
Milí hosté,
jsme velmi potěšeni, že jste si pro svůj prázdninový pobyt vybrali právě náš apartmánový 
dům. Naším cílem je, abyste se u nás cítili spokojeně, proto jsme pro Vás vytvořili 
průvodce, který Vám poskytne důležité informace, které Vám budou užitečné pro zdejší 
pobyt.

Především Vás prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku, který zahrnuje Vaše osobní 
údaje a datum Vašeho odjezdu a příjezdu. Tyto údaje potřebujeme pro povinnou evidenci 
hostů, kterou vyžadují naše úřady.

Internetové připojení
Ve všech apartmánech je možné využít internetové připojení přes wifi
SSID: petrk-wifi
Heslo je: „wifi3“
případně druhá možnost je:
SSID: wifi-axello
Heslo: „axello33“
SSID: wifi3
Heslo: „axello333“
Webové stránky našeho domu: „www.zizkov.unas.cz“

Apartmány
Apartmány jsou vždy standardně vybavené lůžkovinami, povlečením a ručníkem podle 
počtu osob. Dále je v apartmánech nádobí a kuchyňské potřeby a spotřebiči. Drobné 
předměty denní potřeby (žehlička, vysoušeč vlasů, sušák na prádlo) jsou k dispozici na 
vyžádání. Neplatí se za ně žádný extra poplatek, ale pokud je v apartmánu nenajdete, 
nemusíte si dělat žádné starosti, klidně řekněte kolegovi nebo kolegyni, který Vám 
předává apartmán, zda by Vám tyto předměty nemohl přinést. Případně mi můžete napsat 
mail, že byste některý z těchto předmětů uvítali a já se ho pokusím zajistit, pokud to bude 
možné.

V apartmánu najdete i detailní mapu celé Prahy včetně okrajových čtvrtí. Po dobu Vašeho 
pobytu je Vám plně k dispozici. Prosíme neodvážejte ji s sebou a ponechte v apartmánu k 
dispozici dalším hostům. Díky.

Toaletní papír, mýdlo, čistící prostředky, cukr, sůl, čaj a kávu v apartmánu pravděpodobně 
najdete, ale nejsou standardně v ceně ubytování. Pokud tam tedy náhodou nebudou, tak 
je můžete zakoupit v blízkém obchodě na rohu ulice Orebitská a Husitská. Tato prodejna 
má obvykle otevřeno NONSTOP. Ve vyjímečných případech zavírá ve 23 hodin. 

Pokud budete potřebovat odnést odpadky, pak ve dvoře domu jsou nádoby (černé) na 
běžný odpad a na rohu ulice jsou nádoby na tříděný odpad (žluté – plasty, zelené – sklo, 
modré-papír)

Při odjezdu není třeba předávat klíče osobně, ale můžete je nechat v poštovní schránce se 
jménem „Tesařovi“. Byt při svém odchodu prosíme zamkněte. Poštovní schránky jsou 
zvenku na fasádě, když vyjdete z domu po levé straně.

Kontakty
Adresa domu: Orebitská 5/726



Odpovědný zástupce je 
Šárka Tesařová, mail: sarka  @axello.cz  , tel: +420 603 28 10 28
Jednání s hosty:
Veronika Zajačíková: mail: vercajz  @seznam.cz  , tel +420 737 845 105

Doprava
K domu je možné se dopravit veřejnou dopravou, autobusem nebo tramvají
Jízdenky je možné zakoupit na zastávce tramvaje.
Jízdenka v hodnotě 24 Kč platí 15 minut.
Jízdenka v hodnotě 32 Kč platí  90 minut.

Autobusová zastávka je na hlavní ulici Husitská a jmenuje se„U památníku“, 
(Husitská je směrem dolů z kopce). Autobusy: 207 133 175
Všechny tři autobusy jedou k metru „Florenc“, trasa B nebo C. Je to jedna stanice.
Autobus 207 jede na stanici „Staroměstská“, je to třetí zastávka a je konečná.
Jste u Vltavy v centru Starého města poblíž Staroměstského náměstí

Tramvajová zastávka je na hlavní ulici Seifertova a jmenuje se „Husinecká“
(Seifertova je směrem nahoru do kopce). Tramvaje: 9, 5, 26
Všechny tramvaje jedou na Hlavní vlakové nádraží „Wilsonovo“, je to jedna stanice.
Tramvaj č. 9 pokračuje směrem na Václavské náměstí
Tramvaje č. 5 a 26 pokračují směrem na náměstí Republiky
Z těchto míst je snadno dostupné historické centrum.

Pražský hrad je trochu vzdálenější a je dostupný několika způsoby:
buď autobusem 207, tam je stanice metra A „Staroměstská“, tam můžete použít metro
a dojet 1 stanici na“Malostranská“, odtamtud je možné dojít na hrad po zámeckých 
schodech nahoru. Nebo je možné přejít řeku a dojít na Pražský hrad pěšky rovnou ze 
stanice „Staroměstská“.
Druhá cesta na Pražský hrad je z druhé strany a umožní Vám projít hrad z kopce dolů.
Pojedete tramvají č.9 do centra, kde přestoupíte na tramvaj č. 22. Vystoupíte na Pohořelci 
a můžete pohodlně projít celým hradem z kopce až ke starým zámeckým schodům, které 
Vás dovedou až k řece. Zde je možné dojít opět k metru Malostranská nebo přejít řeku a je 
zde autobus 207, který Vás doveze až k Vašemu apartmánu.

Karlův most se nachází opět velmi blízko od konečné stanice autobusu 207.
V místě, kde autobus končí, budete pokračovat cca 300m po hlavní ulici s tramvajovými 
kolejemi, až dojdete ke Karlovu mostu.

Letiště se nachází na druhé straně Prahy a je možné se k němu dostat buď 
prostřednictvím některé taxi služby nebo autobusem. Jedná se o speciální linku s názvem 
Airport Expres (AE), Letiště Ruzyně – Hlavní nádraží. Aktuální jízdní řád je přiložen na 
konci. Cena jízdenky je 60Kč.

Pokud budou mít hosté zájem, můžeme zajistit soukromý transport od našeho domu k 
letišti za poplatek 500Kč.

Parkování
V okolí našeho domu jsou všude modré parkovací zóny pro residenty, kde není možné 
stát, pokud nemáte parkovací známku. Pokud máte s sebou svoje osobní auto, 
doporučujeme zaparkovat naproti přes ulici před hotelem Ostaš. Jedná se o tzv. Servisní 
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zónu pro dodavatele. Stání aut bez známky je zde tolerováno, nicméně podle vyhlášky je 
tam možné stát pouze 20minut. Doporučujeme tedy v klidu vyložit zavazadla v apartmánu 
a bez odkladu přemístit auto na místo, kde je možné parkovat bez známky nebo na 
dohodnuté místo.

Zatím je možné parkovat bez poplatku a bez známky v sousedním Karlíně nebo nahoře na 
Jarově. Bohužel od jara 2013 už toto nebude možné. Přes víkend je možné stát bezplatně 
v tzv. Oranžových a zelených zónách, tedy zónách s parkovacími hodinami. Stání v těchto 
zónách je od pondělí od 8:00 do pátku do 18:00 zpoplatněno 30 kč na hodinu v oranžové 
zóně a 15kč na hodinu v zelené zóně. V oranžové zóně je možné stát nejdéle 2 hodiny a v 
zelené 6 hodin. Nejbližší oranžová zóna je na hlavní ulici Husitská.
Mapky jsou přiloženy na konci dokumentu.

Placené garáže na Praze 3

Hotel Olšanka http://www.hotelolsanka.cz
Palác Flora http://www.palacflora.cz
Mahlerovy sady http://www.praguerocket.cz 
Mapky, jak se na tato místa dostanete jsou přiloženy na konci dokumentu.

Obchody
V bezprostředním okolí domu je množství malých obchůdků, které nabízí základní 
sortiment potravin a drogistického zboží. Na rohu Husitské a Orebitské ulice je malý 
obchod, který je otevřený NONSTOP.
Nejbližší Supermarket je Billa, vzdálená asi 1km od domu. Je možné k ní dojít pěšky, 
pokud se vydáte směrem od centra města (do kopce) po ulici Husitská nebo je možné 
použít kterýkoliv autobus. Pokud vystoupíte na první zastávce „Tachovské náměstí“, pak je 
supermarket zhruba ještě dalších 500m, pokud vystoupíte na druhé zastávce „Černínova“, 
pak se k supermarketu musíte zhruba 300m vrátit.

Doufáme, že tyto informace přispějí k Vaší lepší orientaci v místě.
Přejeme příjemný pobyt
Šárka Tesařová a kolegové
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