
 

Asociace muzeí a galerií České republiky 
 

ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, p. o. 
 

pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky,  
hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého 

 
pořádá 

 

X I .  S n ě m  Asociace muzeí a galerií České republiky 
 

4 . – 5 .  l i s t o p a d u  2 0 1 5  
 

Konferenční a společenské centrum Secese 
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, Plzeň 

 
O r g a n i z a č n í  p o k y n y  

 
Místo konání XI. Sněmu AMG: 
Konferenční a společenské centrum Secese, Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň. 
GPS: 49°44'47.339"N, 13°23'10.568"E 
Pilsner Urquell sál (prostor pro jednání XI. Sněmu AMG), Červený sál (občerstvení pro účastníky), Zelený sál (prezentace 
firem – partnerů XI. Sněmu AMG).  
Více informací naleznete na http://www.prazdrojvisit.cz nebo http://www.prazdroj.cz. 

 
Jednání XI. Sněmu AMG, hlasování a volby do Exekutivy a Revizní komise AMG: 
Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG (instituce) jeden právoplatný hlas; individuální a čestní členové 
mají hlas poradní (bez práva volit a být voleni do Orgánů AMG).  
Pokud nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit u prezence písemné 
pověření, že je zmocněn ke hlasování na Sněmu AMG – Plná moc.  
Pokud budete při volbách do Orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání XI. Sněmu AMG nezúčastní, žádáme Vás, 
abyste předložili jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 
 
Veškeré informace, organizační pokyny a podkladové materiály pro jednání XI. Sněmu AMG budou průběžně 
zveřejňovány na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz – v sekci Orgány AMG/Sněm/XI. Sněm v Plzni 
 
Registrační poplatek za jednoho účastníka: 
 Výše registračního poplatku: 
I. a II. cirkulář přihlášek 400 Kč 

Poplatek bez účasti na společenském večeru 300 Kč 

 
Registrační poplatky budou vybírány u prezence a činí v rámci obou cirkulářů 400 Kč. Zahrnují náklady na pohoštění při 
jednání (káva/čaj, minerálka, drobné občerstvení), částečně náklady na společenský večer, organizační zajištění XI. Sněmu AMG 
a materiály pro účastníky. Pokud se společenského večera nebudete moci zúčastnit, můžete uhradit registrační poplatek pouze 
ve výši 300 Kč.  
Náklady na ubytování, cestovné a stravné si hradí každý účastník Sněmu AMG sám. 
 
Společný oběd: 
Pro účastníky XI. Sněmu AMG bude zajištěn ve středu 4. listopadu 2015 od 13 hodin společný oběd v prostorách 
Restaurace Na Spilce. Restaurace se nachází v přímé blízkosti Konferenčního a společenského centra Secese v areálu 
pivovaru. Cena za oběd (bez nápojů) je 129 Kč.  
U prezence bude účastníkům Sněmu AMG vydána stravenka s vybraným jídlem (výběr ze tří nabízených hlavních jídel). 
Stravenku kvůli urychlení objednávání jídla předloží účastníci obsluze restaurace.  
Každý účastník si oběd hradí sám přímo v restauraci. 
 
Společenské setkání členů AMG a účastníků XI. Sněmu AMG: 
Společenské setkání se uskuteční v prostorách Restaurace Na Spilce ve středu 4. listopadu 2015 od 20.00 hodin. 
Restaurace se nachází v přímé blízkosti Konferenčního a společenského centra Secese v areálu pivovaru. 
Účastníci společenského večera obdrží u prezence pozvánku, kterou předloží při příchodu do areálu pivovaru organizátorům 
Sněmu AMG. Dále obdrží tři poukázky na nápoj dle vlastního výběru, které uplatní v průběhu večera u obsluhy restaurace. 



Občerstvení pro účastníky XI. Sněmu AMG: 
Občerstvení pro účastníky Sněmu AMG bude nachystáno v prostorách Červeného sálu, který bezprostředně navazuje na 
Pilsner Urquell sál (prostor pro jednání).  
Občestvení bude nachystáno: 4. listopadu 2015 v době od 10.00 hodin při příjezdu účastníků XI. Sněmu AMG;  
4. listopadu 2015 v přestávce jednání sněmu od 16.00 hodin; 5. listopadu 2015 cca od 10.30 hodin v přestávkách 
mezi volbami do Orgánů AMG. 
Pro občerstvení je možné využít též výčepu v prostorách Konferenčího a společenského centra Secese (naproti Pilsner Urquell 
sálu), kde si mohou účastníci sněmu zakoupit nápoje či malé občerstvení dle vlastního výběru. 
 
Prohlídky pro účastníky XI. Sněmu AMG: 
Při příležitosti konání Sněmu AMG budou jeho účastníkům umožněny volné prohlídky stálých expozic a právě probíhajících výstav 
v Hlavní budově Západočeského muzea v Plzni a ve všech jeho pobočkách dne 4. listopadu 2015 v době od 18.30 do 19.30 
hodin. Ve stejnou dobu bude umožněn také vstup do Pivovarského muzea v Plzni. 
Prohlídka expozic a výstav Západočeského muzea v P lzni 
Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (Františkánská 1) 
Muzeum loutek (nám. Republiky 23) 
Národopisné muzeum Plzeňska (nám. Republiky 13) 
Prohlídka expozic a výstav Pivovarského muzea v Plzni  
Budova Pivovarského muzea v Plzni (Veleslavínova 6) 
 
Dvěma skupinám účastníků XI. Sněmu AMG (á 45 osob) bude umožněna prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj  
s průvodcem. První prohlídka začíná 4. listopadu 2015 v 18.15 hodin, druhá navazuje v 18.30 hodin.  
Na tyto prohlídky je nutné se přihlásit! Účast na těchto prohlídkách je početně omezena – přihlaste se proto 
organizátorům XI. Sněmu AMG včas.  
 
Bližší informace naleznete na http://www.zcm.cz a http://www.prazdrojvisit.cz. 
 
Ubytování: 
Nabídka ubytování a rezervace pokojů pro účastníky XI. Sněmu AMG za zvýhodněnou cenu byla platná pouze do vyprodání 
kapacit, resp. do 30. června 2015! Pokud máte o ubytování zájem, zajistěte si jej samostatně! Za kapacity hotelů již 
neručíme! 
Hotel Courtyard by Marriott Pilsen, Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň, tel.: +420 222 888 822, e-mail: 
prague.marriot@centrum.cz, http://www.courtyardpilsen.cz, nutné uvést kód MM6MM6A – 1 783 Kč osoba/noc na 
jednolůžkovém pokoji se snídaní; cena za dvoulůžkový pokoj činí 1 955 Kč za noc (978 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji 
se snídaní). 
Hotel Trend, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň, tel.: +420 373 720 622, e-mail: trend@trend-hotel.cz, http://www.trend-hotel.cz, 
kód SNĚM AMG – 1 100 Kč osoba/noc na jednolůžkovém pokoji se snídaní; cena za dvoulůžkový pokoj činí 1 500 Kč za noc 
(750 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní). 
Hotel Central, Náměstí Republiky 33, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 226 757, e-mail: hotel-central@zkdplzen.cz, 
http://www.central-hotel.cz, kód SNĚM AMG – cena za dvoulůžkový pokoj (plně rekonstruovaný) činí 1 080 Kč osoba/noc 
(670 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní); cena za dvoulůžkový pokoj (rekonstruované příslušenství) činí 980 Kč 
osoba/noc (570 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní). 
Penzion U Salzmannů, Pražská 8, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 235 476, e-mail: info@usalzmanu.com, 
http://www.usalzmannu.com, kód SNĚM AMG – cena za dvoulůžkový pokoj činí 1 250 Kč osoba/noc (625 Kč osoba/noc na 
dvoulůžkovém pokoji se snídaní). 
 
Parkování: 
Ulice v historickém centru Plzně jsou řazeny do zón placeného stání a tří cenových pásem. Parkovací lístek zakoupený v jedné 
zóně nelze použít v jiné. Pro snazší orientaci lze parkovací zóny s automaty zobrazit v interaktivní mapové aplikaci na 
http://www.plzen.eu.  
Na severním okraji historického jádra Plzně se v Truhlářské ul. nachází vícepodlažní parkovací dům Rychtářka. Na nepřetržitý 
provoz dohlíží 24 hodin denně stálá služba. 
Největší parkoviště v docházkové vzdálenosti od Konferenčního a společenského centra Secese, kde je možné 
zaparkovat bezplatně, se nachází u nákupního centra U Prazdroje (HORNBACH).  
Doporučujeme využít parkovací stání a možnosti hotelů v Plzni, kde budete ubytováni. 
 
Kontakt:  
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město, tel.: +420 224 210 037–39,  
mobil: +420 736 438 611, e-mail: amg@cz-museums.cz 
 
Pokud budete mít jakékoli další dotazy ve věci organizačního zajištění XI. Sněmu AMG, kontaktujte prosím: 
Annu Komárkovou, BBus (Hons), výkonnou ředitelku AMG. 
 
 
Veškeré změny směřujte od 3. listopadu 2015 již pouze a jen na mobilní číslo AMG: +420 736 438 611! 
 
 
 

http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=57�
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