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1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a 

volný čas (dále jen SCT) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení, zařízení, služby 

apod. 

2. Ceny jsou uvedeny jako: 

Cena A: pro charitativní akce, vystoupení a akce bez vstupného pořádané školami, amatérskými a 

zájmovými sdruženími 

Cena B: pro ostatní 

3. Uvedené ceny jsou smluvní a jsou stanoveny jako ceny minimální. Případné slevy je možné 

poskytnout pouze se souhlasem ředitele SCT. 

4. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas je plátcem DPH. 

5. Ceny nezahrnují náhradu případné škody, kterou zaviní objednatel (zákazník) na majetku SCT 

(poškození, rozbití, neúměrné znečištění či opotřebování, ztráta, odcizení apod.) V případě, že dojde 

ke škodě na majetku, zajistí zákazník dohodnutým a vhodným způsobem odstranění této škody na 

vlastní náklady nebo uhradí SCT náklady účelně vynaložené na odstranění škody. 

6. Prostory SCT nepronajímáme jiným pořadatelům na akce pro veřejnost. SCT má ve všech 

uměleckých žánrech vlastní, pečlivě budovaný dramaturgický plán, který plně pokrývá potřeby 

města Trutnova definované v zakládající listině organizace. Ve výjimečných případech lze takovýto 

pronájem uskutečnit, ale pouze se schválením ředitele SCT.  

7. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 

8. Tento ceník nabývá platnosti 2. 1. 2017 

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O KRÁTKODOBÉM PRONÁJMU 

Pokud se jedná o krátkodobý pronájem sálu za účelem realizace akce typu ples, taneční akce, popř. 

koncert, komponovaný pořad a obdobné akce v SCT, uhradí nájemce při podpisu smlouvy o 

krátkodobém pronájmu zálohu. Výše zálohy je uvedena ve smlouvě o pronájmu.   

- V případě, že nájemce smlouvu zruší nejpozději 3 měsíce před termínem konání akce, je nájemci záloha 

vrácena v plné výši. 

- V případě, že nájemce smlouvu zruší v době kratší než 3 měsíce před termínem konání akce, záloha 

nebude nájemci vrácena. 

- V případě, že se akce uskuteční a její příprava i průběh jsou bez problémů, je nájemci vrácena záloha 

v plné výši. 

- V případě, že se akce uskuteční, avšak v jejím důsledku bude nutné provést úklid v míře větší (dekorace, 

odložený obalový materiál, znečištěné prostory SCT návštěvníky apod.) než je obvyklé, je nájemce povinen 

uhradit smluvní pokutu 5.000 Kč + DPH. Po skončení akce je nutné uvést pronajatý prostor do původního 

stavu. Úklid všech případných dekorací apod. 

Ceny nájemného a služeb se řídí platným Ceníkem pronájmů SCT. K cenám se připočítává DPH. 

Celková účtovaná částka bude pronajímatelem vypočítána dle skutečné délky pronájmu a skutečně 

poskytnutých služeb. 

 

 



KAPACITY A ROZMĚRY SÁLŮ 
Kapacita jednotlivých prostor je stanovena s ohledem na bezpečnost návštěvníků a dle provozních podmínek SCT. 

Informace o kapacitě prostor a možném uspořádání podává provozní manažer nebo asistentka ředitele. 

PROSTOR ROZMĚRY USPOŘÁDÁNÍ KAPACITA 

UFFO – velký sál + 
balkon 

848 m2 + 211 m2 Plesové 456 

505 m2 + 211 m2 Divadelní – Aréna s elevací 521 

498 m2 + 211 m2 
Koncertní - na stání 774 

Koncertní - na sezení – židle v řadách  
(počet závisí na vel. podia) 

max. 686  

505 m2 + 211 m2 
Divadelní – Kukátko s elevací 356 

Konferenční/Kongresové 624 

UFFO – velký sál 

848 m2 Plesové 424 
505 m2 Divadelní – Aréna s elevací 346 

498 m2 
Koncertní - na stání 650 
Koncertní - na sezení – židle v řadách  
(počet závisí na vel. podia) 

max. 562  

505 m2 
Divadelní – Kukátko s elevací 232 
Konferenční/Kongresové 500 

UFFO – balkon 

103 m2 (18 x 5,58 m) Plesové 32 

211 m2 

Divadelní – Aréna s elevací 175 

Koncertní  124 

Divadelní – Kukátko s elevací 124 

UFFO – zkušebna 
139 m2 
(7,95 x 17,45 m) 

Divadelní - Židle v řadách - bez stolů 90 

Školní – židle + stoly v řadě 60 

Uspořádání do I  56 

Uspořádání do T  64 

UFFO – Kavárna 1 
103,2 m2 
(17,95 x 5,75 m) 
Výška stropu 3 m2 

Restaurační 49 

Uspořádání do I 58 

Uspořádání do T 62 

Venkovní zahrádka 56 

UFFO – Kavárna 2 
103,2 m2 
(17,95 x 5,75 m) 
Výška stropu 3 m2 

Restaurační – stoly + židle 56 

Divadelní - Židle v řadách – bez stolů 90 

Školní – židle + stoly v řadě 60 

UFFO – Foyer  106,8 m2 (18,42 x 5,80 m)/(18,42 x 8,90 m)/Výška stropu 3 m2 

ND – velký + malý sál  194 m2 + 102 m2 
Plesové 261 

Max. kapacita na stání 600 

ND – velký sál 
194 m m2 – sál  
(17,3 x11,2m) 
89,6 m2 - podium 

Plesové 155 

Max. kapacita na stání 320 

Koncertní - na sezení – židle v řadách  260 

Módní přehlídka (molo cca. 10m) 260 

Konferenční – předsednictvo na jevišti 212 

Konferenční – předsednictvo pod jevištěm 180 

ND – malý sál 106,8 m2 

Plesové 106 

Konferenční 86 

Školní – židle + stoly v řadě 68 

ND – učebna č. 1 72 m2 (7,55 x 9,5m) Školní - Lavice a židle (stálé uspořádání) 48 

ND – salonek  30 m2 (4,2 x 7 m) Oválný stůl a židle (stálé uspořádání) 20 

ND – Pod střechou 43 m2 (9 x 4,75 m) Židle 40 

Kino Vesmír – sál 223 m2 (14x 16m) Stálé uspořádání  380 

*ND = Národní dům 



KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY MÍSTNOSTÍ – hodinová sazba 
- Uvedené ceny jsou sazby za 1 hodinu nájmu. Uvedené ceny jsou bez DPH 

- CENA A – školní akce (schůze, přednáška, školení, …)  

- CENA B – komerční akce (koncert, divadlo, módní přehlídka …) 

Ceny zahrnují Ceny nezahrnují 

Pronájem provozního zařízení (židle, stoly, ubrusy…) 
Služby, tj. mzdy personálu (technik, šatnář, požárník, 
uvaděči…) 

Základní osvětlení sálu Ozvučení sálu 
 

KLUBOVNY / UČEBNY CENA příprava + úklid CENA A (školy) CENA B (ostatní) 

UFFO - zkušebna  

250,- 500,- 700,- 

x 300,- 400,- 
Cena za každou 
další hodinu nad 7 
hod pronájmu. 

ND – Pod střechou x x 150,- 

 ND – salonek x x 150,- 

ND – učebna č. 1 x x 150,- 

SÁLY CENA příprava + úklid CENA A (školy) CENA B (ostatní) 

UFFO – Velký sál přízemí 
+ balkon  
(základní ozvučení) 

2.750,- * 3.800,- * 5.500,- * 
 

UFFO – velký sál přízemí 
(základní ozvučení) 

2.750,- * 3.300,- * 5.000,- * 

UFFO – kavárna 2 

220,- 450,- 550,-  

x 220,- 330,- 
Cena za každou další 
hodinu nad 7 hod 
pronájmu. 

UFFO – Foyer 

220,- 450,- 550,-  

x 220,- 330,- 
Cena za každou další 
hodinu nad 7 hod 
pronájmu. 

UFFO – kavárna 2 + foyer 

375,- 750,- 950,- 
1. varianta – 
otevřené dveře 

375,- 900,- 1.100,- 
2. varianta – bez celé 
stěny 

x 500,- 700,- 
Cena za každou další 
hodinu nad 7 hod 
pronájmu. 

Kino Vesmír – sál 500,- 1.000,- 1.300,- 

ND – velký sál 400,- 800,- 1.000,- 

ND – malý sál 250,- 500,- 700,- 

ND – oba sály 550,- 1.100,- 1.500,- 

* Hodinová sazba za prostor UFFO se poskytuje pouze na základě souhlasu ředitele a v případě, že nelze akci kalkulovat dle 

jiných parametrů. 

Možnost slev v případě opakovaných nebo vícedenních pronájmů pro stálé zákazníky se poskytuje na základě souhlasu ředitele.  

 



KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY – PLESY, FIREMNÍ A DALŠÍ AKCE 

(firemní plesy, klientské akce, kulturně společenské akce jiných pořadatelů…) 

- Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy bez DPH 

- CENA A – školní plesy a plesy příspěvkových organizací města Trutnova 

- CENA B – plesy soukromých firem, oslavy, firemní večírky, rauty, koncerty, apod. 

Ceny zahrnují Ceny nezahrnují 

Čas přípravy a úklidu 
ND – technické vybavení, které se musí dovézt z 
UFFA 

Pronájem provozního zařízení (židle, stoly, 
ubrusy…) 

 

Základní osvětlení sálu (viz. rozsah služeb v ceně nájmu)  

Základní ozvučení sálu (viz. rozsah služeb v ceně nájmu)  

služby: 2 osoby – šatnáři, 1-2 osoby – technici (dle 
rozsahu akce), 1 osoba – požární asistenční služba, 
1 osoba – provozní pracovník. 

 

ND: technické vybavení Národního domu  

UFFO: Podium š 6 x h 4 x v 0,80 m  

 

 V případě většího podia v prostorech UFFO než 6 x 4 m je účtována částka 150 Kč za 1 m2. 

(pozn. 1x praktikáblová deska = 2 x 1 m = 300 Kč) 

SÁLY CENA A (školy) CENA B (ostatní) 

UFFO – velký sál + balkon 40.000,-* 55.000,-* 

UFFO – velký sál 35.000,-* 50.000,-* 

ND – oba sály 18.000,-* 23.000,-* 

ND – velký sál 14.000,-* 18.000,-* 

*Cena A:  
Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy a to od 15:00 – 03:00 hod., nebo max. 11 hod. 
celkové doby pronájmu).  

• V případě, že se příprava koná mimo čas 15:00 – 03:00 hod. – stanoví se částka za hodinu přípravy dle 
hodinové sazby přípravy pronájmu. 

• V případě, že se akce koná déle než do 02:00 hod. – stanoví se částka za hodinu akce 10% z celkové částky 
akce. 

• V případe, že vyklizení sálu trvá déle než do 03:00 hod. – stanoví se částka za hodinu vyklizení dle 
hodinové sazby pronájmu.  

• Maximální výše nájmu činí 48.000 Kč + DPH (max. 8:00 – 03:00 hod.). 

*Cena B: Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy (max. od 8:00 – 03:00 hod). 
 

NÁRODNÍ DŮM: Uvedené ceny pronájmu v Národním domě nezahrnují pronájem baru. Pronájem je možný na 

základě živnostenského oprávnění na hostinskou činnost. 

 

Pronájem baru v ND 1.500,- /za celou akci 

 



KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY – KONFERENCE/KONGRESY  
- Uvedené ceny jsou bez DPH 

- Uvedené ceny jsou sazby za celou dobu nájmu včetně přípravy 

 

Ceny zahrnují Ceny nezahrnují 

Čas přípravy a úklidu 
ND – technické vybavení, které se musí dovézt z 
UFFA 

Pronájem provozního zařízení (židle, stoly, 
ubrusy…) 

 

Základní osvětlení sálu (viz. rozsah služeb v ceně nájmu)  

Základní ozvučení sálu (viz. rozsah služeb v ceně nájmu)  

služby: 1-2 osoby – šatnáři, 1-2 osoby – technici 
(dle rozsahu akce), 1 osoba – požární asistenční 
služba, 1 osoba – provozní pracovník. 

 

ND: technické vybavení Národního domu  

UFFO: Podium š 6 x h 4 x v 0,80 m  

 

 V případě většího podia v prostorech UFFO než 6 x 4 m je účtována částka 150 Kč za 1 m2. 

(pozn. 1x praktikáblová deska = 2 x 1 m = 300 Kč) 

SÁLY CENA   

UFFO – velký sál + balkon 55.000,- 

UFFO – velký sál 50.000,- 

ND – oba sály 23.000,- 

ND – velký sál 18.000,- 

 

NÁRODNÍ DŮM: Uvedené ceny pronájmu v Národním domě nezahrnují pronájem baru. Pronájem je možný na 

základě živnostenského oprávnění na hostinskou činnost. 

 

Pronájem baru v ND 1.500,- /za celou akci 

 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY - PRODEJNÍ AKCE 
- Uvedené ceny jsou bez DPH 

- Prostory s vyklizeným sálem, nebo se stoly, základní osvětlení sálu, bez techniky  

NÁRODNÍ DŮM  CENA / 1 den 

Velký sál 5.000,- 

Malý sál 3.500,- 

Oba sály 7.000,- 

 
 



KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY – KOMERČNÍ AKCE 
- Uvedené ceny jsou bez DPH 

KINO VESMÍR  CENA / 1 den 

Sál 25.000,- 

 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY žulové dlážděné plochy okolo budovy UFFO 
- Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

 CENA / 1 den 

Venkovní plocha 7.000,- 

*Na dlážděnou plochu okolo UFFA smí vjet pouze vozidlo do celkové hmotnosti 2.500 Kg.  
 

SLUŽBY 
- Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

DRUH ČINNOSTI CENA/osoba/hodina 

Technické práce Technik (zvukař, osvětlovač) 400,- 

 Pomocný technik 300,- 

 Promítač (kino) 300,- 

Provozní a pořadatelské 
práce 

Šatnář, pořadatel, uvaděčka 200,- 

 Provozní pracovník 250,- 

 Pokladní 200,- 

 
Požární asistenční služba 250,- 

Montáže, demontáže, 
instalace 

200,- 

Fotopráce Pořízení, zpracování 250,- 

Propagační a aranžérské práce 250,- 

Uklízečka (cena za celou dobu plesu 19:00 – 02:00) 1.100,- 
 

DOPRAVNÍ SLUŽBY 

SAZBA ZA PROVOZ VOZIDLA Kč / km  

Pro zaměstnance 5,50,-  *U dopravy pro cizí subjekty se účtuje také 30,- Kč 
+ DPH za každých započatých 15 minut čekání. 

 Pro cizí subjekty 16,- 
 

 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
- K ceně se již nepřipočítává DPH a platí za půjčení kostýmu od pondělí do čtvrtka nebo od čtvrtka do pondělí a za 

každý následující den 



 

DRUH KOSTÝMU CENA  

Celokostým   200,- 

Paruka       120,- 

Sako, frak, dlouhý hábit               150,- 

Šaty náročné na údržbu                250,- 

Halenka, košile, kalhoty                 80,- 

Doplněk, klobouk                             60,- 

Drobný doplněk                                20,- 

Kostým Krakonoš komplet           320,- 

 

VÝLEP PLAKÁTŮ 
- Uvedené ceny jsou bez DPH  

- Sólo mimořádný výlep: 2.000,- Kč + cena za standardní výlep 

- Maximální doba výlepu je 2 týdny 

 

VELIKOST PLAKÁTU 
CENA 1 KS / 

TÝDEN 

A1 45,- 

A2 30,- 

A3 20,- 

A4 15,- 

PŘELEPKY 15,- 

PROMÍTÁNÍ REKLAMY V KINĚ VESMÍR 
- Uvedená cena je bez DPH 

 

DÉLKA 
CENA / 1 

MĚSÍC 

10 sec. 1.700,- 

REKLAMA UFFO 
- Uvedené ceny jsou bez DPH 

 

MÍSTO CENA / MĚSÍC 

Polep jednoho pole na skleněné 
fasádě UFFA (2934 mm x 1090 mm) 

8.000,- 

Plachta na zábradlí vedle UFFA  
(2 x 1 m) 

4.000,- 

 



PRODEJ VSTUPNÉHO PŘES PRODEJNÍ A REZERVAČNÍ SYSTÉM SCT  

TYP PRODEJE POPLATKY ZA PRODEJ 

Předprodej vytištěných vstupenek 
100 Kč manipulační poplatek za zajištění 

prodeje + 10 % z každé prodané vstupenky 

Předprodej a tisk vstupenek přes 
rezervační a prodejní on-line systém 
SCT 

10 % z každé prodané vstupenky 

Tisk vstupenek 2 Kč/vstupenka 

 

PRONÁJEM PROVOZNÍHO INVENTÁŘE A VÝSTAVNÍHO FUNDUSU 

- Cena nezahrnuje náklady na dopravu, mzdové náklady na instalaci a demontáž, příp. další provozní náklady 

- Uvedené ceny jsou sazby za 1 den nájmu / 1 ks bez DPH 

 

Inventář Národního domu CENA 

Systém LTX 80,-/1 m2  

Kostky, panely apod.  10,- 

Židle 40,- 

Stůl (80 x 80 cm/80 x 120 cm) 60,- 

Paravan – 2 x 1 m 80,- 

Praktikábl dřevěný (ND), 2 x 1m  100,- 

Lavice se stolem světlá 200,- 
 

Inventář UFFO CENA 

Pianino 
2.000,- + 1.500,- 

 ladění 

Koncertní křídlo (August Förster) 
7.000,- + 3.000,- ladění, 

komplexní příprava 
nástroje 

*Koncertní křídlo je naladěno na frekvenci 442 Hz, 
přeladění na jinou frekvenci není dovoleno. 

 

Pódium 150,-/m2 

Baletizol (cca 12x1,5m) 350,-/role 

Výstavní stojan  50,- 

Výstavní panel (bílý) 100,- 

Flipchart 200,- 
 

EUROPODIUM STAGECAR II. 
š 8 x h 6 m 

CENA 

1. den 18.000,- 

2. den 9.000,- 

3. a každý další den 7.000,- 



Kauce na podium 10.000,- 

*Uvedené ceny jsou bez poplatku za dopravu a stavbu EUROPODIA, které zprostředkovávají Technické služby 

Trutnov.  

 

PRONÁJEM TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

- Uvedené ceny jsou za 1 den nájmu bez DPH 

- Pro zapojení a obsluhu technického vybavení je nutná přítomnost technika SCT, mzda není započítána v ceně nájmu 

- CENA A – nekomerční, školní akce (schůze, přednáška, školení, školní představení …)  

- CENA B – komerční akce (koncert, divadlo, módní přehlídka …) 

VIDEO CENA 

Projektor 3 500 – 4 500 ANSI 
Acer  1.000,- 

Sanyo 1.500,- 

Projektor BARCO DP2K – 12C  
Kino 
Vesmír 

5.000,- 

Plátno stativové 200 cm x 150 cm 500,- 

Kabeláž, stojany apod. Na vyžádání 

 

ZVUK CENA 

Ozvučení akce Na vyžádání 

 

SVĚTLA CENA 

Nasvícení akce Na vyžádání 

 

LED obrazovka 
Rozměr 512 x 192 cm 

Rozlišení 512 x 192 pix. 

                                    
CENÍK 

Počet měsíců Počet spotů/hodina 

 2x/hod 

1 1.000,- 

6 3.400,- 

12 5.600,- 

24 9.000,- 

36 10.200,- 

POČET SPOTŮ 

12 měsíců 13.100,- 

24 měsíců 26.300,- 



36 měsíců 39.020,- 

 

V případě většího počtu spotů za hodinu nabízíme slevu až 20 %. Délka každého spotu je 10 sekund. Počet měsíců, 

kdy bude spot vysílán, uzpůsobíme přání zákazníka. 

Při tvorbě grafiky je však nutné počítat s tím, že obrazovka je umístěna uvnitř budovy, a proto je obraz částečně 

překrytý "křížem" - konstrukcí stavby. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozsah služeb v ceně pronájmu sálu UFFO 
 

Technické vybavení: 
Akce typu: školní plesy 

ZVUK: 

 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 
• 1 – 4 ks bezdrátové mikrofony 

• Ozvučení projekce na projekční plátno 

• Základní a nutné úpravy přinesených nahrávek tříd pro spuštění na zvukovém systému SCT 

• Pouštění hudby pro nástupy maturantů, šerpování maturantů, půlnoční překvapení apod. 

• Pouštění hudby pro účinkující (doprovodný program) 
 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• Ozvučení hudební skupiny a jiných hudebních vystoupení 

• Umístění a použití dalších reproboxů 

• Úpravy, stříhání a mastering nahrávek apod. 
 

SVĚTLA: 

 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 

• Základní plesové nasvícení sálu 

• Změny světelných nálad v průběhu akce 

• Specifické nasvícení nástupů maturitních tříd dle informací od studentů 

• Specifické nasvícení doprovodného programu dle požadavků účinkujících  

• Použití 2 followspotů umístěných na technickém ochozu – nutné hlásit předem! (Spotuje obvykle zvukař a 
provozní pracovník – umožňuje-li konkrétní situace, případně možnost externí osoby či proškolených 
studentů) 
 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• Použití mlhostroje 

• Složitější nasvícení doprovodného programu (závislé na konkrétních požadavcích) 

• Použití či půjčení většího počtu světel apod.  
 

VIDEO:  
 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 

• projekce na plátno 6 x 4 m či malé stativové  

• odbavení přinesených videí, prezentací, fotografií a jejich základní úpravy nutné pro správné zobrazení 
 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• použití dalších pláten, projektorů, střihové práce, formátování videa apod. 
 

PODIUM: 
 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 

• plesové podium o rozměrech 6 x 4 m a výšce 0,8 m s černým zakrytím  
 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• stavbu většího podia, atypického podia apod. 
 

 

 



Rozsah služeb v ceně pronájmu sálu UFFO 
 

Technické vybavení: 
Akce typu: firemní plesy, firemní večírky, koncerty atd. 
 

ZVUK: 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 
• ozvučení bezdrátových mikrofonů, jednotlivých nástrojů, hudby z mediálních přehrávačů  

• základní úpravy zvukových nahrávek 

• odposlechový systém adekvátní k povaze akce 
 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• ozvučení hudebních skupin, komplikované ozvučení prostoru, složitější střihové a masteringové práce, 
nahrávání, použití menších mobilních aparátů apod. 
 

SVĚTLA: 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 
• scénické nasvícení prostoru adekvátní k charakteru akce 

• změny světelných nálad v průběhu akce dle požadavků objednatele 

• použití sledovacích reflektorů (follow spotů) - nutno hlásit předem 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• složité nasvícení prostoru 

• použití dalších světel, které nejsou v inventáři SCT apod.  

• užití mlho stroje 
 

VIDEO: 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 

• projekce na plátno 6x4m či malé stativové 150x150 cm 

• odbavení přinesených videí, prezentací, fotografií a jejich základní úpravy nutné pro správné zobrazení 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• použití dalších promítacích pláten a projektorů 

• střihové práce, formátování videa apod. 

PODIUM: 
 

Ceny pronájmu sálu zahrnují: 

• plesové podium o rozměrech 6 x 4 m a výšce 0,8 m s černým zakrytím  
 

Ceny pronájmu sálu nezahrnují: 

• stavbu většího podia, atypického podia apod. 
 

 

 

 

 
 

 


