CENÍK PRONÁJMŮ PROSTOR
PRO ROK 2019

Městská část Praha - Ďáblice leží na mírně se svažujícím
severním úbočí Ládví na samém severu Prahy.
Na rozdíl od mnoha jiných pražských částí, které už pohltila rozšiřující se zástavba, si Ďáblice zachovávají svůj
osobitý charakter.
Spojují se v nich výhody města, jako je např. dobrá dostupnost, s výhodami menších obcí, mezi něž patří klid,
dostatek prostoru, zeleně i dobré parkování.
V roce 2018 zde byla otevřena nová bezbariérová budova Obecního domu Ďáblice, kde se kromě moderní
radnice, pošty a lékařských ordinací nalézá multifunkční
sál, určený nejen k pořádání kulturních akcí pro občany,
ale také ﬁremních akcí, školení, konferencí a dalších
spole-čenských aktivit.
V sousedství se nacházejí další, menší prostory ideální
k pořádání komornějších akcí, např. schůzí, workshopů,
seminářů, sportovních či výukových kurzů. Jedná
se o prostory v bývalém obecním domě (OD Ke Kinu)
a v Komunitním centru Vlna.

Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8
web: dablice.cz

SÁL OBECNÍHO DOMU ĎÁBLICE

OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE

FOYER

Rozměry: sál 234 m2,
foyer 63 m2, jeviště 0-24 m2.
Max. kapacita sálu na počet
únikových východů je:
192 návštěvníků
+ 30 účinkujících/pořadatelů.

FOYER

Kapacita foyer: 59 osob.

Sál nabízíme ve 4 základních úpravách, ale samozřejmě
vám jej rádi připravíme podle vašich požadavků.
1. ZÁKLADNÍ ÚPRAVA
Cena zahrnuje sál bez vybavení (bez židlí a stolů) pouze s instalovaným pódiem.

Základní úprava

cena bez DPH/hod.

cena vč. DPH/hod.

1400,-

1694,-

2. ÚPRAVA NA ŠKOLENÍ
Sál připravený se stoly a židlemi v řadové úpravě v maximální kapacitě s instalovaným pódiem. Cena zahrnuje základní cenu a pronájem 40 ks stolů a 40 ks židlí.

Úprava na školení

cena bez DPH/hod.

cena vč. DPH/hod.

2720,-

3291,20

3. STOLOVÁ ÚPRAVA
Sál se stoly a židlemi v klasickém uspořádání v maximální kapacitě s instalovaným
pódiem. Cena zahrnuje základní cenu a pronájem 40 ks stolů a 160 ks židlí.

Stolová úprava

cena bez DPH/hod.

cena vč. DPH/hod.

4520,-

5469,20

4. DIVADELNÍ ÚPRAVA
Sál se židlemi v divadelním (řadovém) uspořádání v maximální kapacitě
s instalovaným pódiem. Cena zahrnuje základní cenu a pronájem 160 ks židlí.

Divadelní úprava

cena bez DPH/hod.

cena vč. DPH/hod.

3800,-

4598,-

5. SÁL V INDIVIDUÁLNÍM NASTAVENÍ
Sál připravíme podle individuálních požadavků dle následujících cen:

Základní cena
Stůl (max. 40 ks)
Židle (max. 160 ks)

ATRIUM

cena bez DPH

cena vč. DPH

1400,-/hod.
18,-/ks
15,-/ks

1694,-/hod.
21,78/ks
18,15/ks

SAMOSTATNÉ NÁJMY PŘILEHLÝCH PROSTOR:
FOYER + ATRIA

cena bez DPH/hod.

cena vč. DPH/hod.

350,-

423,50

- lze využít k pořádání menších ﬁremních či soukromých večírků, vernisáží apod.

BAR
cena individuální dle požadavků
- pro přípravu nápojů či konzumaci přineseného občerstvení.

ATRIUM

BAR

DALŠÍ SLUŽBY:
dataprojektor
projekční plátno
mikrofon + stativ
mikrofon bezdrátový
ﬂipchart (cena vč. bloku a ﬁxů)
ozvučení sálu - zapůjčení
techniky, s dozorem
ozvučení sálu - zvukař na akci
osvětlovač
obsluha šatny
uvaděč/pokladní
demontáž pódia

cena bez DPH

cena vč. DPH

500,300,300,200,150,-

605,363,363,242,181,50

350,-/hod.
500,-/hod.
500,-/hod.
130,-/hod.
130,-/hod./os.
3000,-/akci

423,50/hod.
605,-/hod.
605,-/hod.
157,30/hod.
157,30/hod./os.
3630,-/akci

Na přání můžeme zajistit catering či přípravu propagačních a prodejních materiálů
(graﬁcké zpracování, tisk vstupenek a plakátů apod.) - cena je individuální dle bližší
speciﬁkace.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Uvedené ceny jsou ceny základní a zahrnují: sál, vstupní prostor, jeviště, energie
(topení, voda, elektřina), šatna bez obsluhy, napojení na pult požární ochrany, úklid
před a po akci. V případě dalších služeb (mimořádné ozvučení, osvětlení, zajištění
mimořádného dozoru apod.) se cena stanovuje vzájemnou dohodou.
Minimální pronájem sálu je 3 hodiny. Standardně poskytujeme zdarma přístup
0,5 hod. před začátkem a 0,5 hod. po ukončení pronájmu. Další podmínky užívání
stanovuje nájemní smlouva.
Možnost slev v případě opakovaných nebo vícedenních pronájmů pro stálé zákazníky.
Pro místní spolky a organizace stanovujeme cenu individuální.

SÁLY OBECNÍHO DOMU KE KINU
Budova bývalého OD v těsné blízkosti nového Obecního domu Ďáblice se nachází
v ulici Ke Kinu. Její prostory slouží především k pořádání sportovních a výukových
kurzů, ale lze je také využít k pořádání menších školení nebo klubových setkání.

Rozměry: dolní sál 61,7 m2, horní sál 63,5 m2.
Max. kapacita sálů je: 5-20 návštěvníků dle charakteru činnosti.
cena bez DPH/hod.

Dlouhodobý pronájem

cena vč. DPH/hod.

150,-

181,50

300,-

363,-

500,-

605,-

- kurzy, pravidelné akce apod.

Krátkodobý pronájem
- pro místní organizace

Krátkodobý pronájem
- pro ﬁremní účely

Uvedené ceny zahrnují: sál, energie (topení, voda, elektřina), úklid před a po akci.

DOLNÍ SÁL

HORNÍ SÁL

PROSTORY KC VLNA
Komunitní centrum Vlna, které najdete v ulici Osinalická, je ideálním komorním prostorem pro pořádání workshopů, seminářů, menších ﬁremních školení a oslav. Jeho
součástí je klubovna, kavárna a zahrada.

Rozměry: kavárna 55 m2, klubovna 40 m2.
Max. kapacita je: 8-40 návštěvníků dle charakteru činnosti.
cena vč. DPH/hod.

Pronájem klubovny - dlouhodobý - kurzy, pravidelné akce apod.

150,300,550,850,-

- krátkodobý - např. jednorázové akce, oslavy.
Pronájem kavárny - uzavřená společnost

Pronájem celého centra
Uvedené ceny zahrnují: sál, energie (topení, voda, elektřina), úklid před a po akci.

KAVÁRNA

KLUBOVNA

OD KE KINU

Velice rádi pro vás zpracujeme individuální kalkulaci na
míru vašim potřebám. Neváhejte nás kontaktovat!

KONTAKT:
Michaela Ničová

Lucie Sandrová

+420 775 990 150

+ 420 728 063 746

e-mail: pronajmysalu@dablice.cz

KC VLNA

KC Vlna

OD Ke Kinu

Obecní dům Ďáblice

Ďáblice
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