
Místo konání semináře:
Seminář bude probíhat ve dnech 7.– 8. března 2022 v prostorách Technického muzea v Brně 
Purkyňova 105, 602 00 Brno ), více informací naleznete na www.tmbrno.cz

Doprava: 
Od Hlavního vlakového nádraží nebo Autobusového nádraží GRAND k Technickému muzeu v Brně ze zastávky 
Hlavní nádraží do zastávky Technické muzeum jede tramvaj č. 12 (směr Technologický park), cesta trvá cca 20 
minut; je zapotřebí si koupit jízdenku v hodnotě 25 Kč (platnost 60 min., 2 zóny, přestupní) nebo elektronickou 
jízdenku více na https://dpmb.cz/cs/jizdne.  
Od Autobusového nádraží Zvonařka k Technickému muzeu v Brně  – tramvají č. 12 ze zastávky Autobusové nádraží 
(směr Technologický park) do zastávky Technické muzeum cesta tramvají trvá cca 25 minut; budete potřebovat 
jízdenku v hodnotě 25 Kč (platnost 60 min., 2 zóny, přestupní) nebo elektronickou jízdenku více na https://dpmb.
cz/cs/jizdne. 

Možno též využít SMS jízdenku - návod:
Napište textovou zprávu ve znění: 
• BRNO20 pro jízdenku za 20 Kč s platností 20 minut / 
• BRNO pro jízdenku za 29 Kč s platností 75 minut
Pro cestu z nádraží do TMB volte variantu na 75 minut - BRNO / Text odešlete na telefonní číslo 90206
Přibližně po 2 minutách od odeslání SMS zprávy obdržíte SMS jízdenku, nastupujte až po obdržení SMS jízdenky. 
Parkování pro účastníky je možné zdarma v areálu muzea nebo okolních ulicích.

Hygienická opatření:
Podmínkou účasti na jednání je dodržování mimořádných opatření MZ ČR v aktuálním znění (povinná ochrana 
dýchacích cest respirátorem FFP2 /dezinfekce rukou při vstupu).

Možnost ubytování:
Best Western International, Husova 200/16, 602 00 Brno, GPS: 49.1949842N, 16.6054819E
Zvýhodněná cena za ubytování je 1 650 Kč / pokoj pro 1 osobu a 250 Kč příplatek za  
2 osobu na pokoji. (Pokoj kategorie Business vč. snídaně)
Hosté si mohou provádět rezervace ubytování na e-mailové adrese: reservation@hotelinternational.cz tel: +420 
542 122 211
Heslo pro poskytnutí této ceny je: TMB.
Účastníci si hradí ubytování a parkování sami.

Kontakt na organizátory:

Mgr. Petr Nekuža
nekuza@tmbrno.cz
tel.: +420 724222795

Nová definice muzea aneb její klady a zápory seminář s mezinárodní účastí
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Mgr. Lubomír Anděl
andel@tmbrno.cz
tel.: +420 770 184 614


