BARF VE SVĚTLE NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ
DATUM:

29. 4. 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha IKEM (Kongresový sál se nachází v sekci A v 5. patře)

ADRESA:

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč

PŘÍJEZD
AUTEM:
Příjezd z ulice Vídeňská. Z ulice Vídeňská poté zabočte na ulici “K Zelené louce“. Odtud umožněn vjezd
do areálu a následný parking (viz mapka).
MHD:
Na cílovou zastávku IKEM jedou autobusy č. 332, 339, 337, 335 a 362 ze zastávky Budějovická, dále
také autobusy č. 193 a 203 ze zastávky Poliklinika Budějovická. Na zastávku IKEM se lze dostat také ze
zastávky metra Kačerov s přestupem na zastávce Nemocnice Krč. Ze zastávky Kačerov na zastávku
Nemocnice Krč jedou např. autobusy č. 113, 114, 106 a 150. Ze zastávky Nemocnice Krč poté můžete
pokračovat na IKEM autobusy č. 114, 193, 335, 332, 203, 339 a dalšími.
Ukázkové spojení z Prahy hl. nádraží: Z Prahy hl. nádraží jeďte metrem C směrem na Háje. Vystupte
na zastávce Budějovická, kde přesedněte na autobus č. 332 směrem na Jílová u Prahy. Vystupte na
zastávce IKEM. Vstup pro pěší umožněn z ulice “K Zelené louce“ nebo z ul. “Vídeňská“ viz modrá trasa
na mapce

PARKOVÁNÍ
Vjezd do areálu je umožněn z ulice “K Zelené louce“ přes vrátnici. Parkování v areálu je zpoplatněno
40 Kč/hod. Výslednou cenu je nutno uhradit v parkovacím platebním terminálu, který je umístěn v 1.
patře budovy A u akutního příjmu a také na příjezdové cestě k akutnímu příjmu. Platbu je možno
provést kontaktní a bezkontaktní platební kartou nebo v hotovosti. Majitelé průkazů ZTP mají
parkování zdarma, po načtení parkovacího lístku v platebním terminálu stačí zadat číslo ZTP a průkaz
vložit do validátoru pro potvrzení.

Parkovat je možno také v areálu rezidence Emmy, která sídlí hned vedle IKEM přes ul. K Zelené louce
za poplatek 30Kč/ hod. Areál rezidence Emmy je vzdálen cca. 1 min. pěší chůze k IKEM.

NAVIGACE PO BUDOVĚ IKEM
Po vstupu do budovy uvidíte navigační cedule, které budou umístěny jak v prostorách budovy, tak ve
výtazích. Navigační cedule budou obsahovat logo ČAVS a samotný název akce.

REGISTRACE
8:30 až 9:00 probíhá registrace na seminář v předsálí.

OBČERSTVENÍ
Cena vstupného na seminář zahrnuje přestávky na kávu s občerstvením a oběd.

PROGRAM

