
Czechitas home
Prostory pro vaše eventy

VÍTEJTE VE VZDĚLÁVACÍM KOMUNITNÍM CENTRU 
CZECHITAS PRAHA!
Kancelářské prostory Czechitas Praha leží přímo v srdci Prahy, na Václavském náměstí 
11. Jsou tak ideálním místem pro vzdělávání, networking a pořádání eventů v Praze.
Pár minut chůze ze zastávky linek metra A, B i C. Na ploše 340 m2 můžete využít
učebny vhodné na školení a kurzy.

Jaké prostory Vám můžeme 
poskytnout? 

Zasedací místnost pro 10 lidí
Výukové místnosti pro 30–40 lidí
Networkingový prostor pro 20–60 lidí

Vybavení: 

Projektor, flipchart, whiteboard, wifi

Hledáte příjemné prostředí 
pro Vaši akci? Přijďte k nám.

Prostor s kapacitou až 100 lidí
Zajištění cateringu
Výpomoc s organizací na místě
Příjemné prostředí



Obývák
Ideální pro networking a catering

(Kapacita: Divadlo – 20 míst, 
 Stání – 60 lidí) 

Nula
Zasedačka pro 10 lidí

Back-end
Učebna pro 30 lidí

(divadelní sezení – 60 míst)

Front-end
Učebna pro 40 lidí

(divadelní sezení – 90 míst) Fullstack
Učebna pro 40 lidí
(divadelní sezení – 90 míst)



Zajištění cateringu

Coffee break
150 Kč/osoba 
(složení po individuální domluvě)

Raut
Raut zajistíme po individuální domluvě.

*Ceny jsou uvedeny bez DPH*Ceny jsou uvedeny bez DPH

Front-end

Fullstack

Back-end

Nula

Obývák

825 Kč

825 Kč

825 Kč

440 Kč

550 Kč

770 Kč

770 Kč

770 Kč

380 Kč

500 Kč

Místnost (cena za 1 hodinu pronájmu)* 1–4 h (9:00–19:00) 5+ h (9:00–19:00)

Příplatek mimo otevírací hodiny (9:00–19:00)

Víkendový pronájem (příplatek)

Výpomoc s organizací na místě (hosteska)

Káva a čaj

Tisk

200 Kč/h

200 Kč/h

200 Kč/h

70 Kč/osoba

2 Kč/stránka

Doplňkové služby*

*Ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednávkový formulář

http://czechitas.cz/ProstoryPraha


Každá akce je jedinečná. 
Napište nám svoji představu a my Vám vytvoříme individuální 
nabídku.  

777 598 215
petra.havelkova@czechitas.cz

Kontakt

Petra Havelková

„Školící místnost Front-end perfektně vyhovovala 
našemu formátu IoT seminářů – dostatek prostoru 
pro 30 školených, dobrá akustika i zázemí pro 
catering. K tomu excelentní podpora týmu Czechitas 
a super dostupnost. Pro nás jasná volba pro naše 
další školící akce v Praze.“

Alan Fabik, CEO HARDWARIO s.r.o.

„Prostory byly připravené tak, jak jsme se domluvily, 
zároveň bylo velmi komfortní mít možnost používat 
kuchyňku a být v prostorech sami, takže jsme se 
nemuseli bát, že někoho budeme rušit. Prostor je 
čistý a velmi reprezentativní, péče o nás byla velmi 
uspokojující - rychlé jednání, možnost si 
prohlédnout prostory dopředu, možnost přijít dřív, 
než v kancelářích někdo je.“

Petra Vacková, Gymnázium Na Zatlance




