
PRONÁJEM
DIVADLA NA ŠANTOVCE
Divadlo na Šantovce Vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální 
k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických 
eventů podle Vašich představ. Moderní, technicky vybavený a reprezentativní sál 
má kapacitu až 250 hostů. Kromě samotného prostoru jsme připraveni Vám 
zajistit doprovodné služby jako je catering, produkce i program na klíč.

Prostor divadla je multifunkční a lze jej individuálně přizpůsobit 
Vašim požadavkům. Divadelní sál disponuje 223 místy
k sezení, která jsou umístěna vzestupně, což zajišťuje 
perfektní viditelnost i poslech ve všech částech sálu.
Unikátní technologie hlediště umožňuje během krátké doby 
proměnit sál k sezení na volné prostranství, které je vhodné 
pro pořádání banketů, oslav, koncertů, prezentací či firemních 
akcí s důrazem na pohodlí hostů. Sál je plně klimatizován
a vybaven nejnovější zvukovou a osvětlovací technikou.

Díky úzké spolupráci se špičkovou restaurací LOBSTER, 
která přímo sousedí s divadlem, Vám připravíme prvotřídní 
raut dle Vašich představ i s obsluhou. Další možností je také 
využití prostor restaurací Lobster v rámci pronájmu divadla.

Nabízíme Vám možnost uspořádání představení výhradně 
pro Vaši společnost. Zadaná představení jsou vhodná
pro neformální setkání s firemními partnery či klienty.
Představení zajistíme dle Vašich požadavků se známými 
herci nebo s oblíbenými regionálními divadelními soubory. 
V naší nabídce zadaných představení pro firemní účely 
máme i dětské pohádky.

MULTIFUNKČNOST DIVADELNÍHO SÁLU

CATERING

ZADANÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

www.divadlonasantovce.cz

-  multifunkční prostor se zázemím
-  technická vybavenost
-  flexibilní uspořádání sálu
-  umístění v centru Olomouce
-  skvělá dopravní dostupnost
-  velká kapacita parkovacích míst
-  parkování zdarma v rámci pronájmu
-  bezbariérový přístup
-  Wi-Fi

Benefity Divadla na Šantovce:

Galerie Šantovka, Polská 1, Olomouc
info@divadlonasantovce.cz, +420 731 256 406

Více informací najdete na www.divadlonasantovce.cz nebo kontaktujte pana Ryznera na emailu ryzner@divadlonasantovce.cz.



CENÍK PRONÁJMU
DIVADLA NA ŠANTOVCE
Divadlo na Šantovce Vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální 
k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických 
eventů podle Vašich představ. Moderní, technicky vybavený a reprezentativní sál 
má kapacitu až 250 hostů. Kromě samotného prostoru jsme připraveni Vám 
zajistit doprovodné služby jako je catering, produkce i program na klíč.

V případě pronájmu pro neziskový sektor (nadace, benefice, neziskové organizace,
dětské kroužky apod.) sestavíme individuální cenovou nabídku podle potřeb
a typu akce.  Zákazníkům, kteří mají zájem o vícedenní pronájem, sestavíme
taktéž individuální cenovou nabídku podle potřeb a typu akce. 

Naším cílem je vyjít Vám maximálně vstříc, aby Vaše akce byla úspěšná.

* Uvedené ceny obsahují pronájem prostoru, personální zajištění šatny, pokladny  a technika v základním rozsahu, spotřebu
energií a úklid. Cena při vícedenním pronájmu stanovována individuálně. Ceník je platný od ledna 2017.

www.divadlonasantovce.cz

Galerie Šantovka, Polská 1, Olomouc
info@divadlonasantovce.cz, +420 731 256 406

Cena / 1 hodina Cena / půl den

 TECHNIKA Dataprojektor+plátno 1 500 Kč 5 000 Kč

Notebook 400 Kč 1 500 Kč

AUDIO TECHNIKA Bezdrátový mikrofon 200 Kč 800 Kč

DALŠÍ SLUŽBY Internetový předprodej 5 Kč / 1 vstupenka

Propagace (tiskoviny, web a FB) v ceně

Připojení na internet (WIFI, LAN) v ceně

 * Pokud požadované zařízení není v seznamu, velice rádi ho pro Vaši konferenci zapůjčíme.

PRONÁJEM SÁLU Celodenní (maximálně 12 hodin) 25 000 Kč

Půldenní (maximálně 5 hodin) 14 000 Kč

Hodinový 3 500 Kč

SLEVY PRONÁJMU

Foyer 48 3 x x x x x x 50 x

Sál 180 7 220 120 220 x x x 150 72

Foyer + Sál 228 7 220 120 220 x x x 200 72

plocha m2 světlá výška divadlo parlament školení půlkruh kruh tabule cocktail banquet
KAPACITA

PRONÁJEM TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A SLUŽEB


