výstavy je inspirováno podobnými zahraničními projekty,  
jako byly např. výstavy Davida Bowieho či Rolling Stones.

/   Expozice se zapojením nejmodernějších multimediálních prostředků  
promění výstavu v ohromující show.

/   Umístění v unikátním výstavním prostoru, na lodi zakotvené na Rašínově nábřeží, 
nabídne neotřelý kulturní zážitek, který může být nevšedním doplněním akce  
pro Vás a Vaše klienty.



Unikátní galerijní prostor na vodě 



 
/   Výstavní show je umístěna v unikátním výstavním prostoru, na lodi kotvící  

na Rašínově nábřeží, s jedinečnou atmosférou pražské náplavky  
a exkluzivním výhledem na Pražský hrad.



/   Projekt galerijní instituce v tak netradičním prostředí, jakým loď je,  
zároveň poskytuje originální místo pro uspořádání Vašich firemních, 
společenských či komerčních akcí, tiskových konferencí, módních přehlídek  
či privátních večeří.



KOKTEJL
max. 300 osob

(za deště 150 osob)

BANKET
max. 50 osob

KONFERENCE
max. 100 osob

PRIVÁTNÍ VEČEŘE
V PROSTORÁCH VÝSTAVY

max. 20 osob

SNÍDANĚ
max. 80 osob

Flexibilita lodní galerie
/   Celkovou využitelnou plochu lodi lze variabilně přizpůsobit Vašim požadavkům. 

Prostor je vhodný pro pořádání rozličných recepcí, banketů, konferencí či snídaní.

/   Pro případ špatného počasí lze objednat doplňkové služby  
(pronájem party stanů a ohřevných lamp).



Nejvyšší kvalita cateringových služeb na Vltavě
/   Dodavatelem cateringových služeb je společnost Vyšehrad 2000,  

která je připravená vyjít vstříc Vašim individuálním přáním. 

/   Cateringová značka Vyšehrad 2000 zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb 
s důrazem na nejmodernější gastronomické trendy



CENA PRONÁJMU CELÉ LODI VČETNĚ PROHLÍDKY VÝSTAVY:

od 19 hodin 

30 tisíc Kč/hod.  
(minimální doba pronájmu jsou 2 hodiny)
třetí a každá další hodina: 15 tisíc Kč

Cena je uvedena bez DPH

/   V ceně je již zahrnuta prohlídka unikátní výstavy GOTT, MY LIFE

Další služby:
  
/   možnost přítomnosti kurátora výstavy s jeho odborným výkladem 
/   merchandising 
/   možnosti zajištění doprovodného programu

Nabídněte svým zaměstnancům  
a obchodním partnerům exkluzivní letní akci

/   Návštěva výjimečné výstavní show GOTT, MY LIFE – bez čekání
/   Celá loď v atraktivní lokalitě pražské náplavky jen pro Vás a Vaši společnost
/   Atmosféra konané akce umocněná jedinečnou kulisou Pražského hradu
/   Uspořádání jakékoliv společenské události na míru dle Vašich potřeb a požadavků



ZAČNĚTE POHODOVÝ DEN V LUXUSU
SNÍDANĚ NA LODI

CENA PRONÁJMU CELÉ LODI VČETNĚ PROHLÍDKY VÝSTAVY:

7.00 až 9.30 ráno 

15 tisíc Kč/hod.  
Cena je uvedena bez DPH



DOPRAVA

MHD

       Tramvajová zastávka: Výtoň (tramvaj č. 2, 3, 7, 17, 21)

       Metro trasa B – Karlovo náměstí, východ Palackého náměstí

PARKOVÁNÍ

       Ulice: Na Hrobci – modrá zóna (120 m)
       Ulice: Svobodova – park. hodiny (180 m)

TRAM
VÝTOŇ

P

P



GOTT, MY LIFE
Rašínovo nábřeží – náplavka, Praha 2

www.gottmylife.cz
fb.com/gottmylife
instagram.com/gottmylife

KONTAKT
BigMedia  spol. s.r.o.

Zuzana Peitzová
email: zuzana.peitzova@bigmedia.cz
tel.: 774 636 363



www.gottmylife.cz


