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Místo konání konference a doprava
Konference bude probíhat na Filozofické fakultě MU (Arna Nováka 1, 602 00 Brno),
v místnosti D21 (budova D, 2. patro), před touto posluchárnou bude probíhat také registrace
účastníků. Cestu k nám najdete podle této mapy:

Popř. můžete využít rovněž interaktivní mapu na stránkách FF MU:
http://www.phil.muni.cz/wff/home/pracoviste/map-cs#orplan
V současné době bohužel probíhá rekonstrukce ulice Česká, a tak je doprava v Brně poněkud
komplikovanější. Předpokládáme, že přijedete do Brna autobusem (k hotelu Grand) nebo
vlakem (na hlavní nádraží).
TRASA Hlavní nádraží – Filozofická fakulta MU:
tramvají č. 4 (směr Mendlovo náměstí) nebo tramvají číslo 12 (směr Česká) vystoupit na
zastávce Česká, přesun pěšky na roh ulice Veveří, odtud tramvají č. x11 (směr Vozovna
Komín) nebo x13 (směr Technologický park), vystoupit na následující zastávce Grohova.
TRASA Hlavní nádraží – Garni hotel Vinařská:
tramvají č. 1 (Směr Bystrc, Ečerova), vystoupit na zastávce Lipová, pěšky po ulici Lipová,
z ní odbočit vpravo na ulici Vinařská.
TRASA Garni hotel Vinařská – Filozofická fakulta MU:
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trolejbusem č. 25 nebo 26 (směr Novolíšeňská), na zastávku Konečného náměstí, přestup na
tramvaj č. x11 nebo x13 (směr Česká), vystoupit na zastávce Grohova.
K organizaci konference, stravování
Posluchárna je vybavena multimediální technikou (plátno, projektor, možnost připojení
vlastního notebooku), která je Vám plně k dispozici. Pokud budete mít zájem o kopírování
hand-outů či použití multimediální techniky, uvědomte nás prosím dopředu e-mailem,
případně během registrace; rádi Vám vyhovíme.
Pro ty, kteří projevili zájem o rezervaci oběda, jsme zamluvili stůl v restauraci Mediterrane
http://www.pizzamedi.cz/ (vyznačena na mapce), která je nedaleko Filozofické fakulty. Denní
menu se pohybuje v rozmezí 75 až 95 Kč.

Zde se bude ve čtvrtek večer konat také společenská akce.
Můžete však využít nabídky řady jiných restaurací či kaváren, které jsou v okolí fakulty (viz
http://www.phil.muni.cz/wff/home/vyveska/stravovani).
V případě dotazů, nejasností či problémů se na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme. V případě
jakýchkoliv nečekaných komplikací přikládáme pro jistotu kontaktní telefony na
organizátory:
Michaela Čornejová: +420 774 053 691
Pavel Kosek: +420 736 760 977

