Praktické informace pro novináře
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Summit EU - USA
Praha, 5. dubna 2009
Akreditace novinářů
Dodatečné akreditace a akreditace na místě nejsou možné. Vstupní karty pro řádně akreditované
zástupce médií budou připraveny k vyzvednutí na akreditačním pultu v Kongresovém centru Praha, vchod
9, od soboty 4.4. od 12:30 do 21:00 hodin. V neděli 5.4. bude akreditační pult otevřen ve vchodu 1 od
6:00 do 15:00 hodin. Bez vstupní akreditační karty Vám z bezpečnostních důvodů nemůže být povolen
vstup na akce programu pro novináře. Zástupci médií, kteří chtějí v sobotu 4.4. přijet vozidlem k místu
konání zasedání za účelem vyložení TV a rozhlasové techniky nebo mají rezervované parkovací místo pro
SNG/DSNG vůz, musí toto vozidlo označit akreditační kartou umístěnou viditelně za čelní sklo (v případě
dodatečné žádosti o vystavení karty prosím zašlete typ vozu, barvu a poznávací značku na e-mailovou
adresu koordinátora akreditací).
Kontaktní osoba:
Tomáš Braverman
koordinátor akreditace novinářů
GSM: +420 725 742 850
E-mail: media.accreditation@eu2009.cz
Bližší informace ohledně akreditace novinářů naleznete také na:
http://www.eu2009.cz/cz/media-service/accreditations/akreditace-262/

Tiskové středisko a zázemí pro TV a rozhlasové štáby
Tiskové středisko a zázemí pro TV a rozhlasové štáby se nachází v Kongresovém centru Praha (Jižní sál,
3. patro a Konferenční sál, 4. patro). Vstup je možný pouze vchodem pro novináře (Kongresové centrum
Praha, vchod 1), kde je umístěn akreditační pult a kde se zástupci médií podrobí rentgenové
bezpečnostní prohlídce. Tiskové středisko bude vybaveno počítači s připojením na internet, dále telefony,
faxy, tiskárnami a kopírkami. Notebooky bude možné připojit na vysokorychlostní internet
prostřednictvím přípojky RJ45. Dále bude k dispozici připojení Wifi. Pracovní místa budou k dispozici dle
pořadí příchozích. Ve 3. podlaží se dále bude nacházet zázemí pro rozhlasové a televizní štáby, informační
pult pro novináře a prostor s občerstvením.
Otevírací hodiny
Sobota 4.4.2009
Neděle 5.4.2009

Akreditační pult
Tiskové středisko
12:30 – 21:00
7:30 – 21:00
(možnost instalace techniky do TV a R kabin)
6:00 – 15:00
6:00 – 20:00

Upozornění: Příjezd vozidlem za účelem vyložení televizní a rozhlasové techniky je možný pouze do
soboty 4.4. 21:00, řádně akreditované SNG/DSNG vozy musí být zaparkovány na svých předem
rezervovaných místech také nejpozději do soboty 4.4. 21:00. Po tomto termínu nebude z bezpečnostních
důvodů umožněn žádným, ani akreditovaným vozidlům, příjezd k místu konání zasedání.
Poblíž Kongresového centra jsou řádně akreditovaným SNG/DSNG vozům vymezena parkovací místa a
prostor pro televizní reportáže (stand-up pozice). Zastřešené a osvětlené platformy pro stand-up pozice
nejsou z prostorových důvodů k dispozici.

Ubytování
Zástupci médií si mohou vybrat z nabídky hotelů a rezervovat si ubytování v samotném akreditačním
systému. Náklady na ubytování si zástupci médií hradí sami. V případě jakýchkoliv otázek nebo pro další
informace ohledně ubytování prosím kontaktujte:
Guarant International
tel.: +420 261 174 049
e-mail: accommodation.eupres@guarant.cz

Bližší informace ohledně ubytování naleznete také na:
http://www.eu2009.cz/cz/media-service/accommodation/ubytovani-280/

Doprava
Hlavní jednací prostory a tiskové středisko se nachází v Kongresovém centru Praha, ve kterém se po
rekonstrukci z roku 2000 konalo již několik akcí na světové úrovni – například výroční zasedání
Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky a summit NATO v listopadu 2002.
Bližší informace k dopravě do ČR naleznete na:
http://www.eu2009.cz/cz/media-service/travelling/cestovani-277/

Jak se dostat do Kongresového centra Praha
Vzhledem k omezením v dopravě souvisejícími s bezpečnostním zajištěním akce nebude možné
přicestovat autem přímo k místu konání akce, proto doporučujeme využít služeb městské hromadné
dopravy. Kongresové centrum Praha se nachází vedle stanice metra C „Vyšehrad“. Při výstupu ze stanice
metra budete v případě příjezdu z centra nasměrováni navigačním systémem na opačnou stranu
magistrály, odkud se po lávce pro pěší dostanete přímo ke vstupu do bezpečnostní zóny, kde budete
požádáni o předložení dokladu opravňujícího k výkonu profese novináře.
Při použití autobusové dopravy z letiště a následně metra (ze stanice metra A „Dejvická“ s přestupem ve
stanici „Muzeum“) zabere cesta do Kongresového centra Praha přibližně 60 minut.
Z hlavního autobusového nádraží Florenc je Kongresové centrum vzdáleno zhruba 10 minut metrem.
Stejná vzdálenost je do místa zasedání i z hlavního vlakového nádraží.

Taxi
Pomocí taxi se lze dostat z letiště ke Kongresového centra Praha za 45 minut, cesta z autobusového
nádraží Florenc či hlavního vlakového nádraží trvá přibližně 20 minut v závislosti na plynulosti dopravy.
Cenová sazba cesty z letiště Praha - Ruzyně do Kongresového centra Praha se pohybuje kolem 550 Kč/
20 EUR/25 USD. Prosím berte v úvahu, že z bezpečnostních důvodů nebude žádným vozidlům umožněn
příjezd přímo k místu konání zasedání.

Turistické informace
e-mail: tourinfo@pis.cz, uts@pis.cz
internet: www.pis.cz, www.prague-info.cz

Fotografové předsednictví
Digitální fotografie se umisťují v tiskové kvalitě do fotoarchívu na internetových stránkách předsednictví
www.eu2009.cz. Všechny fotografie z akcí je možné zdarma prohlížet, stahovat a používat pouze pro
nekomerční účely (včetně účelů zpravodajských). U každé publikované fotografie pořízené fotografy
předsednictví musí být vždy uveden zdroj eu2009.cz.
Kontaktní osoba:
Vojtěch Hledík
koordinátor fotografů předsednictví
GSM: +420 725 741 382
E-mail: hledik.vojtech@vlada.cz
Bližší informace ohledně využití fotografií naleznete také na:
http://www.eu2009.cz/cz/media-service/photo-gallery/host-photographer/fotografove-predsednictvi-2534/

HOST BROADCASTER
Česká televize a Český rozhlas (čeští veřejnoprávní vysílatelé) jsou oficiálními host broadcastery
předsednictví ČR v Radě EU a budou jednotlivým rozhlasovým stanicím a televizním kanálům poskytovat
audiovizuální materiál z tohoto jednání.
Bližší informace o službách host broadcasterů naleznete také na:

http://www.eu2009.cz/cz/media-service/host-broadcaster/host-broadcaster-2539/

Host broadcaster TELEVIZE
Pro informace o rezervaci televizních kabin, playoutů a vnitřních stand-up pozic kontaktujte:
Helena Baertschi
GSM: + 41 22 717 2840
E-mail: bookings@eurovision.net
Pro informace o službách host broadcastera TELEVIZE kontaktujte:
Jaroslava Hybšová
GSM: +420 736 531 540
E-mail: production.services@ceskatelevize.cz

Host broadcaster ROZHLAS
Pro informace o rezervaci rozhlasových kabin a informace o službách host broadcastera RADIO
kontaktujte:
Magda Holubová – organizace, plánování, rezervace
GSM: +420 731 660 941
E-mail: magda.holubova@rozhlas.cz

***
Průvodce pro novináře
Zástupci zahraničních médií naleznou praktické informace také v brožuře „Průvodce pro novináře“, kterou
vydal Úřad vlády České republiky. Brožura je k dispozici v angličtině a francouzštině na oficiálních
stránkách předsednictví:
http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/publications/tiskoviny-a-publikace-2531/

Důležité adresy
Jednací prostory a Tiskové středisko - http://www.kcp.cz/
Kongresové centrum Praha, 5.května 65, 140 21 Praha 4, Česká republika

