
 

Připomínáme: 

Základní informace k manifestačnímu mítinku ČMKOS  
„Konec levné práce v ČR“ 

 
Rada ČMKOS na svém 24. zasedání dne 18. dubna 2016 projednala uskutečnění 
manifestačního mítinku pod heslem "Konec levné práce v ČR" na podporu 
kolektivního vyjednávání na rok 2017. V tomto dokumentu naleznete základní 
informace o akci.  
 
Termín:  7. září 2016 

příchod a registrace účastníků:                      od 10.00 hod. 
zahájení akce:                            11.00 hod. 
předpokládané ukončení akce:                 14.00 hod. 

Místo konání: Aréna Sparta, Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9-Libeň,  
www.arena-sparta.cz  

 

 



Dopravní spojení 

Využití prostředků hromadné dopravy: 

Pro účastníky mítinku, kteří přijedou:  
 autobusovou dopravou na autobusové Nádraží Florenc (spojení metrem B 

viz níže) 
 vlakem na stanici Praha – Hlavní nádraží je možné přejet metrem C ze 

stanice Hlavního nádraží na stanici Florenc, kde je možné přestoupit na 
metro B a pokračovat dle informací uvedených níže 

 vlakem na stanici Nádraží Vysočany – je možné využít přímé spojení 
tramvaje č. 16, viz níže 

 
Stanice MHD v blízkosti Arény Sparta: 
Metro B – do stanice metra Českomoravská (od stanice metra Českomoravská cca 
10 min. pěšky ke sportovní hale) 
 
Metro B – do stanice metra Vysočanská a dále pokračovat tramvají č. 16 do 
zastávky Divadlo Gong (zastávka je cca 5 minut od sportovní haly) 
 
Tramvaj č. 16 – zastávka Divadlo Gong 
Doprava autem a možnosti parkování: 
Z ulice Sokolovská odbočit do ulice Podvinný mlýn (u areálu je k dispozici cca 100 
parkovacích míst).  
 
Vzhledem k omezené kapacitě parkování přímo u sportovního areálu je nutné 
předem nahlásit požadavek na parkování. Požadavky na parkování hlaste přímo u 
sportovní haly Ing. Jiřímu Klepáčovi (klepac.jiri@cmkos.cz, tel.: 602 395 387). 
Požadavky je možné akceptovat do zaplnění kapacity parkoviště.  
 
Další parkovací místa jsou k dispozici zdarma v nákupním centru Galerie Harfa 
(Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9 – Libeň). Další možnosti parkování 
(např. pro autobusy) budou upřesněny. 
 
https://www.galerieharfa.cz/parkovani 
 

 
 
 
 



 

Doplňující informace OS KOVO: 

Na místě před vchodem do Arény Sparta bude stát propagační stan OS KOVO, ve 
kterém si účastníci za OS KOVO budou moci vyzvednout identifikační pásky, nutné 
ke vstupu do arény na mítink. Dále zde obdrží modrá trička OS KOVO, aby byli lépe 
„vidět“ a zároveň se tak propagovala účast členů svazu na této významné akci. Ve 
stanu budou také informováni, kde v aréně se nachází jejich místa. 

Případní zájemci z řad členů OS KOVO nechť se hlásí nejpozději do 31. 8. 2016 
na příslušná RP OS KOVO nebo u svých KS zmocněnců. 

 


