INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

CESKÉ CENTRUM MOSKVA

Vážení kolegové,
jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zavítat do Českého centra v Moskvě na naši společnou akci. Před
Vaším odjezdem si Vás níže dovolujeme informovat o základních pravidlech a skutečnostech, které se
Vám určitě budou během Vašeho pobytu hodit. Věnujte prosím následujícím řádkům pozornost.
Jménem týmu Českého centra v Moskvě Vám přeji pohodovou cestu a příjemný pobyt v Rusku.

Marek Havlíček
Ředitel Českého centra v Moskvě

Přílet/odlet:
Většina z Vás přilétá letadlem a tedy ve většině případů přímo na letiště Moskva Šeremetěvo. Lety
provozované ČSA a SmartWings obvykle probíhají přes terminál F, lety Aerofloru přes terminál E.
Vždy se prosím podívejte do svých letenek z jakého teminálu je Váš odlet uskutečněn. Některé změny
ze strany provozovatelů letů nemusejí být komunikovány v předstihu.
Migrační kartička:
Při příletů před vstupem na území Ruské federace obdržíte formulář, tzv. Migrační kartičku. Obvykle ji
dostanete již vyplněnou přímo na pasové kontrole, v některých případech (například při letu přímo do
regionu) se může stát, že ji dostanete už v letadle a musíte ji sami zaplnit. Kartička je dvoujazyčná,
v ruštině a v angličtině. Zvoucí organizací je „Cheshskiy centr v Moskvě pri posolstve Chehii, Yuliusa
Fuchika 12/14, Moskva“. Pokud si s jejím vyplněním nebudete vědět rady, obraťte se na personál
letadla, který Vám s vyplněním pomůže. Kartičku musíte podepsat (odevzdat podepsanou) na pasové
kontrole, kde také dostanete svoji kopii. KARTIČKU U SEBE MUSÍTE MÍTT PO CELOU DOBU
VAŠEHO POBYTU NA ÚZEMÍ RF A MUSÍTE JI OPĚT ODEVZDAT PŘI ODLETU, proto ji prosím
neztraťte.
Celní kontrola:
Probíhá standardně přes zelený (nic k proclení) nebo červený (když je třeba něco proclít) koridor.
Informace o celních a devizových předpisech na webu ministerstva zahraničních věci naleznete zde.
V případě převozu nestandardního nákladu však vždy doporučujeme vyřídit si celní deklaraci i když to
zákon nevyžaduje, zejména pokud převážíte například hudební nástroje. Celní deklaraci naleznete
před vstupem do celní zóny a to jak v ruském tak i anglickém jazyce. Jedna kopie celní deklarace
Vám zůstane a tu odevzdáte při odletu ze země.
Aktuální pravidla vždy prosím zkontrolujte na webu MZV ČR: zde, případně na webu Zastupitelského
úřadu RF v ČR.
Registrace:
Registrace je povinná pro každého návštěvníka vždy na dobu pobytu v daném místě. Prakticky
probíhá automaticky v každém ubytovacím zařízení (hotelu). Na recepci tedy odevzdáte pas a
migrační kartičku a během krátké chvíle (ne více než pár hodin) Vám pracovníci recepce vydají
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potvrzení o registraci. TOTO POTVRZENÍ U SEBE MUSÍTE MÍT OPĚT PO CELOU DOBU POBYTU
V RF, proto ji prosím neztraťte.
Cesta z letiště
Pokud přilétáte na akci Českého centra v Moskvě, lze cestu z letiště uskutečnit buď taxíkem, nebo
vlakem „Aeroexpress“ přímo na Běloruské nádraží (10 minut pěšky od hotelu v Českém domě, kde
budete ubytováni). Aeroexpress na letišti snadno najdete podle piktogramů. Před vstupem na
nástupiště jsou prodejní automaty na lístky a nebo poklady. Platit je možné buď v rublech a nebo
kartou. Lístky je možné si koupit také přes internet na hlavní stránce www.aeroexpress.ru, v anglické
verzi odkaz zde. Cesta Aeroexpressem trvá 35 minut, vlaky vyjíždějí každých 30 minut, první jede
v 5:00 ráno a poslední v 00:30 po půlnoci.
Taxi
Při jízdě taxíkem, které si objednáte přímo na místě (na letišti), platí vyšší tarify, než když objednávku
uskutečníte přes webovou aplikaci, webové stránky (obvykle obojí bývá i anglické jazykové verzi)
nebo telefonicky. Cesta z letiště do Českého domu se pohybuje v rozmezí od 800 rublů (objednávka
přes aplikaci) až k 2000 rublů (objednávka na místě). Při východu z celní zóny na letiště se připravte
na velké množství zprostředkovatelů, kteří Vám budou nabízet taxislužbu. Vyšší, než uvedené ceny
nedoporučujeme akceptovat a také z důvodu vlastní bezpečnosti doporučujeme obrátit se na letišti na
„Taxislužbu letiště Šeremetěvo“ (stánek v hale letiště).
Kontakty na vybrané taxislužby:
Yandex Taxi: http://99p.taxi, +7 (495) 255 25 01
Maxim Taxi: http://taximaxim.ru/, +7 (495) 504 22 22
Такси 232: 290rub.- 20min, poté 12rub./min (720rub./hod.), +7 (495) 232 11 11
Taxi Ritm: obvyklá cena 30 min – 400rub, poté 10min – 200rub.,+7 (495) 641 11 11
Doprava Českého domu – objednat můžete na recepci nebo na webu Českého domu, telefon: +7 499
787 78 52
Metro a MHD
Moskevské metro poskytuje relativně komfortní a hlavně rychlý (přesun po celém centru města).
Pokud se tedy chcete vyhnout riziku dopravních zácp, doporučujeme přesun právě metrem. Pro jízdu
metrem (včetně autobusu, tramvaje či trolejbusu můžete bez problému využít i navigátor na
Googlemaps.com. Metro jezdí zcela pravidelně, s ostatními dopravními prostředky vzhledem k častým
zácpám, se na jízdní řád nelze zcela spolehnout.
V rámci celé sítě MHD platí jízdné v rozsahu 55 až 35 rublů za jednu jízdu (cena záleží na množství
zakoupených jízd na jednu kartu) (u metra se jedná o cenu za přestupní jízdu bez časového omezení
dokud nevyjdete z metra, u ostatních prostředků vždy dokud neopustíte dopravní prostředek.
Jízdenku si můžete zakoupit na jakékoliv stanici metra, platba je možná v rublech a nebo platební
kartou.
České centrum a Český dům
Obě instituce se nacházejí pět minut pěšky od sebe, ale na různých adresách. České centrum
(kanceláře a sál Českého centra) se nacházejí v přízemí budovy velvyslanectví ČR v RF na adrese
ul.Juliusa Fučika 12/14. Do kanceláře se dostanete hlavním vchodem (z ulice J. Fučíka), do sálu se
brankou vedle konzulárního oddělení (kolmá ulička k ulici Juliusa Fučika, na rohu velvyslanectví jsou
ukazatele).
Český dům se nachází na adrese 3.Tverskaja – Jamskaja 36/40 123 056. V budeově Českého Domu
je zpravidla zajišťováno ubytování všech hostů a delegátů a v 7. vchodě se nacházejí prostory
knihovny Českého centra a učební prostory (7. vchod se nachází z druhé strany bloku, tedy na ulici 4.
Tverskaja Jamskaja), telefon na recepci Českého domu: +7 495 787 78 52
K nakupování v okolí Českého domu případně Českého centra může posloužit řada menších
obchodů s potravinami (smíšeným zbožím), které mají nonstop provoz.
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Azbuka vkusa – „nadstandardní“ obchůdek s kvalitní nabídkou i servisem a tomu odpovídajícími
cenami
Magnolia se nachází na ul.2.Tverskaja – Jamskaja 20-22, blízko metra Majakovskaja a nebo na hlavní
ulici Tverskaja-Jamskaja přímo u podchodu pod ulicí.
Nejbližší supermarket je „Tišinka Perekrestok“ (z Velvyslanectví pokračujete dále po ulici Juliusa
Fučika až do konce, na konci do prava a dojdete k areálu obchodního centra Na Tišince (Adresa:
Tišinskaja ploščaď , d.1.str.1, otevřeno 24 hod.)
Zdravotnictví
V případě potřeby doporučujeme obrátit se na nejbližší zdravotní zařízení. V případě neznalosti
ruštiny jsou v níže uvedených zdravotních zařízeních schopni zajistit také překlad z/do angličtiny.
V případě potřeby se můžete obrátit také přímo na recepci Českého domu a samozřejmě na
pracovníky Českého centra. Veškeré služby jsou placené a o přesném průběhu platby je třeba se
domluvit s asistenční službou Vaší zdravotní pojišťovny.
Klinika AO Medicina
Adresa: 2.Tversko – Jamskoj per. 2, 125 047 Moskva
tel: +7 495 995 00 23
Klinika MEDSI
Adresa: Gruzinskij per. 3A, 125 047 Moskva
tel: +7 495 748 09 50
Stomatologické oddělení kliniky MEDSI
tel:+7 495 723 80 20

Kam za kulturou instituce v Moskvě
Moskva jako velkoměsto nabízí širokou škálu kulturního vyžití. V následném přehledu představujeme
jen vybrané instituce. V dnešní době skoro každá instituce (divadlo, muzeum, kina) má přehledné
webové stránky, obvykle také v anglickém jazyce.
Kulturní přehledy:
www.afisha.ru
www.timeout.ru
Moskevské kulturní instituce a turisticky oblíbená místa:
Velké divadlo
Těatralnaja ploščaď, 1, stanice metra Ochotnyj rjad, Těatralnaja
tel.: +7(495) 250-73-17, http://www.bolshoi.ru/en/
Moskevská Filharmonie
Koncertní sál Čajkovského (Triumfalnaja ploščaď, 4/31, metro Majakovskaja)
tel.: +7 495 232 04 00

http://meloman.ru/
Moskevská státní konzervatoř (Bolšaja Nikitskaja,13, stanice metra Bibliotěka Lenina, Borovickaja,
Arbatskaja) a jiné sály
tel: +7 495 232 53 53
http://www.classicalmusic.ru
Hudební divadlo Stanislavského a Němiroviče-Dančenko
(opera, balet)
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Bolšaja Dmitrovka 17 (metro Puškinskaja, Tverskaja, Čechovskaja)
tel.: +7 495 629-72-74
http://www.stanislavskymusic.ru/
Moskevské divadlo Na Tagance
Zemlyanoj val, 76/21 metro Taganskaja
tel.: +7 495 915-10-15
http://taganka.theatre.ru
Le Club (jazz)
Ulanskij per., 16, str.1, metro Turgeněvskaja, Čistyje prudy
tel.: +7 (495) 632-92-64
http://www.le-club.ru
Klub B2 (jazz, rock, pop)
Bolšaja Sadovaja, 8
Tel.: +7 495 650 99 18
http://www.b2club.ru
Cirkus Na Cvetnom bulvare
Cvetnoj bulvar 13
Tel.: +7 495 625 89-70
http://www.circusnikulin.ru
Novoděvičí kláštěr
Novoděvičij projezd, 1, metro Sportivnaja
Denně kromě úterý a prvního pondělka v měsíci, od 10-00 do 17-30, pokladna do 16-45
Vstupenka 150 RUR
http://novodev.msk.ru/
Muzejní areál Kolomenskoje
Prospekt Andropova 39, metro Kolomenskaja
denně od 7-00 do 22-00 (v létě), od 8-00 do 21-00 (v zimě)
Vstup volný
http://www.mgomz.ru
Muzeum Bulgakova
Bolšaja Sadovaja, 10, metro Majakovskaja
Denně od 13-00 do 23-00
tel.: +7 495 775 94 61
Vstup zdarma
http://www.dombulgakova.ru
Státní centrum současného umění
Zoologičaskaja 13
Tel.: +7 (495) 254 84 92
http://www.ncca.ru
Rudé náměstí – 20-30 minut pěšky po Tverské ulici nebo stanice metra Teatralnaja
Moskevský Kreml – muzea v areálu
cena vstupenek pro cizince do jednotlivých muzeí: 350-700 rublů
pokladna je otevřena denně od 9-30 do 16-30 (Kutafja bašňa: jde se od Rudého náměstí podél
Kremelské zdi kolem věčného ohně a budovy manéže)
http://www.kreml.ru/en/
Leninovo mauzoleum na Rudém náměstí
Vstup zdarma
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Otevřeno v úterý, čtvrtek a sobotu od 10-00 do 13-00
Vstup s foto- a videotechnikou, mobilní telefony s fotokamerou, nápoji v lahvích, s igelitkami, taškami
a batohy je zakázán. Tyto předměty návštěvník musí odložit do bezplatné úschovny zavazadel
v budově Historického muzea. http://www.lenin.ru/
Ulice Staryj Arbat (pěší zóna), metro Arbatskaja, Smolenskaja, Bibliotěka Lenina
Tretjakovskaja galerie
1. Expozice ruského výtvarného umění XI – XIX století
Historická budova galerie (Lavrušinskij pereulok 10, metro Treťjakovskaja)
Denně kromě pondělí, od 10-00 do 19-00, pokladna do 18-30
Cena vstupenky pro cizince 500 RUR
http://www.tretyakovgallery.ru/
2. Expozice ruského umění XX století do současnosti
Krymskij val, 10, metro Park kultury, Oktjabrskaja
Denně kromě pondělí, od 10-00 do 19-00, pokladna do 18-30
Cena vstupenky pro cizince 300 RUR
http://www.tretyakovgallery.ru/
ArtPlay
Nižnája Syromátničeskaja 10
+7 495 620 08 83
http://www.artplay.ru
MultiMedia Art Muzeum
Ostoženka 16
+ 7 495 637 11 00
http://mamm-mdf.ru

Důležité kontakty:
Marek A. Havlíček, ředitel Českého centra v Moskvě
tel: +7 495 276-07-22, mobil: +7 916 992 30 50, email: havlicek@czech.cz
linka z hotelu do kanceláře 513, do bytu 666
Natalija Jaickaja, zástupce ředitele, referent kinematografie a literatury
Tel.: +7 916 148 17 93, linka z hotelu: 514, email: jaickaja@czech.cz
Aleksej Kindiak, koordinátor jazykových kurzů, referent v oblasti hudby
Tel.: +7 916 148 16 93, linka z hotelu: 512, email: obrazovanie@czech.cz
Anastasia Tolpešta, Administrativní a PR koordinátor
Tel.: +7 916 176 09 75, linka z hotelu: 515, email: sekretariat.moscow@czech.cz
Anna Stepina, koordinátor programu ČC Moskva
Tel.: +7 916 148 18 43, linka z hotelu: 512, email: program.moscow@czech.cz
Velvyslanectví ČR v Moskvě
www.mzv.cz/moscow, tel.: +7 495 276-07-01
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