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Jak se dostanete na naše vzdělávací programy v Praze?
Prostory Prevalis, z. s.
ADRESA: Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 

www.prevalis.org 

Vchod je z ulice Vrchlického.

JAK SE DOSTAT NA MÍSTO: 

1) tramvajová/autobusová zastávka "Klamovka": tramvaj č. 7, 9, 10, 16; autobus č. 167, 191. 
Po výstupu přejdete vlevo na chodník, půjdete rovně, minete bílý dům na rohu (s nápisem 
Senior Rezidence Klamovka), na křižovatce přejdete a půjdete rovně  a pak doleva podél 
zídky (naprot uvidíte modro-červenou budovu skladu pošty), přejdete k restauraci
NA ZÁVISTI a naprot už uvidíte barevný rohový dům, v němž se prostory nachází.

2) autobusová zastávka "Jinonická": autobus č. 149. 
Po výstupu půjdete zpět po chodníku, dále vlevo podél prodejny aut Škoda, dále půjdete 
rovně, minete frmu Prelude - reklama, na křižovatce přejdete a půjdete rovně, naprot už 
uvidíte barevný rohový dům, v němž se prostory nachází.

 Prevalis, z. s. je vedený u Městského soudu v Praze, spolkový rejstřík, oddíl L, vložka 21968.
 Bankovní spojení: 2900359069/2010 (Fio banka, a. s.).
 Prevalis, z. s. je insttuce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 326/2010-25.
 Programům všeobecné a selektvní prevence byla udělena certfkace číslo 37/14/1/CE a 37/14/2/CE.
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Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – DŮM ABF

ADRESA: Václavské náměst 833/31, 110 00 Praha 1

http://www.abf-nadace.cz 

Prostory nadace naleznete v průchodu 
č. o. 29. Průchodem je nutné projít až na konec. 

U recepce se dočtete, v kterém sále se naše akce
koná.

 

JAK SE DOSTAT NA MÍSTO: 

1) metrem C do stance Muzeum. Po výstupu z metra směr Václavské náměst půjdete po pravé straně
Václavského náměst., dokud nedojdete k průchodu č.o. 29.

2) metrem A nebo B do stanice Můstek. Po výstupu přes linku  A směr Václavské náměst půjdete po 
levé straně Václavského náměst, dokud nedojdete k průchodu č.o. 29.

3) tramavajemi do zastávek Václavské náměst nebo Jindřišská, následně dojdete do střední část 
Václavského náměst a poté půjdete po levé straně Václavského náměst, dokud nedojdete k 
průchodu č.o. 29.
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Fakultní základní škola Táborská, Praha 4 
ADRESA: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
http://www.zstaborska.cz

Do budovy školy vstupujte hlavním
vchodem.

JAK SE DOSTAT NA MÍSTO: 

Tramvají 18 – do zastávky Nuselská radnice, poté ve směru jízdy tramvaje
Tramvají 11, 14 – do zastávky Nám. bratří Synků, poté se dáte vpravo, projdete Sezimovu ulici a na 
konci opět vpravo
Tramvají 6, 7, 24 - do zastávky Otakarova, dojdete na nám. Bratří Synků, poté se dáte vpravo, projdete
Sezimovu ulici a na konci opět vpravo
Metrem C – do stanice Vyšehrad, obejdete hotel Corynta Towers, vpravo projdete Kongresovou ulicí 
a vydáte se směrem do „údolí“, vyjdete v ulici Táborská
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