ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o.

Středisko Úvalská 3411/47, Praha 10
JAK SE K NÁM DOSTANETE - jsme na Praze 10 – Strašnicích. Úvalská 3411/47
Do navigace zadejte adresu Brigádníků 556/353, Praha 10, protože novostavba zatím není
zahrnuta v mapách. Budova Úvalská leží na shodném pozemku a přímo sousedí s touto dřevěnou
budovou.
MHD: Od metra Skalka
Pěšky - cca 8 minut z kopce dolů po ulici
Úvalská. Budova leží u křížení Úvalské a
ulice Brigádníků. Vstup je z ulice
Brigádníků, orientační bod zelená patrová
administrativní budova. Vstup k nám je za
ní ve směru od Úvalské.
Brigádníků - při cestě z kopce na levé
straně u bazarů s ojetými automobily.
- autobusem - z Jižního Města číslo
125: pokračujte ve směru jízdy autobusu
na ulici Úvalská a dále pokračujte dle
textu výše (od metra Skalka)
bus č. 195 a 177 – stanice Donattelova podle směru ze kterého přijedete.
Pokračujte ulicí Úvalská vždy z kopce
dolů. Dále dle textu výše (od metra
Skalka)
bus č. 188 – stanice Dobročovická – ulicí V olšinách jděte k Úvalské ulici a lze pokračovat po
Úvalské dle popisu výše (od metra Skalka). Kratší cesta vede ulicí Dobročovickou – viz plánek, kde se
napojíte na ulici Brigádníků v blízkosti vchodu na Kliniku ESET.
AUTEM:
Budova leží a má vjezd pro obsluhu z ulice Úvalská, přibližně v polovině její délky na zlonu kopce.
Orientační bod je budova prodejny Barum, která má adresu Novostrašnická 3334/19, Praha 10. Čelo
budovy s parkovištěm je orientováno do Úvalské, boční hrana parkoviště je tvořena ulicí Brigádníků,
odkud je vhcod pro pěší – viz popis od metra Skalka.
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MHD:
Od tramvaje č. 7,13 a 5 - stanice Nové Strašnice. Jděte k velké křižovatce – směr os centra.
První ulicí vpravo – Škvorecká – projděte do ulice Dvouletky a dejte se doprava. U první řady příčně
stojících řadových domků se dejte doleva podél nich Novou budovu najdete přibližně v polovině cesty
podél domku. Dojít musíte až nakonec cesty do ulice Brigádníků, kde je vstup.
Pokud od tramvaje půjdete rovně na křižovatku s ulicí Úvalská., můžete pokračovat po ní a do ulice
Dvouletky zahnout z ní (první vpravo). – viz plánek.
Ze stanice Limuzská - bus č. 163, 195, 188, 177 - směr od Malešic - pokračujte rovně na
velkou křižovatku Limuzská - Černokostelecká a přejděte na druhou stranu do ulice Úvalská, která
navazuje přímo na křižovatku rovně z kopce. Dále jděte dle popisu viz výše.

