NABÍDKA PRONÁJMŮ
Městská Divadla Pražská

Městská divadla pražská disponují reprezentativními prostory přímo v centru Prahy, které jsou často
a s oblibou využívány pro různé příležitosti. V Divadle ABC se nachází sál s kapacitou
486 míst a prostorná divadelní kavárna se samostatným vchodem z pasáže U Nováků. Dále lze
využít prostory Divadla Rokoko se sálem s kapacitou 207 míst. Obě divadla se nacházejí v pasážích
mezi Václavským náměstím a ulicí Vodičkova. Prostory obou divadel se dají využít jednotlivě i
současně, např. pro účely kongresů.

Divadlo ABC
Adresa: Vodičkova 28, Praha 1, pasáž U Nováků
Kapacita: 486 míst
Mapa

Fotogalerie

Divadlo ROKOKO
Adresa: Václavské náměstí 38, Praha 1, pasáž Rokoko
Kapacita: 207 míst
Mapa

Fotogalerie

Malá scéna ABC
Adresa: Vodičkova 28, Praha 1, pasáž U Nováků
Kapacita: 56 míst
Mapa

Fotogalerie

Ceny pronájmů
Oficiální ceník podnájmů divadel ABC, Rokoko, Malá scéna ABC
pondělí – sobota / celoročně
Divadlo ABC

60.000 Kč

Divadlo Rokoko

30.000 Kč

Malá scéna ABC

500 Kč/hod při zkoušce, 750 Kč/hod při představení

neděle / celoročně
Divadlo ABC

30.000 Kč

Divadlo Rokoko

16.000 Kč

Malá scéna ABC

500 Kč/hod při zkoušce, 750 Kč/hod při představení

Poznámky
V případě takového pronájmu, kdy je nutné zrušit představení Městských divadel pražských je
potřeba uhradit plnou cenu vyprodaného představení, se hodnota pronájmu odvíjí od ceny
vyprodaného představení.
Ceny jsou pouze informativní a mohou být upraveny na základě místních podmínek.

Ceny služeb
Každého pracovníka je třeba objednat na dobu minimálně 5 hodin.
Nezbytné personální obsazení pro pronájem divadelního sálu tvoří osvětlovač, zvukař, jevištní
technik a produkční dozor.
V případě, že se jedná o divadelní představení s diváky, je také nutné objednat inspektorku
hlediště a uvaděče.
V případě, že si pořadatel vyžádá ještě jiné služby (nebo nějaké nadstandardní), částka se navýší dle
domluvy. Na všechny služby vystaví pořadatel dohodu o provedení práce. Honoráře
budou předány v hotovosti v den konání akce produkčnímu dozoru.
Služby se účtují za každou započatou půlhodinu.
V případě, že je nutné, aby kdokoli z personálního obsazení divadla setrval v divadle déle než do 24:00
hodin, je třeba uhradit náklady na dopravu z divadla, viz. ceník níže.

Pracovník

Honorář

Honorář
v případě,
zůstane-li
pracovník déle
než do 24:00

Osvětlovač

250 Kč /hod.

270 Kč / hod.

Zvukař

250 Kč /hod.

270 Kč / hod.

Jevištní technik

250 Kč /hod.

270 Kč / hod.

Produkční dozor

250 Kč /hod.

270 Kč / hod.

Uvaděči, šatnáři

120 Kč /hod.

140 Kč / hod.

Inspektorka hlediště

150 Kč /hod.

170 Kč / hod.

Pokladní

200 Kč /hod.

220 Kč / hod.

Inspice

250 Kč /hod.

270 Kč / hod.

Štychař

200 Kč /hod.

220 Kč / hod.

Vrátnice

120 Kč /hod.

140 Kč / hod.

Kontaktní osoba
Zuzana Vaňková
vedoucí produkce
Městská divadla pražská, p.o.
V Jámě 1, 110 00 Praha 1
Mobil 605 555 235
Email zuzana.vankova@m-d-p.cz
Telefon 222 996 146
www.MestskaDivadlaPrazska.cz

