
KONFERENČNÍ MÍSTNOST - VÍCEÚČELOVÝ SÁL   

 

variabilní uspořádání sálu 

celková plocha sálu 198,82 m2 

možnost rozdělení na 2 sály 

 

 

              variabilní uspořádání pro 120 osob 

              parkování u budovy 

              bezbariérový přístup 

              možnost zajištění cateringu 

 

 

              Technika zahrnutá v ceně pronájmu:  

- promítací plátno + dataprojektor 

- flipchart A0 

- blok papíru + fix 

 

              Cena pronájmu:  

- jedna hodina 1 200 Kč bez DPH 

- celodenní pronájem 7 800 Kč bez DPH 

 

              Technika nezahrnutá do ceny pronájmu: 

- ozvučení – 2x mikrofon 1000 Kč bez DPH 

 

Kde nás najdete?       Kontakt: 

Rezidence RoSa       email: info.kobylisy@rezidencerosa.cz  

Střelničná 1680, Praha 8       telefon: +420 212 270 612 

182 00         www.rezidencerosa.cz  

mailto:info.kobylisy@rezidencerosa.cz
http://www.rezidencerosa.cz/


KONFERENČNÍ MÍSTNOST - VÍCEÚČELOVÝ SÁL   

 

uspořádání sálu škola 

celková plocha sálu 198,82 m2 

možnost rozdělení na 2 sály 

 

 

              uspořádání sálu škola pro 80 osob 

              parkování u budovy 

              bezbariérový přístup 

              možnost zajištění cateringu 

 

 

              Technika zahrnutá v ceně pronájmu:  

- promítací plátno + dataprojektor 

- flipchart A0 

- blok papíru + fix 

 

              Cena pronájmu:  

- jedna hodina 1 200 Kč bez DPH 

- celodenní pronájem 7 800 Kč bez DPH 

 

              Technika nezahrnutá do ceny pronájmu: 

- ozvučení – 2x mikrofon 1000 Kč bez DPH 

 

Kde nás najdete?       Kontakt: 

Rezidence RoSa       email: info.kobylisy@rezidencerosa.cz 

Střelničná 1680, Praha 8       telefon: +420 212 270 612 

182 00         www.rezidencerosa.cz  

mailto:info.kobylisy@rezidencerosa.cz
http://www.rezidencerosa.cz/


KONFERENČNÍ MÍSTNOST - VÍCEÚČELOVÝ SÁL   

 

uspořádání sálu škola 

celková plocha sálu 96,25 m2 

 

  

            uspořádání sálu škola pro 40 osob 

            variabilní upořádání sálu pro 60 osob 

            parkování u budovy 

            bezbariérový přístup 

            možnost zajištění cateringu 

 

 

            Technika zahrnutá v ceně pronájmu:  

- promítací plátno + dataprojektor 

- flipchart A0 

- blok papíru + fix 

 

            Cena pronájmu:  

- jedna hodina 1 200 Kč bez DPH 

- celodenní pronájem 7 800 Kč bez DPH 

 

            Technika nezahrnutá do ceny pronájmu: 

- ozvučení – 2x mikrofon 1000 Kč bez DPH 

 

Kde nás najdete?       Kontakt: 

Rezidence RoSa       email: info.kobylisy@rezidencerosa.cz 

Střelničná 1680, Praha 8       telefon: +420 212 270 612 

182 00         www.rezidencerosa.cz  

mailto:info.kobylisy@rezidencerosa.cz
http://www.rezidencerosa.cz/


KONFERENČNÍ MÍSTNOST - VÍCEÚČELOVÝ SÁL   

 

uspořádání sálu škola 

celková plocha sálu 102,57 m2 

 

  

            uspořádání sálu škola pro 40 osob 

            variabilní upořádání sálu pro 60 osob 

            parkování u budovy 

            bezbariérový přístup 

            možnost zajištění cateringu 

 

 

            Technika zahrnutá v ceně pronájmu:  

- promítací plátno + dataprojektor 

- flipchart A0 

- blok papíru + fix 

 

            Cena pronájmu:  

- jedna hodina 1 200 Kč bez DPH 

- celodenní pronájem 7 800 Kč bez DPH 

 

            Technika nezahrnutá do ceny pronájmu: 

- ozvučení – 2x mikrofon 1000 Kč bez DPH 

 

Kde nás najdete?       Kontakt: 

Rezidence RoSa       email: info.kobylisy@rezidencerosa.cz  

Střelničná 1680, Praha 8       telefon: +420 212 270 612 

182 00         www.rezidencerosa.cz  

mailto:info.kobylisy@rezidencerosa.cz
http://www.rezidencerosa.cz/


ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST - KNIHOVNA   

 

sezení kolem oválného stolu pro 14 osob  

celková plocha sálu 84,49 m2 

 

  

            uspořádání kolem stolu pro 14 osob 

            variabilní upořádání pro 30 osob 

            parkování u budovy 

            bezbariérový přístup 

            možnost zajištění cateringu 

 

 

            Technika zahrnutá v ceně pronájmu:  

- promítací plátno + dataprojektor 

- flipchart A0 

- blok papíru + fix 

 

            Cena pronájmu:  

- jedna hodina 550 Kč bez DPH 

- celodenní pronájem 3 500 Kč bez DPH 

 

             

 

 

Kde nás najdete?       Kontakt: 

Rezidence RoSa       email: info.kobylisy@rezidencerosa.cz 

Střelničná 1680, Praha 8       telefon: +420 212 270 612 

182 00         www.rezidencerosa.cz  

mailto:info.kobylisy@rezidencerosa.cz
http://www.rezidencerosa.cz/

