
Rozpočet na akci

ROZPOČET

Popis                              jednotky cena jednotku Celkové náklady

Oslava řízená                     0,00 Kč

Hry - kola 0,00 Kč

Výzdoba, hudba 0,00 Kč

Dort narozeninový 0,00 Kč 0,00 Kč

Jídlo 0,00 Kč

Jiné 0,00 Kč

Rozpočet celkem 0,00 Kč

Počet hostů celkem

0

PŘEHLED ROZPOČTU

100 %

Oslava řízená                     
Hry - kola
Výzdoba, hudba
Dort narozeninový
Jídlo
Jiné 

Počet hostů nápoje

0

NABÍDKOVÝ LIST

Poznámka: skladba a množství-1

jídlo počet jednotka celkem cena za kg/ks

jednohubky mix 0 ks 0 Kč 11 Kč

jednohubky s lososem 0 ks 0 Kč 18 Kč

chlebíčky 0 ks 0 Kč 19 Kč

plněná vejce, rajčata 0 ks 0 Kč 20 Kč

obložená mísa mix 0 kg 0 Kč 310 Kč

sýrová mísa 0 kg 0 Kč 310 Kč

zeleninová mísa, zelenina nakl. 0 kg 0 Kč 280 Kč

ovocná mísa 0 kg 0 Kč 290 Kč

rolády  (šunkové, sýrové, vaječná tlač.) 0 kg 0 Kč 310 Kč

rolády masové 0 kg 0 Kč 420 Kč

kuřecí paličky, křidélka 0 kg 0 Kč 190 Kč

kuřecí řízek 0 kg 0 Kč 310 Kč

vepřový řízek 0 kg 0 Kč 310 Kč

stejčky mix 0 kg 0 Kč 310 Kč

bramboráčky (malé) 0 ks 0 Kč 12 Kč

tatrák s topinkami (25ks) 0 kg 0 Kč 550 Kč

bramborový salát 0 kg 0 Kč 110 Kč

šopský salát 0 kg 0 Kč 170 Kč

těstovinový salát 0 kg 0 Kč 170 Kč

americké brambory 0 kg 0 Kč 170 Kč

brambory pečené - smetana 0 kg 0 Kč 170 Kč

karotka na másle 0 kg 0 Kč 170 Kč

zelené fazolky na slanině 0 kg 0 Kč 170 Kč

meloun v parmské šunce 0 ks 0 Kč 25 Kč

slané listové pečivo (sůl. mák, kmín) 0 ks 0 Kč 150 Kč

polévka (vývar s nudlemi, hrachová, gulášová..) 0 l 0 Kč 110 Kč

guláš 0 l 0 Kč 110 Kč

dezert 0 ks 0 Kč 55 Kč

rohlík 0 ks 0 Kč 3 Kč

chléb 0 ks 0 Kč 30 Kč

celkem 0 Kč

Nápoje: dle nápojového lístku



Přehled

NABÍDKOVÝ LIST
Herní balíček

Název Cena vč DPH Poznámky

pronájem herní hodiny “Uzavřená společnost”  
(herní hodina je počítána cca 60-80min) *

2 500,00 Kč v ceně: laser game (v hodině odehrajeme 30 her), kulečník, střelnice nebo Wii konzole, 
airhokej, simulátor, stolní tenis…

dětská narozeninová oslava (řízená)                                  2 000,00 Kč    oslava je vedená námi (není nutná účast rodičů) - všechny hry v ceně. Program 2h.                   

* uzavření celého prostoru arény jen pro vaši akci, lze jen v případě objednání min. 2 herních hodin                                          

Ceník jednotlivých her (bez herního balíčku), pronájmu

Název Cena vč DPH Poznámky

laser game 85,00 Kč osoba / hra

kulečník 90,00 Kč cena jedné hodiny

air hokej 90,00 Kč cena jedné hodiny

stolní tenis 90,00 Kč cena jedné hodiny

simulátor závodního auta, virtuální realita, fuslečník 75,00 Kč cena za 15 minut jízdy/hry

střelnice 150,00 Kč cena za 30 minut hry

Nintendo Wii 150,00 Kč cena za 30 minut hry

šipky a fotbálek mince

neřízená oslava (man. poplatek) 200,00 Kč příprava a výzdoba stolu, zapůjčení nádobí (po dohodě možno donést vlastní 
dort či jiné předem dohodnuté

pronájem salónku  (20 - 25 osob) 500 Kč/h při hraní v aréně a konzumaci  - dohoda možná

uzavření celého prostoru (konference, školení ….) 
kapacita  v hlavní části cca 70osob

 2000 Kč/h  bez her, při dlouhodobém pronájmu a dalších službách cena dohodou (v ceně 
pronájmu možnost využít projektor, aparaturu, tech. podporu, případně i PC

Orientační ceník rautových nápojů

Název Cena vč DPH Poznámky

míchané džusy (barel 6l.) 300,00 Kč jablko / pomeranč

káva (překapávaná) 180,00 Kč 2l. termoska (cukr, mléko v ceně)

filtrovaná voda s citrónem 250,00 Kč paušální cena, neomezeně - servírovaná v litrových džbánech

Ice tee (1l. džbánek) 55,00 Kč citró, broskev, zelený čaj aloe vera - doporučujeme hlavně na dětské oslavy

Orientační ceník rautu (jídlo)

Název Cena vč DPH Poznámky

mix cca 150 Kč / osoba 150,00 Kč raut vhodný pro krátkodobé večerní posezení 
např. obložená mísa, chlebíčky, jednohubky....

mix cca 200 Kč / osoba 200,00 Kč dostatečný raut pro večerní posezení, vhodné i jako večeře 
např. obložená mísa, chlebíčky, jednohubky, řízečky, ....

mix cca 250 Kč / osoba 250,00 Kč velký raut vhodný pro celovečerní posezení 
např. obložená mísa, chlebíčky, jednohubky, sýry, řízečky, sladké dezerty....

mix cca od 300 Kč / osoba od 300 Kč bohatý raut (pro ty co se bojí, že by mohli mít málo :-) 
např. obložené mísy, chlebíčky, jednohubky, sýry, řízečky, masové roládky, sladké dezerty, 
ovoce.... 
např. obložené mísy, chlebíčky, jednohubky, sýry, řízečky, masové možnost zajištění jakého koliv občerstvení či kombinací dle přání

Orientační ceník - ostatní (sladké, slané)

Název Cena vč DPH Poznámky

dort od 650 Kč možnost zařízení narozeninového či slavnostního dortu dle přání - poctivá výroba :-) 
zdobení dle přání

různé dezerty (cena za porci cca) 59,00 Kč poctivé domácí dezerty - klas. velikost - dle dohody (mrkvový dort, ovocné kostky ……)

Pizza dle výběru 31cm 110,00 Kč

Slané variace 20 - 25 Kč cena orientační dle platného ceníku (brambůrky, tyčinky, oříšky, sladké kuličky, křupky)

Kontakt pro konkrétní domluvu: 776606631   Jana Vojíková,  laserarena@hotnet.cz                      (ceny jsou vč. DPH)

mailto:laserarena@hotnet.cz

