CENÍK PRONÁJMŮ TJ Tatran Střešovice, z.s.
Víceúčelová hala
Pronájem haly
Cena včetně využití 1 šatny
Pronájem florbalových mantinelů
Pronájem branek pro házenou, futsal, florbal
Pronájem kůlů, sítě a postu rozhodčího (volejbal)
Pronájem 2 velkých reproduktorů
Pronájem časomíry a ozvučení
V případě využití elektrické přípojky pro bubble
fotball (nafouknutí bublin apod.)

1.500,- Kč/hod
300,- Kč /hod
200,- Kč /hod
200,- Kč /hod
200,- Kč /hod
100,- Kč /hod
Jednorázový poplatek 100,- Kč

Technické parametry: plocha povrch Tarkett, cca 1152 m2 (48 x 23 m), výška 15 m
Na hale jsou k dispozici branky na florbal, házenou a futsal, volejbalové kůly a sítě, mantinely pro
florbal. Dále ozvučení, výsledková tabule.
Lajnování: 1x florbal, 1x házená, 3x volejbal, 1x futsal
Internet: Wi-Fi připojení a 2 pevný kabel. Kapacita diváků: 413 sedících osob
Florbalové mantinely a florbalové branky lze zapůjčit mimo areál. Cena viz ceník zápůjček

Tělocvična
Pronájem tělocvičny
Cena včetně využití 1 šatny
Pronájem florbalových mantinelů
Pronájem branek pro florbal
Pronájem 2 velkých reproduktorů
Pronájem volejbalové sítě
V případě využití elektrické přípojky pro bubble
fotball (nafouknutí bublin apod.)
UNICURLING: pronájem kompletu zahrnuje
koberec a 8 kamenů (4 žluté, 4 modré)
K dispozici 2 komplety pro hru v tělocvičně
Instruktor pro Unicurling – nutno rezervovat
s velkým časovým předstihem

600,- Kč/hod
300,- Kč /hod
200,- Kč /hod
200,- Kč /hod
100,- Kč /hod
Jednorázový poplatek 100,- Kč
400,- Kč /hod

250,- Kč /hod,
350,- Kč/ hod – hovoří anglicky

Technické parametry: plocha povrch parkety, cca 276 m2 (23 x 12 m), výška 7 m
Na tělocvičně jsou k dispozici basketbalové koše, žebřiny, kruhy, lavičky, velká žíněnka, koberce na
unicurling, branky na florbal, volejbalové kůly a sítě. Tělocvična nedisponuje výsledkovou tabulí
(nutno použít PC se softwarem časomíry), vlastními mantinely pro florbal (nutno přenést z haly),
ozvučením (lze využít mobilní k zapůjčení). Cena nájmu nezahrnuje přesun florbalových mantinelů a
branek z víceúčelové haly. Pronájemce si je povinen je v případě zapůjčení přemístit z haly a po
skončení nájmu vrátit zpět.
Florbalové branky je zakázáno používat pro hru s futsalovým či fotbalovým míčem.

Zrcadlový sál
Pronájem sálu
Cena včetně využití 1 šatny a využití ozvučení
(mixážní pult a 2 repro bedny)
UNICURLING: pronájem kompletu zahrnuje
koberec a 8 kamenů (4 žluté, 4 modré)

700,- Kč/hod
400,- Kč /hod

Technické parametry: plocha povrch Tarkett, cca 161 m2 (18 x 7 m), výška 5,5 m. K dispozici
podium, ozvučení (stálý mixážní pult + 2 bedny), zrcadlová stěna
Sál je vhodný pro cvičení dětí, cvičení seniorů, jógu, aerobic, bojové sporty, balet a jiné taneční
sporty (nesmí být použita obuv ničící povrch Tarkett, např. podpatky) či pro focení. Nelze využít pro
míčové sporty.

Badmintonová hala – 5 badmintonových kurtů v nové přetlakové hale
Badmintonový kurt

Dle konkrétního dne a času

1 kurt
pondělí – pátek 9:00 - 15:00 hod + 21:00 - 22:00
hod, sobota + neděle celý den
1 kurt pondělí – pátek 15:00 – 21:00 hod
Permanentka vstupová a dlouhodobé
rezervace
pondělí – neděle celý den 9:00 – 22:00 hod
Půjčovné badmintonové rakety

240,- Kč /hod
280,- Kč /hod
220,- Kč /hod a kurt

Hala – pronájem celé haly pro hru badminton

50,- Kč / hod a kus,
vratná záloha 200,- Kč / raketa
1.100,- Kč /hod

Hala – pronájem celé haly pro jiný sport či
aktivitu, než badminton

1.200,- Kč /hod

Technické parametry: plocha povrch Tarkett, cca 708 m2 (34 x 16,5 m), výška 8 m
V hale jsou k dispozici mobilní kůly a sítě na badminton, mantinely a branky na florbal, volejbalové
kůly a sítě. Hala disponuje výsledkovou tabulí, nemá ozvučením.
Lajnování: 1x florbal pro dětský florbal, 1x volejbal, 5x badminton
Internet: Wi-Fi připojení

Badminton lze hradit Kartou Multisport - pouze 1/2 kurtu - druhá se doplácí hotově nebo
druhou kartou Multisport.
Zrušení rezervace (jednotlivé rezervace i permanentky) je možné bez poplatku do 19.
hodiny předchozího.
Veškeré nezaplacené rezervace, respektive storno poplatky (klient si objedná sportoviště,
nedostaví se nebo nezruší svou rezervaci ve stanoveném termínu) jsou evidovány a areál
Tatran Střešovice bude požadovat jejich zaplacení.
PERMANENTKA
Vstupové permanentky: na 10 vstupů, čerpání do 90 dní ode dne zakoupení. Lze
zakoupit v rezervačním systému.
Dlouhodobá rezervace: vám garantuje pevnou rezervaci na konkrétní období, slevu
služby z ceníkových cen a rychlejší odbavení na recepci. Je nastavena na pravidelný termín
a čas. Podmínkou platba předem v hotovosti či na účet. Objednávka dlouhodobých
rezervací e-mailem na provoz@tatran.cz.

Tenisová hala a kurty
Tenisový oddíl TJ Tatran Střešovice provozuje svoji činnost na 7 antukových kurtech (4
kurty v areálu u Vozovny a 3 kurty v areálu u kina Ořechovka). Letní hrací sezona je cca
od dubna do října, v zimním období říjen až duben jsou v areálu u Vozovny zastřešeny 3
dvorce (přetlaková hala)
Pronájem 1 tenis.kurtu pro nečleny v letní sezoně
200,- Kč
Pronájem 1 tenisového kurtu v zimní sezoně
pondělí – pátek 7:00 – 14:00 hod
350,- Kč
pondělí – pátek 14:00 - 22:00 hod
450,- Kč
Sobota a neděle celý den
350,- Kč
U předplatného na zimní sezonu je sazba pro všední dny vždy
pro soboty a neděle zůstává 250,- Kč /hod pro členy

/ hod
/hod
/hod
/hod
o 40,- Kč /hod nižší a

REZERVACE kurtu pro členy a stálé hosty je možná přes on-line rezervační systém
s možností rezervace kurtu 1 den předem. Ostatní zájemci o hru objednávají rezervaci
telefonicky nebo osobně u správce oddílu, který je po celý den přítomný na kurtech: kurty
u Vozovny tel: 733 470 238, kurty u kina Ořechovka (pouze v letní sezoně) tel: 603 810
457.
V klubu 2 tenisoví trenéři a tenisová školička.
Více informací na http://tatran-tenis.cz/

Šatny
K dispozici celkem 9 šaten: 5 velkých a 2 menší – uzamykatelné, v suterénu dále 2
průchozí šatny pro muže a ženy využívané pro plážový volejbal, halu na badminton, stolní
tenis a venkovní volejbalový kurt. Pronájemci fotbalového a nohejbalového hřiště využívají
průchozí/uzamykatelnou fotbalovou šatnu v přízemí budovy.
Pronájem krytých sportovišť (hala tarkett, tělocvična, malý sál) vždy zahrnuje
využití 1 šatny. Případné využití více šaten je nutno objednat předem.
Pronájem šatny
100,- Kč/hod
Šatnu je možno poskytnout nejdříve 30 minut před zahájení a nutno vyklidit maximálně 30
minut po ukončení hry na sportovišti /pronájmu sportoviště.

Venkovní volejbalový kurt /antuka
Volejbalový kurt venkovní – antuka
Pronájem uzamykatelné šatny
Pronájem sítě a zapůjčení míče

200,- Kč/hod
100,- Kč /hod
100,- Kč /hod

Technické parametry: plocha: antuka – 2 dvorce, výška bez omezení, bez diváků

Fotbalové a nohejbalové hřiště
Fotbalové hřiště venkovní
Cena zahrnuje využití průchozí fotbalové šatny
Svícení na hřišti
V případě využití elektrické přípojky pro bubble
fotball (nafouknutí bublin apod.)

500,- Kč/hod

Nohejbalové hřiště venkovní
Cena zahrnuje využití průchozí fotbalové šatny
Svícení na hřišti

200,- Kč/hod

100,- Kč /hod
Jednorázový poplatek 100,- Kč

100,- Kč /hod

Technické parametry: víceúčelové hřiště na malý fotbal s brankami, plocha povrch UTS 2.generace
cca 918 m2 (42,3 x 21,7 m); nohejbalový kurt s UTS 2.generace
Kapacita diváků: 100 ke stání

Zasedací místnost pro školení a menší konference
Zasedací místnost = salonek
Vč. využití BTV, připojení na internet WI-FI i kabel
Zapůjčení flipchart či promítací plátno

400,- Kč/hod + DPH 21%
100,- Kč /hod

Technické parametry: stoly a židle pro 20 osob, flipchart, promítačka s plátnem, TV s různými
výstupy

Regenerace
Sauna s vířivkou – pronájem celé regenerace
Zahrnuje privátní využití šaten, sauny, vířivky a
kuchyňky s posezením.
Privátní skupinová rezervace pro 3 – 10 osob
Privátní skupinová rezervace pouze pro 2 osoby
Privátní vířivka – 20 min (pro 2 – 4 osoby)
Privátní vířivka pro 2 – 6 osob
Prostěradlo – je pro vstup do sauny povinné!

1.000,- Kč / 90 minut
700,- Kč / 90 minut
200,- Kč / 20 minut
500,- Kč / 60 minut
20,- Kč (hradí se v recepci)

Vstup do sauny je z bezpečnostních důvodů povolen od 2 osob výše. Vyhrazená doba 90
minut je čistý čas, ve kterém je nutno dodržet opuštění prostoru.
Při jednorázovém vstupu je vybírána vratná kauce 500,- Kč, která propadá v případě
nedodržení provozních podmínek (úklid, časový limit). Před skončením saunování jsou
uživatelé povinni provést úklid v rozsahu: srovnat židle a lehátka, vystěrkovat prostor
před potírnou a okolo bazénků, v kuchyňce, umýt použité nádobí.
Technické parametry: sauna kapacita max. 10 osob, plocha 2,8 x 3,5 m. Odpočívárna. Vířivka
kapacita max 6 osob.

Posilovna
Posilovna – pronájem celé místnosti

600,- Kč/hod

Jednorázový vstup
Permanentka na konkrétní období
vlastníci permanentky využívají některé
z průchozích šaten

60,- Kč / 90 minut
300,- Kč / měsíční
800,- Kč / čtvrtletní (3 měsíce)
1.500,- Kč / pololetní (6 měsíců)
2.500,- Kč /roční (12 měsíců)

Jednorázové vstupy: dočasné členství, poplatek zahrnuje 90 minut v posilovně a využití některé
z průchozích šaten
Technické parametry: plocha 84 m2 (12 x 7 m), výška 3 m. Kapacita 15 cvičících osob při řízeném
tréninku, 8 osob při individuálním tréninku

Objednávky a rezervace zasílejte vždy e-mailem s uvedením kontaktů na
recepce@tatran.cz, telefon pro případné dotazy: 224 312 049, 603 448 250
Pro nájemce s větším rozsahem hodin pronájmu mohou být stanoveny
individuální ceny. Pro individuální nabídky kontaktujte provoz@tatran.cz

CENÍK ZÁPŮJČEK:
Ozvučení (mixážní pult, 2 bedny) mimo prostory TJ
Florbalové mantinely
Mantinely jsou zapůjčeny na zálohu 2.000,- Kč
v hotovosti a předávací protokol
Florbalové branky
Branky jsou zapůjčeny na zálohu 2.000,- Kč
v hotovosti a předávací protokol
Míč pro fotbal, volejbal, nohejbal

1.000,- Kč/hod
3.000,- Kč / sada mantinelů /
akce do 24 hodin trvání
1.000,- Kč / 2 ks /akce do 24
hodin trvání
50,- Kč jednorázově

Platnost ceníku od 3.9.2018 včetně aktualizace k datu 22.5. a 1.9.2019

