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Koncerty 
RETRO MUSIC HALL 

Nabídka pronájmu prostor zahrnuje: 
 

� pódium pro účinkující 7,5 x 3,5 m (při posunu LED stěny 7,5m x 5m) 
� obě patra Music Hall (taneční sál + horní ochoz)  
� dle dohody a počtu osob salonek navíc 

 
o prostor je pronajímán pro akci + případně navazující after party do 01:00 hodin druhého 

dne 
o ST/PÁ/SO je možné po dohodě s ukončením max. ve 22:00, tak aby EDM produkce začala 

ve 23:00 nejpozději.  
o VIP uspořádání 12 x 3 místné sofa á 250 Kč/os a Bottle servis podmínkou 

 
� marchandise (prodejní okénko pro suvenýry, propagační předměty apod.) 
� backstage - dvě šatny, uzamykatelné, každá s vlastní koupelnou a toaletou 
� pronájem světelné a zvukové techniky (D&B audio technik, Q Siries) 
� osvětlení celého klubu, včetně nasvíceni stage + 1 osvětlovač 
� zvukař extra 4500 CZK + DPH 
 
� security – 2 osoby pro 200 hostů + pro každých 100 je nutný 1 sekurity navíc 
� debaras 
� operativní úklid 
� šatna pro návštěvníky + obsluha šatny 
� funkční pokladna (za poplatek – viz níže) 
� možnost projekce reklamních spotů, propagačních materiálů apod. během koncertu na LED 

obrazovce a plazmách 
� umístění tiskové zprávy a flyeru na webu, FB 

 
50-70.000 Kč bez DPH dle termínu a využití služeb 

_______________________________________________________________________ 
Pronájem prostor je zpravidla poskytován od 15:00 hodin daného dne (zvuková zkouška je  

umožněna od 16:00 hodin) do 01:00 hodin druhého dne pro navazující afterparty.  
Prostor musí být vyklizen a připraven k převzetí do 10:00 hodin druhého dne. Ve ST-PÁ-SO 
do 23:00. 

Ostraha navíc – 2500 + DPH/6 hodin a 400 Kč bez DPH za osobu za další hodinu hodinu 
Dovoz doplňující techniky (v případě požadavku od kapely – ve všech případech však veškerá  

technika pro kapely v Retru je a jedná se pouze o výjimky) – 600 Kč bez DPH 
Technik navíc – 4500 Kč bez DPH za osobu na 6 hodin 
Prostor je nekuřácký – možnost využití samostatné kuřárny 
Catering Vám rádi zajistíme z naší restaurace až pro 1000 osob 
Retro Music Hall se nalézá se v centru, skvělá lokalita na dopravním uzlu tramvají, metra a autobusu 
Pokladna – 250 Kč bez DPH/hodina 
 


