
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 
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1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé 

pronájmy nebytových prostor, vybavení, zařízení, služby apod. 

2. Ceny pronájmů jsou uvedeny jako: 

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

sdruženími z katastru Červeného Kostelce (cena A je povolena projektu se statusem mediálního partnerství – 

uvedení loga MKS na plakátech akce apod.) 

Cena B: pro ostatní 

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

se souhlasem ředitele MKS. 

4. 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 MKS náklady účelně vynaložené na odstranění škody. 

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

poskytnutých služeb. 

6. Tento ceník nabývá platnosti 1. 1. 2016 

 

 

VÝLEP PLAKÁTŮ 

Naše služba nabízí výlep plakátů na 28 plochách jak v Červeném Kostelci, tak i v obcích Olešnice, Stolín a Mstětín. 

Velikost plakátu 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 

A4 14,- 20,- 26,- 32,- 

A3 + B4 20,- 26,- 32,- 40,- 

A2 + B3 28,- 34,- 42,- 50,- 

A1 + B2 50,- 75,- 100,- 125,- 

A0 100,- 150,- 200,- 250,- 

Přelepky Jednorázově 5,- / ks 

Umístění reklamy 
(plakátu do velikosti 
A1) na sloupech 
veřejného osvětlení 

60,- 90,- 130,- 150,- 

 

• Výlepový den je úterý (plakáty nutno dodat nejpozději v pondělí do 9:00) 

• Mimořádný výlep (pouze po dohodě): 500,-Kč + cena za standardní výlep 

• Slevy jsou možné pouze se souhlasem ředitele MKS a v rámci mediálního partnerství 

• V případě nepovoleného (tzv. černého) výlepu na výlepové plochy budou takto vylepené plakáty odstraněny. 

Bez ohledu na dobu trvání výlepu, počet a rozměr plakátů bude vystavena sankční faktura ve výši 2000 Kč. 

• Vzhledem k omezené kapacitě výlepových ploch negarantujeme vylepení všech přijatých plakátů. V takovém 

případě bude fakturováno dle skutečnosti. Dále si vyhrazujeme právo odmítnout materiály k výlepu z důvodu 

jejich nevhodného obsahu a v případě, že výlep není možné provést vzhledem k naplněné kapacitě 

plakátovacích ploch. 

• Při fakturaci účtujeme jednotný manipulační poplatek 18,- 

 

 



KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY – hodinová sazba 

- Uvedené ceny jsou sazby za 1 hodinu nájmu 

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

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

DIVADLO J. K. TYLA 

Prostory Cena A (zlevněné) Cena B (ostatní) 

DIVADLO J. K. TYLA – přízemí 1 000,- 2 000,- 

DIVADLO J. K. TYLA – malý sál 300,- 600,- 
 

• V nájmu je zahrnuta energie, voda, plyn a základní úklid 

• V nájmu je zahrnuto základní ozvučení a osvětlení sálu (v nájmu není zahrnuto komplikované ozvučení a 

osvětlení sálu hudebních skupin, divadel apod.) 

• Přízemí divadla se rozumí: foyer, 2x šatna pro diváky, WC, hlediště (334 míst + 40 přístavků, jeviště, 2x šatna 

pro účinkující 

• Malý sál divadla disponuje šatnou, vybaveným barem a stolovou úpravou (100 židlí + 20 stolů) 

• Podmínkou pronájmu přízemí divadla je dohled min. 4 techniků MKS (ceník techniků viz. Ceník služeb) 

KINO LUNÍK 

Prostory Cena A (zlevněné) Cena B (ostatní) 

Promítací sál + vestibul 1 000,- 2 000,- 

Vestibul  300,- 600,- 

Učebna (15 m2, stoly a židle pro 20 
osob, TV + video) 

100,- 200,- 

Použití promítacího zařízení 100,- 250,- 
 

• V nájmu je zahrnuta energie, voda, plyn a základní úklid  

• Promítací sál kina o výměře 290 m2 s 220 místy k sezení  

 

GRAFOKLUB 

Prostory Cena A (zlevněné) Cena B (ostatní) 

Grafoklub 100,- 300,- 
 

• V nájmu je zahrnuta energie, voda, plyn, úklid a poskytnutí prostor o výměře 240m2 bez stolové úpravy, 

jedna šatna a WC 

• Prostory Grafoklubu slouží především pro zájmové kroužky a kurzy, taneční zábavy a koncerty jsou povoleny 

pouze výjimečně 

 

Rodinné centrum Luňáček 
Zařízené rodinné centrum s dětskou herničkou. Vhodné pro jednorázové akce, kurzy či dětské oslavy. 

Prostory Cena A (zlevněné) Cena B (ostatní) 

Luňáček 100,- 300,- 
 

• V nájmu je zahrnuta energie, voda, plyn 

• Součástí je vybavený bar, lednice, stolová úprava a dětská hernička 



UBYTOVÁNÍ V DIVADLE J. K. TYLA  

Cena za osobu a první noc 400,- 

Cena za osobu a každou další noc 300,- 
 

Vybavení: nově zrekonstruovaný a vybavený apartmán, 2 x dvoulůžkový pokoj (včetně lůžkovin), vybavená kuchyň 

(lednice, rychlovarná konev, dvou plotýnkový vařič, nádobí …), WC, sprchový kout  

 

SLUŽBY 

LIDSKÉ ZDROJE 

Druh činnosti  Cena / osoba / hodina 

Technické práce Technik (zvukař, osvětlovač) 250,- 

Promítač (kino) 250,- 

Provozní a pořadatelské práce Šatnář, pořadatel, uvaděčka 150,- 

Pokladní 150,- 

Požární asistenční služba 200,- 

Uklízečka 150,- 

Obsluha baru 150,- 

Dokumentární práce Fotograf 300,- 

Kameraman 300,- 

Propagační a aranžérské práce 200,- 
 

• Cena se počítá od doby příchodu pracovníka do divadla, kina apod. do doby odchodu dle dodaného výkazu 

práce pracovníkem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DOPRAVNÍ SLUŽBY 

Sazba za provoz Kč / km 

volkswagen caddy maxi 15,-  
 

• Čekání 150 Kč / hod. 

 

MARKETINGOVÉ SLUŽBY 
 

PROMÍTÁNÍ REKLAMY V KINĚ LUNÍK 
Délka spotu Cena za 1 diváka 

10 sec. 1 Kč 

20 sec. 1,5 Kč 

30 sec. 2 Kč 
 

• Vyhrazujeme si právo odmítnout REKLAMU z důvodu nevhodného obsahu nebo z důvodu obsazení kapacity 

• Výroba reklamního spotu není součástí ceny 

 



Další marketingové služby – ceny dle konkrétního rozsahu a akce 

• možnosti individuální prezentace během vybrané kulturní akce 

• umístění banneru a jiných reklamních systémů (dle dohody) na vybrané kulturní akci  

• možnost umístění POS a sampling během vybrané kulturní akce  

• personální marketing během vybrané kulturní akce 

 

 

PRONÁJEM PROVOZNÍHO INVENTÁŘE 
Inventář Cena za 1 ks / den 

Židle 10,- 

Stůl 20,- 

Lavice venkovní (k dispozici 330 ks) 20,- 

Praktikáblová deska 100,- 

Pivní set – komplet (1 x stůl, 2 x lavice) 60,- 

Mlhostroj 200,- + 100,- 1l kapaliny 

Sklenička 0,5 l 5,- 

Sklenička 0,3 l 3,- 

Sklenička 0,2 l  3,- 

Panák 0,04l  2,- 

Ubrus  50,- 

Nůžkový stan 3 x 3 nebo 6 x 3 500,- 

 

• 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  

 

 

Ceník tisku 
Tisk Cena za 1 stranu 

A4 barevně 7 Kč 

A4 černobíle 5 Kč 

A3 barevně                                 13 Kč 

A3 černobíle                                 10 Kč 

 

 


