


„…v tiché uličce Salvátorské,
vzdálené sotva sto kroků od
velkého střediska pražského
a přece tak nerušenéjako
spící zátoka.“

Jan Štenc / nakladatel a jednatel Spolku výtvarných umělců Mánes Josef Mrkvička // redaktor RČK,1912

„…na pohled jednoduchá, beze všech vnějších  

zbytečných architektur postavená budova  

architekta Novotného. Její krásný, naprosto  

umělecký vzhled dává nám tušiti, že uvnitř  

musí sídliti něco skutečně uměleckého a  

vznešeného.“

Jedinečný
prostor
s příběhem
v srdciPrahy
Svoji spřízněnou 

duši jste již našli. 

Nyní jste našli i 

spřízněné místo 

pro Vaši svatbu. 

Dům v Salvátorské ulici číslo 8 na Praze 1  

vybudoval v roce 1909 nakladatel Jan Štenc.  

O Štencovi se vždy říkalo, že je renesanční  

člověk. Jeho podnik byl ve své době nejmo-

dernějším tiskařským domem.V inspirativních  

prostorech ve stylu art deco se na počátku

20. století setkávali přední čeští umělci, rodila  

se zde zásadní díla české umělecké historie

a tříbil se společenský život.



Vaše zážitky, vzpomínky, emoce 
Tvoříme skutečnou událost 

„Místo v kouzelném 

historickém 

prostředí, které má 

nezapomenutelnou 

atmosféru.“



Unikátní 
propojení

venkovního
a vnitřního

prostoru



Myslíme 
na každý 
detail



Kompletně zajistíme: 

přípravu prostor, catering, 

hostesky,  doprovodný

program, dekoraci a cokoliv 

dalšího Vás napadne.

K dispozici je pro Vás: 

osvětlovací technika,  

ozvučení, mikrofony i 

promítání. Jakékoliv další 

technické vybavení 

zajistíme dle Vašich 

požadavků.

Vám 
na míru 



Světlý a vzdušný vnitřní i 

venkovní prostor, milá 

kavárna,  utajená terasa 

nebo privátní místnost pro 

Vaše svatební přípravy.

Jsme 
variabilní



1. patro

kavárna
galerie

terasa

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

terasa

přízemí

otevřené
atrium

Salvátor

Maxmilián

Viola

podium

Štenc

kanceláře

dvůr

dvůr

Hlavní sál 127 m2 /podium 17 m2

Otevřené atrium 73 m2

Profesionálně vybavené
zasedací aseminární
místnosti

Maxmilián 13 m2

Štenc 28 m2

Salvátor 28 m2

Viola 13 m2

Otakar 41 m2

Galerie 43 m2

Terasa 29 m2

Profesionálně
vybavená kavárna 43 m2

Kapacita
až 200 lidí

hlavní
sál



Možnost výběru z 

osvědčených  dodavatelů 

cateringu přesně podle

stylu Vaší svatby.

Catering

Dlouholetá zkušenost zaručuje  

ojedinělý servis, pro-klientský  

přístup a odbornost personálu  

se smyslem pro detail.

Cateringová odnož Ambiente

Group. Důraz na detail, který potěší

oko  a rozproudí chuťové pohárky.

White Circus je představení 

plné  zážitků a zábavy.

Finančně nejpříjemnější servis,

který nabízí široký sortiment a 

služby očekávaných standardů. 

Setkáte ses přátelským 

přístupem a s radostí

zodvedené práce.

Používají pouze plnohodnotné 

suroviny od místních dodavatelů, 

všechny pokrmy jsou připraveny 

bez bílé mouky, umělých 

dochucovadel a polotovarů. 

Dorty s láskou k lidem a přírodě. 

Všechny dorty jsou z čistě 

rostlinných surovin v raw kvalitě 

a bez lepku.



Ceny  
pronájmu
a služeb

Hostess služby (za hodinu)  

Technik (za hodinu)  

Video pozvánka svatbu

Catering

Fotograf

Další služby

250 Kč

800 Kč

od 3 000 Kč

dle poptávky

dle poptávky

dle poptávky

7% celkové částky fakturace

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21%DPH. 

Produkční náklady      

(zajištění cateringu, úprava prostor, event manager)

Sobota nebo neděle 8:00 – 2:00 80 000 Kč

Sobota nebo neděle 13:00 – 2:00 68 000 Kč

Svatební balíčky
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Staroměstké  

náměstí

Salvátorská

Kostečná

Eliška Pírková

eventy, produkce

eliska.pirkova@opero.cz

+420 607 046 941
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