Týden s Olem v Praze
Centrum Buddhismu Diamantové cesty, Na Maninách 17a, Praha 7
PROGRAM

UBYTOVÁNÍ

Kromě nedělní veřejné přednášky není žádný
fixní program.

Během celého kurzu NEZAJIŠŤUJEME
ubytování v centru!

JÍDLO

Ho(s)tely v okolí centra
Hotel Leon: www.leonhotel.eu
Extol Inn: www.extolinn.cz
Sir Toby’s Hostel: www.sirtobys.com
Plaza Alta Hotel: www.plazahotelalta.com
Hostel Seven: www.hostelseven.cz
Plus Prague: www.plushostels.com

Omezeně v centru, restaurace v okolí viz mapka.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Taxi
Profi Taxi: 261 31 41 51
Taxi Praha: 222 111 000
Nejlevnejšı́-taxi: 226 000 226
Mobilnı́ služby Liftago nebo Uber
Hromadná doprava
Vyhledávání spojení: www.dpp.cz nebo www.idos.cz
Z haly do centra:
●
tram 1, 25 → Maniny
●
tram 12 → Dělnická
Nejbližší zastávka tramvaje z centra: Maniny (viz
mapka)
●
tram 1, 6, 14, 25 → metro B Palmovka
●
tram 6 → metro C Nádraží Holešovice
●
tram 1, 14, 25 → metro C Vltavská
●
noční tramvaj 94
Jízdenky lze zakoupit v Žabce (viz mapka) nebo v
automatu na Ortenově náměstí nebo pomocí SMS.
SMS jízdenka (jen z českého čísla):
zašlete SMS ve tvaru DPT”cena vybrané jízdenky”
●
DPT32 - jízdenka na 90 minut za 32 Kč
●
DPT24 - jízdenka na 30 minut za 24 Kč
●
DPT110 - jízdenka na 24 hodin za 110 Kč
na číslo 902 06.

Případně využijte služeb www.airbnb.cz nebo
www.booking.com nebo se ptejte kamarádů.
PARKOVÁNÍ (viz mapka)
Parkoviště: naproti Komunardů 5, 100 Kč/den,
GPS 50.101200 14.450359
O víkendu je možno parkovat zdarma na
oranžových a zelených zónách (viz mapka).
Na ulici označeno svislým značením.
Neparkujte na modrých a fialových zónách!
Jsou označené modrým pruhem na vozovce +
svislým značením na začátku zóny.
Přes týden parkujte pouze na oranžových a
zelených zónách. Přes den je třeba platit v
automatu, 18h-6h je parkování zdarma
(mapy.cz ukazují zóny přímo v prohlížeči)
WI-FI V CENTRU
síť: www.bdc.cz, heslo: 1081081081081

Week with Ole in Prague
Diamond Way Buddhism Center, Na Maninách 17a, Praha 7
PROGRAM

ACCOMMODATION

There is no fixed program except for the
Sunday public lecture

There are NO SLEEPING HALLS PROVIDED.
Sleeping in the center is not possible this time.

FOOD

Ho(s)tels
Hotel Leon: www.leonhotel.eu
Extol Inn: www.extolinn.cz
Sir Toby’s Hostel: www.sirtobys.com
Plaza Alta Hotel: www.plazahotelalta.com
Hostel Seven: www.hostelseven.cz

Limited number of portions in the center,
restaurants around, see the map

TRAVELLING THROUGH PRAGUE
Taxi
Profi Taxi: +420 261 31 41 51
Taxi Praha: +420 222 111 000
Nejlevnejsi-taxi: +420 226 000 226
Mobile services Liftago or Uber

PARKING (see the map)

Public transport
Connection search: www.dpp.cz or www.idos.cz

Parking: opposite of Komunardů 5,
100 CZK/day, GPS 50.101200 14.450359

From lecture to the centre:
●
tram 1, 25 → Maniny
●
tram 12 → Dělnická

Free parking during weekend at orange and
green zones only. There are vertical signs at
the beginning of the zones.

Nearest tram stop to centre: Maniny (see the map)
●
tram 1, 6, 14, 25 → metro B Palmovka
●
tram 6 → metro C Nádraží Holešovice
●
tram 1, 14, 25 → metro C Vltavská
●
night tram 94

Do not park on blue and purple zones! They
are marked by a blue band on the street
surface + vertical signs at the beginning of the
zones.

Buy tickets at Žabka (see the map) or at the ticket
machine at Ortenovo náměstí or via SMS.

Park only at orange and green zones during
the week. Pay at the paying machine during
day, parking is free 6pm-6am only.

SMS ticket (from Czech phone number only):
send an SMS with text DPT”price of selected ticket”
●
DPT32 - ticket for 90 mins for 32CZK
●
DPT24 - ticket for 30 mins for 24CZK
●
DPT110 - ticket for 24 hrs for 110CZK
to the phone number 902 06.

Alternatively use www.airbnb.cz or
www.booking.com or ask your friends.

(mapy.cz shows zones in the browser directly)
WI-FI IN THE CENTRE
network: www.bdc.cz, password: 1081081081081

