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Praha, Česká republika 
22.–24. listopadu 2016 

Národní archiv, Velký konferenční sál  
Archivní 4, Praha 4 – Chodovec 

 
Mezinárodní konference se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana. Záštitu konferenci poskytla také Česká komise pro UNESCO. 
 

Muzeum a změna V / The Museum and Change V 
 

O r g a n i z a č n í  p o k y n  
Místo konání:  
Praha, Národní archiv, Velký konferenční sál, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Více informací naleznete na http://www.nacr.cz.  
 
Termín konference:  
Konferenční dny 22.–24. listopadu 2016.  
 
Registrační poplatky: 

Přihlášky poslané  Základní výše 
(pro členy a zaměstnance pořadatelů) 

Základní výše 
(pro ostatní účastníky konference) 

Základní výše 
(pro studenty prezenčního studia na 

vysokých školách) 
do 14. listopadu 2016  1000 Kč / osoba 100 EUR / osoba (2 700 Kč) 400 Kč / osoba 
do 21. října 2016  II. cirkulář 900 Kč / osoba 90 EUR / osoba (2 430 Kč) Výše registračního poplatku pro studenty 

je jednotná pro všechny cirkuláře. do 31. srpna 2016  I. cirkulář 800 Kč / osoba 80 EUR / osoba (2 160 Kč) 
 
Registrační poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., MONETA Money Bank, č. ú. 2233905504/0600. SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: 
CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce) nebo mohou být v hotovosti zaplaceny u prezence.  
Prezence účastníků bude fungovat po celou dobu konání konference ve foyer Velkého konferenčního sálu Národního archivu.  
Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka na konferenci, organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během 
jednání. Námi vyžádaní lektoři registrační poplatek nehradí. Náklady na ubytování, cestovné a stravné si hradí účastníci konference sami.  
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Doprava: 
Od Hlavního vlakového nádraží k Národnímu archivu – 1. metrem na trase C (červená) ze zastávky „Hlavní nádraží“ do zastávky „Háje“ (konečná stanice), přestup na 
autobus – č. 125 (směr „Smíchovské nádraží“), sedm stanic do zastávky „Chodovec“, budete potřebovat jízdenku v hodnotě 32,- Kč (platnost 90 min.); 2. metrem  
na trase C (červená) ze zastávky „Hlavní nádraží“ (směr „Háje“) do zastávky „Opatov“, přestup na autobus – č. 136 (směr „Sídliště Čakovice“) / č. 213 (směr 
„Bělocerkevská“), tři stanice do zastávky „Chodovec“, budete potřebovat jízdenku v hodnotě 32,- Kč (platnost 90 min.); 3. metrem na trase C (červená) ze zastávky „Hlavní 
nádraží“ do zastávky „Roztyly“ (směr „Háje“), přestup na autobus – č. 203 (směr „Poliklinika Budějovická“, jezdí 2x za hod.), jedna stanice do zastávky „Chodovec“, budete 
potřebovat jízdenku v hodnotě 24,- Kč (platnost 30 min.). 
Od autobusového nádraží Florenc k Národnímu archivu – 1. metrem na trase B (žlutá) ze zastávky „Florenc“ (směr „Zličín“) do zastávky „Smíchovské nádraží“, přestup 
na autobus – č. 125 (směr „Michelangelova“), dvě stanice do zastávky „Chodovec“, budete potřebovat jízdenku v hodnotě 24,- Kč (platnost 30 min.); 2. metrem na trase C 
(červená) ze zastávky „Florenc“ (směr „Háje“) do zastávky „Opatov“, přestup na autobus – č. 136 (směr „Krystalova“) / č. 213 (směr „Bělocerkevská), tři stanice do zastávky 
„Chodovec“, budete potřebovat jízdenku v hodnotě 24,- Kč (platnost 30 min.).  
Z letiště Václava Havla (Ruzyně) k Národnímu archivu – 1. autobusem č. 119 do zastávky „Nádraží Veleslavín“ (konečná stanice), přestup na metro – trasa A (zelená) 
ze zastávky „Nádraží Veleslavín“ (směr „Depo Hostivař“) do zastávky „Želivského“, přestup na autobus – č. 213 (směr „Jižní Město“), deset stanic do zastávky „Chodovec“, 
budete potřebovat jízdenku v hodnotě 32,- Kč (platnost 90 min.); 2. autobusem č. 100 do zastávky „Zličín“ (konečná stanice), přestup na metro – trasa B (žlutá) ze 
zastávky „Zličín“ do zastávky „Smíchovské nádraží“, přestup na autobus – č. 125 (směr „Skalka“), dvě stanice do zastávky „Chodovec“, budete potřebovat jízdenku 
v hodnotě 32,- Kč (platnost 90 min.). 
Od Národního archivu k Národnímu technickému muzeu – 1. autobusem č. 136 (směr „Sídliště Čakovice“), ze stanice „Chodovec“ do stanice „Olšanské náměstí“, 
přestup na tramvaj – č. 26, devět zastávek do stanice „Letenské náměstí“ (směr „Divoká Šárka“); 2. autobusem č. 125 (směr „Smíchovské nádraží“) ze stanice „Chodovec“, 
jedna zastávka do stanice „Lihovar“, přestup na tramvaj – č. 12, čtrnáct zastávek do stanice „Letenské náměstí“ (směr „Výstaviště Holešovice“). 
Více informací k MHD v Praze naleznete na http://www.dpp.cz. 
 
Tlumočení konference: 
Jednacími jazyky konference jsou čeština (slovenština) / angličtina; příspěvky budou simultánně tlumočeny do druhého jednacího jazyka. Účastníkům konference 
budou v předsálí konferenčního sálu vydávány proti podpisu tlumočnické přijímače se sluchátky, které je nutno vždy po opuštění sálu předat zpět pověřeným 
organizátorům.  
 
Společný oběd: 
Pro účastníky konference bude zajištěn 22., 23. a 24. listopadu 2016 společný oběd v TOP Hotelu Praha (http://www.tophotel.cz). 
Hotel se nachází v docházkové vzdálenosti od Národního archivu, cca 5 minut chůze. Každý účastník si oběd hradí sám přímo v hotelu (výběr ze tří nabízených menu 
na všechny tři konferenční dny). Cena za menu formou bufetu (hlavní jídlo dle výběru, polévka) je 150,- Kč. Nutné je nahlásit zájem o zajištění obědů a výběr jídel 
organizátorům konference s předstihem, nejpozději do 16. listopadu 2016. Možnosti stravování jsou v blízkosti Národního archivu omezené!  
Pokud si nestihnete oběd včas zajistit, příp. jste si z nabízených jídel nevybrali, je možné využít služeb bufetu, který se nachází přímo v přízemí budovy Národního 
archivu. 
 

Společenské setkání účastníků konference: 
Společenské setkání účastníků konference se uskuteční v Národním technickém muzeu dne 23. listopadu 2016 od 20 hodin.  
Při příležitosti konání společenského setkání účastníků konference budou mít jeho účastníci možnost využít volné prohlídky vybraných stálých expozic a výstav 
Národního technického muzea dne 23. listopadu 2016 v době od 19 do 20 hodin. Navštívit v uvedenou dobu bude možné stálé expozice Doprava (dopravní hala)  
a Fotografický ateliér, a právě probíhající výstavu „Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu 1896–1930“.  
Více informací na http://www.ntm.cz. 
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Volné prohlídky pro účastníky konference: 
Po dobu konání konference, tj. ve dnech 22.–24. listopadu 2016, je možné navštívit vybraná pražská muzea a galerie zdarma nebo za symbolické vstupné 5,- Kč.  
Pro umožnění prohlídky je nutné na pokladně daného muzea předložit svoji jmenovku s logem konference!  
 
Volný vstup umožní účastníkům konference tyto instituce:  
Galerie hlavního města Prahy, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Museum Montanelli, Muzeum hlavního města Prahy (POZOR – zpřístupněny nebudou 
pobočky Müllerova vila a Rothmayerova vila), Muzeum Policie ČR, Národní kulturní památka Vyšehrad (symbolické vstupné 5,- Kč), Národní památník hrdinů 
heydrichiády (vstup do muzea je od 1/7/2016 zdarma), Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Národní technické muzeum, Národní zemědělské 
muzeum, s. p. o., Obecní dům (výstava „Jiří Anderle – Panoptikum“), Poštovní muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (Dům U Černé Matky Boží, Galerie Josefa 
Sudka; POZOR – hlavní budova muzea je z důvodů rekonstrukce uzavřena), Vojenský historický ústav Praha (vstup do muzea je zdarma celoročně). 
Přehled stálých expozic, aktuálních výstav a doprovodných programů naleznete na webových stránkách jednotlivých institucí. 
 
Ubytování: 
Ubytování pro účastníky konference zajistila agentura EuroAgentur Hotels & Travel, a. s., v různých cenových variantách (http://www.euroagentur.cz).  
EuroAgentur Hotels & Travel, a. s., Na Královce 31/4, 101 00 Praha 10, tel./fax: +420 271 090 897 / +420 271 090 886, e-mail: euroagentur@euroagentur.cz. 
 
Parkování: 
V blízkosti Národního archivu je možné využít volná parkovací místa na přilehlých parkovištích v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy. 
 
Kuřáci: 
Akce je nekuřácká. Kuřáci mohou využít tzv. „Kuřárnu“ – uzavřený prostor, který se nachází přímo v budově Národního archivu (foyer Velkého konferenčního sálu).  
 
Sekretariát konference:  
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká republika 
Tel.: +420 224 210 037–9, mobil: +420 736 438 611, e-mail: amg@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz 
 
Veškeré další informace, změny apod. směřujte od 21. listopadu 2016 již pouze a jen na mobilní telefonní číslo AMG: +420 736 438 611! 
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