Ceník pronájmů v KZ Domovina
(platný od 1. října 2018)
Prostory (čísla místností dle plánků)
Velký sál a Foyer (100, 110)
základní stropní osvětlení, uspořádání - divadelní, stolové s nebo
bez ubrusů, zcela vyklizený sál
Galerie (200, 202, 209)
základní stropní osvětlení, uspořádání - divadelní, stolové s nebo
bez ubrusů, při velkých akcích lze využít i jako šatnu
Šatna pro učinkující vlevo od pódia (107 - A)
standardně vybaveno stoly a židlemi
Šatna pro učinkující vpravo od pódia (103 - B)
standardně vybaveno stoly a židlemi
Šatna pro návštěvníky (111 - C)
k dispozici 10 pohyblivých ramen s věšáky, případně i 4 pojízdné
vešáky, lze objednat obsluhu - viz. Pracovníci
Bar (115)
lze pranajmout po dohodě - www.avion58.cz
Malý sál (118)
standardní uspořádání stolové, lze využít jako rautový salónek,
učebnu, přednáškovou místnost, šatnu nebo pro schůze do cca
60 osob
Salónek pro občerstvení (120)
standardně vybaveno židlemi, lze využít i jako šatnu
Pracovníci
Vždy za jednu osobu
Šatnářka
Požární technik
Zdravotník
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Prostory jsou určeny pro konání následujících akcí - plesy, taneční kurzy, prodloužené, oslavy, svatby,
shromáždění, schůze, výstavy, soutěže, přednášky, festivaly, koncerty vážné hudby, nahrávání, pořady a
představení pro děti, mládež i pro dospělé. Ostatní akce i akce plánované na delší dobu než je jedna
hodina po půlnoci podléhají schválení vedení LBD Praha 7.
Do objektu je bezbariérový přístup + 1x bezbariérové WC ve Foyer.
Jeviště - standardně prázdné, k dispozici židle, stoly, klavír, 2x4 zásuvky 230V/16A, 2x 400V/25A, lze
scénicky nasvítit a ozvučit s obsluhou nebo bez - viz. Služby
V celém objektu je zakáz kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechniky.
Používání kouřových efektů je potřeba nahlásit před konáním akce, v objektu je instalován elektronický
protipožární systém (EPS).

Služby
Osvětlení bez obsluhy
mixážní pult, 12x barevná světla na bocích, 6x bílá světla vpředu,
4x bílá bodová světla před pódiem, 4x ramenová vanová světla
nad parketem; hodinová sazba - připojení výše uvedených
spotřebičů k elektrickému zdroji; sazba za akci - zapůjčení
mixážního pultu
Osvětlení s obsluhou
mixážní pult, 12x barevná světla na bocích, 6x bílá světla vpředu,
4x bílá bodová světla před pódiem, 4x ramenová vanová světla
nad parketem; hodinová sazba - připojení výše uvedených
spotřebičů k elektrickému zdroji a 1 osoba pro obsluhu; sazba za
akci - určeno požadavky nájemce
Osvětlení vlastní
hodinová sazba za připojení všech spotřebičů nájemce k
elektrickému zdroji
Ozvučení bez obsluhy
mixážní pult, 2x stojan, 2x reproduktor 650W; hodinová sazba připojení výše uvedených spotřebičů k elektrickému zdroji;
sazba za akci - zapůjčení mixážního pultu, stojanů a
reproduktorů
Ozvučení s obsluhou
mixážní pult, 2x stojan, 2x reproduktor 650W; hodinová sazba připojení výše uvedených spotřebičů k elektrickému zdroji a 1
osoba pro obsluhu, sazba za akci - určeno požadavky nájemce
Ozvučení vlastní
hodinová sazba za připojení všech spotřebičů nájemce k
elektrickému zdroji
Bezdrátový mikrofon - 1ks
k dispozici 2 bezdrátové mikrofony
Půjčení ubrusů - 1ks
k dospizici jsou ubrusy bílé a vínové
Příprava akce
doba určená pouze na přípravu akce, nájemce nebude vpuštěn
dříve než ve sjednanou dobu
Vratná jistota
výše jistoty je stanovována pronajímatelem a je určena k pokrytí
případných škod způsobených nájemcem
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