
Ceník 
základního pronájmu Jaselské 18, Praha 6
Máš kurz pánevního dna pod patronací spolku? Ceník se Tě netýká! Pronájem za Tebe 
platí spolek a ten Ti také Tvůj kurz organizuje /Dana Vítková/. Pronajímáš si prostor od 
Renaty Sahani přímo? Tak tedy platíš dle ceníku. Pokud jsi lektorka ŠPD se zaplaceným 
členským příspěvkem spolku na nový školní rok, tak máš při rezervaci termínu do 15. 
června u akce konané do 31. prosince pronájem za 50%. Při akci na Zázemí pro ženy také
:-). Tak toho využij! Tohle se už nebude opakovat.
Pokud jsi žena zvenku /nelektorka ŠPD/, platí pro Tebe plné ceny ceníku. Stejně jako platí
pro nečlenky spolku. 

Ceník VELKÝ SÁL 
 

Vhodný pro skupinové akce do maximálně 15 osob + lektorka. Nelze zde dupat, takže 
ne tanec, ne hlasitá hudba. Prostor se nachází v 6.patře bez výtahu. Není vhodný pro 
akce s dětmi. 

všední dny PO - ČT
celý den                    09:00 - 17:00h /8h/          2.500Kč + připojený večer 1.000Kč
dopolední blok         09:00 - 13:00h /4-5h/       1.500Kč
odpolední blok        14:00 - 18:00h /4-5h/        1.500Kč
samostatně večer     18:00 - 21:00h /3h/           1.500Kč
celý den                    09:00 - 21:00h /12h/        3.500Kč
/samostatná 1 hodina mimo večerní 500Kč/

dny víkendu PÁ, SO, NE 
celý den                    09:00 - 17:00h /8h/          3.500Kč + připojený večer 1.000Kč
2 celé dny víkendu neomezeně                        7.500Kč
3 celé dny víkendu neomezeně                      10.000Kč
dopolední blok        09:00 - 13:00h /4-5h/       1.900Kč
odpolední blok        14:00 - 18:00h /4-5h/       1.900Kč
samostatně večer     18:00 - 21:00h /3h/           1.900Kč
celý den                   09:00 - 21:00h /12h/         4.500Kč
/samostatná 1 hodina mimo večerní 700Kč/



k dispozici máte

• kuchyňku s čaji, kávou, ledničkou 
• 2x WC, 1x sprcha 
• relaxační zóna s šatnou 
• 10ks měkkých matrací 
• karimatky, deky, polštářky, pantofle 
• v malém sálu je spolu s Vašim kurzem možný paralelní tichý program – kancelářské

práce
• kuchyňka prostoru slouží jako kancelář Školy pánevního dna a mimo Vaše pauzy 

může být tiše využita 
• není zde audio technika, zatím ani flipčárt 

• máme dataprojektor, který si ale musíte předem vyzkoušet sama a mít ty správné 
“drátky”

ceny jsou platné u maximálně 15 účastnic + lektorka

• prostor je vám k dispozici u celodenních kurzů 1h před kurzem a 30 min po kurzu
• u kratších lekcí 15 min před a po lekci
• prostor užíváte pouze k předmětu smlouvy, nikoliv na jiné osobní účely 
• při přetažení vašeho času pronájmu si účtujeme čas navíc dle hodinového ceníku 
• pokud se akce nekoná a máte zaplaceno i tak nám dáváte předem vědět, že je 

prostor prázdný 
• klíče si vyzvedáváte přes schránu s kódem, nebo osobně /nebo vaše asistentka/ 

přímo v prostoru v předem smluvený čas, kdy je vám zároveň vysvětleno topení, 
dveře, zámky, zvonky a další provozní věci tak, abyste prostor dokázala po svém 
odchodu uvést do původního stavu 

• prostor nepronajímá lektorkám, které v něm nikdy nebyly
• po skončení akce hážete klíče do zakódované schrány na klíče /znáte z Airbnb/

• více o pravidlech pronájmů /například storno podmínky/ najdete přímo ve 
Smlouvě o pronájmu prostoru, kterou si jisto jistě přečtěte

Ceník MALÝ SÁL
 

Vhodný pro individuální poradny, terapie, masáže, nebo malé skupinky do maximálně 
3 osob + lektorka. Nelze zde dupat, takže ne tanec, ne hlasitá hudba. Prostor se nachází 
v 6.patře bez výtahu. Není vhodný pro akce s dětmi. 

všední dny PO - ČT
celý den                    09:00 - 17:00h /8h/          1.500Kč + připojený večer 500Kč
dopolední blok        09:00 - 13:00h /4-5h/      1.000Kč
odpolední blok        14:00 - 18:00h /4-5h/      1.000Kč
samostatně večer   18:00 - 21:00h /3h/          1.000Kč
celý den                    09:00 - 21:00h /12h/       2.000Kč
/samostatná 1 hodina mimo večerní 250Kč/



dny víkendu PÁ, SO, NE 
celý den                    09:00 - 17:00h /8h/           2.000Kč + připojený večer 500Kč
2 celé dny víkendu neomezeně                        3.500Kč
3 celé dny víkendu neomezeně                        5.000Kč
dopolední blok        09:00 - 13:00h /4-5h/       1.500Kč
odpolední blok        14:00 - 18:00h /4-5h/       1.500Kč
samostatně večer   18:00 - 21:00h /3h/           1.500Kč
celý den                    09:00 - 21:00h /12h/        2.500Kč
/samostatná 1 hodina mimo večerní 300Kč/

k dispozici máte

• kuchyňku s čaji, kávou, ledničkou 
• 1x WC 
• masážní lehátko, matrace na zem, karimatky, deky, polštářky, pantofle 
• kuchyňka prostoru slouží jako kancelář Školy pánevního dna a mimo Vaše pauzy 

může být tiše využita 
• stejně tak je možné tiché využití velkého sálu týmem školy 
• není zde audio technika /hudba/

ceny jsou platné u maximálně 3 účastnice + lektorka

Kontaktní osoba 
na objednávky čistého pronájmu
Darja Janíčková
Email: pcentrum@skolapanevnihodna.cz
Tel.: 608 637 250

Darja zastupuje v jednání o pronájmech Renatu Sahani
ředitelka Školy pánevního dna
provozovatelka prostoru v Jaselské 18

Kontaktní osoba 
na kurzy pánevního dna pod patronací spolku
Dana Vítková
Email: lektorky3x3@gmail.com
Tel.: 773 210 168
Předsedkyně lektorského spolku Lektorky 3x3

Danu bude časem zastupovat Terza Bory /?/
Email stejný

Tel.: 
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