






MAJAKOVSKÉHO SÁL







RAISŮV SÁL



SPOLEČENSKÝ SÁL



MAJAKOVSKÉHO SÁL + BALKONMAJAKOVSKÉHO SÁL + BALKONMAJAKOVSKÉHO SÁL + BALKONMAJAKOVSKÉHO SÁL + BALKON



RAISŮV SÁL, SPOLEČENSKÝ SÁLRAISŮV SÁL, SPOLEČENSKÝ SÁLRAISŮV SÁL, SPOLEČENSKÝ SÁLRAISŮV SÁL, SPOLEČENSKÝ SÁL

LEGENDA PRVKÙ: 
Židle 40/50 cm 

Stùl obdélník 70/110 cm 

Stùl kostka 70/70 cm 

Bistro stolek 80 cm 

Velký kulatý 150 cm 

Stùl na balkonì 80/120 

cm Stoly skládací 70/120 

cm 

Praktikáble 100/200 cm 

Stolek moderátor 80/60 
cm 

Klavír 180/200 cm 



NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECHNÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECHNÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECHNÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH



NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH CENÍK PRONÁJMŮ PRO 
MATURITNÍ PLESY 2021

Cena (Kč)Cena (Kč)Cena (Kč)Cena (Kč) DPH 21%DPH 21%DPH 21%DPH 21% Celková cena (Kč)Celková cena (Kč)Celková cena (Kč)Celková cena (Kč)
Majakovského sál Majakovského sál Majakovského sál Majakovského sál (včetně balkónu) 110.000 23.100 133.100
- Cena pronájmu se může lišit dle zvoleného termínu

Jako doplněk k Majakovského sálu
Raisův sálRaisův sálRaisův sálRaisův sál 30.000 6.300 36.300
Společenský sálSpolečenský sálSpolečenský sálSpolečenský sál 20.000 4.200 24.200

Salonky č. 14 a 15, jako zázemí pro účinkující a organizátory, jsou poskytnuty k pronájmu zdarma. 

2. Patro ( 3 sály a salonky č.14 a 15)2. Patro ( 3 sály a salonky č.14 a 15)2. Patro ( 3 sály a salonky č.14 a 15)2. Patro ( 3 sály a salonky č.14 a 15) 155.000155.000155.000155.000 32.55032.55032.55032.550 187.550187.550187.550187.550
---- Cena pronájmu se může lišit dle zvoleného termínu

Další služby, které jsou povinné pro pořádání maturitního plesu po celý čas plesu ---- služby zvukaře, osvětlovače a bezpečnostní služba. služby zvukaře, osvětlovače a bezpečnostní služba. služby zvukaře, osvětlovače a bezpečnostní služba. služby zvukaře, osvětlovače a bezpečnostní služba. 
Celková cena tohoto balíčku činí Celková cena tohoto balíčku činí Celková cena tohoto balíčku činí Celková cena tohoto balíčku činí 14.00014.00014.00014.000,,,,---- Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH Kč + DPH – ( 10 hodin práce jednoho zvukaře, 10 hodin práce jednoho osvětlovače, 
8 hodin bezpečnostní služba ).

V ceně za pronájem sálu je zahrnuto následující:
- postavení sálu, zapůjčení inventáře Národního domu (stoly, židle, maskérské stolky, atd.),
- odběr vody, vytápění / chlazení,
- odběr elektrického proudu (do 100 kW), 
- zastavení autobusů (nákladních aut) v bezprostřední blízkosti NDV,
- stávající osvětlení (světla, ramínka) a základní ozvučení Majakovského sálu
- pořadatelská služba.

Nezahrnuté služby v ceně pronájmu:
- šatna pro hosty 10,- Kč / kus, placeno individuálně,
- výroba a tisk vstupenek 5,- Kč / kus + DPH v případě Vašeho zájmu, je možné zajistit si vlastní výrobu a tisk vstupenek
- technické vybavení nad rámec NDV, tzn. pronájem technického vybavení (ozvučení, osvětlení) záleží na konkrétních požadavcích kapel a klienta (klavír, bodové 
reflektory apod.).

Kontakt: obchod@nardum.cz, +420 221 596 206


