
PRONÁJEM PROSTOR V BUDOVĚ MKS
platný od 1.9.2006

Zimní období: 1.říjen – 31.březen

MOŽNOSTI PRONÁJMU

KULTURNÍ AKCE
vlastní vystoupení škol, 
tělovýchovná jednota, 

občanská sdružení, spolky 
působící v regionu 

novopacko

KOMERČNÍ ÚČELY
mítinky politických.stran, 

předváděcí akce za účelem 
prodeje, pronájem agenturám 

pro vystoupení,
podnikatelské subjekty 
působící mimo region 

novopacko

POŘÁDÁNÍ
BENEFIČNÍCH AKCÍ

VELKÝ SÁL
Kapacita cca 350 míst k 
sezení, bezbariérový přístup

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin             2 800,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                 400,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin            3 500,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                600,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEM
cena dohodou

za každou započatou 
hodinu cena dohodou

MALÝ SÁL
kapacita cca 100 míst, 
bezbariérový přístup, 
možnost občerstvení v baru. 
Po domluvě v kanceláři MKS

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin             2 500,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                400,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin             3 500,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                600,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEM
cena dohodou

za každou započatou 
hodinu cena dohodou

PRONÁJEM BARU 
+ MALÝ SÁL
na jednorázovou kulturní akci

4 500,- Kč
nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

5 500,- Kč
nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

cena dohodou

UČEBNA
V patře, kapacita cca 20 míst cena dohodou cena dohodou cena dohodou

VESTIBUL cena dohodou cena dohodou cena dohodou

PRONÁJEM
velký sál + malý sál
bez pronájmu baru
na jednorázovou kulturní akci

5 000,- Kč 6 000,- Kč cena dohodou

PRONÁJEM
velký sál + malý sál v MKS 
včetně baru
na jednorázovou kulturní akci

7 300,- Kč
Nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

8 500,- Kč
Nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

cena dohodou



Letní období: 1.dubna – 30.září

MOŽNOSTI PRONÁJMU

KULTURNÍ AKCE
vlastní vystoupení škol, 
tělovýchovná jednota, 

občanská sdružení, spolky 
působící v regionu 

novopacko

KOMERČNÍ ÚČELY
mítinky politických.stran, 

předváděcí akce za účelem 
prodeje, pronájem agenturám 

pro vystoupení,
podnikatelské subjekty 
působící mimo region 

novopacko

POŘÁDÁNÍ
BENEFIČNÍCH AKCÍ

VELKÝ SÁL
Kapacita cca 350 míst k 
sezení, bezbariérový přístup

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin             2 500,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                 400,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin            3 000,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                600,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEM
cena dohodou

za každou započatou 
hodinu cena dohodou

MALÝ SÁL
kapacita cca 100 míst, 
bezbariérový přístup, 
možnost občerstvení v baru. 
Po domluvě v kanceláři MKS

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin             2 300,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                400,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ
do 4 hodin             2 800,- Kč
za každou započatou hodinu 
                                600,- Kč

ZÁKLADNÍ NÁJEM
cena dohodou

za každou započatou 
hodinu cena dohodou

PRONÁJEM BARU 
+ MALÝ SÁL
na jednorázovou kulturní akci

4 500,- Kč
nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

5 500,- Kč
nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

cena dohodou

UČEBNA
V patře, kapacita cca 20 míst cena dohodou cena dohodou cena dohodou

VESTIBUL cena dohodou cena dohodou cena dohodou

PRONÁJEM
velký sál + malý sál
bez pronájmu baru
na jednorázovou kulturní akci

4 800,- Kč 6 000,- Kč cena dohodou

PRONÁJEM
velký sál + malý sál v MKS 
včetně baru
na jednorázovou kulturní akci

7 000,- Kč
Nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

8 500,- Kč
Nájemce si dodá vlastní 
sortiment zboží do baru

cena dohodou


