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Zveme Vás na konferenci 

1. cirkulář 



 

 

 

 

Programový a organizační výbor konference  

 

 

Důležité termíny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 
Letošní ročník bude zajímavý především pro milovníky chmelového nápoje. Zcela výjimečně letos 

nebude exkurze probíhat v terénu, ale v místním minipivovaru Veselka, který je jedním 

z nejmenších pivovarů v České republice. Podíváme se pod pokličku sládkovi, který vaří 

v Litomyšli světlou a polotmavou Bedřichovu jedenáctku a světlou Bedřichovu dvanáctku. 

Budeme procházet za jeho doprovodu jak výrobnou, tak i ochutnáme obě jedenáctky v jejich 

restauraci. Těšíte se? Doufáme, že ano.  

 

doc. RNDr. Josef ZEMAN, CSc.  RNDr. Ľubomír JURKOVIČ, PhD. 

doc. Mgr. Peter ŠOTTNÍK, PhD.  Mgr. Marián PETRÁK, PhD. 

Ing. Pavel VOSTAREK  RNDr. Petr VOHNOUT 

Bc. Klára PETRÁKOVÁ KÁNSKÁ 

Přihlášky referátů a diskusních příspěvků 9. 6. 2019 

Předběžné přihlášky k pasivní účasti 9. 6. 2019 

Sdělení o přijetí referátů a diskusních příspěvků 16. 6. 2019 

Zaslání příspěvků do sborníku 31. 8. 2019 

Přihlášení inzerce ve sborníku, výstavní stůl … 31. 8. 2019 

Předběžný termín pro závazné přihlášky a úhradu vložného  18. 9. 2019 

Již po osmé budeme pořádat konferenci  

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí. 
Organizační výbor zve všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty  

popř. plakátová sdělení, která by mohla na konferenci zaznít. 



Předběžný harmonogram 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Organizační pokyny 
 Konference se bude konat ve dnech 26. – 27. září 2019 v hotelu Zlatá Hvězda, Smetanovo  

nám. 84, 570 01 Litomyšl, tel.: +420 461 615 338, mobil: +420 734 670 355, e-mail: 

recepce.zlata.hvezda@lit.cz. 

 Exkurze proběhne v minipivovaru Veselka, Litomyšl dne 26. září 2019. 

 Předběžné přihlášky zasílejte do 9. 6. 2019 na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.  

 Předběžná výše vložného včetně DPH je 3.900,- Kč, pro autory do 2.400,- Kč včetně DPH. 

Ve vložném je zahrnuto vložné, sborník v elektronické podobě, drobné občerstvení, oběd  

26. 9. 2019 v Hotelu Zlatá Hvězda, exkurze v minipivovaru a společenský večer. V ceně není 

zahrnuto ubytování. 

 Organizátoři ubytování pro účastníky nezajišťují. Ubytování si zajišťuje každý účastník 

samostatně. Opce je v Hotelu Zlatá Hvězda pro účastníky zajištěna do 25. 8. 2019. Účastníci si 

v rámci této kapacity objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu. Pro objednávání 

v Hotelu Zlatá Hvězda prosím využijte telefon či e-mail, jelikož přes ubytovací portály budou 

všechna místa obsazena právě naší opcí. Nezapomeňte uvést, že se budete účastnit konference 

Těžba a její dopady na životní prostředí. Cena jednolůžkového pokoje včetně DPH a snídaně činí 

1.100,- Kč, dvoulůžkového 1.800,- Kč, dvoulůžkového pro jednu osobu 1.300,- Kč a apartmá 

2.500,- Kč.  

 Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou obsaženy ve druhém cirkuláři. 

 Zájemce o komerční prezentaci (výstavní stolky, inzerce ve sborníku, komerční přednášky apod.) 

prosíme, aby si bližší informace vyžádali co nejdříve na adrese: klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 
 

 

 

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 

9:00 – 14:30 Odborný program 

15:00 – 17:30 Exkurze v minipivovaru veselka 

19:30 – 23:30 Společenský večer 

PÁTEK 27. ZÁŘÍ 

9:00 – 12:00 Odborný program 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

Bc. Klára Petráková Kánská 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, mobil: 602 141 508, 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 

mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz
mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz


TĚŽBA  
a její dopady na životní prostředí VIII 

 

 

 

 

titul, jméno, příjmení 
 

 

firma 
 

kontaktní adresa 

(vč. PSČ) 
 

tel.  

e-mail  

předběžně se chci zúčastnit exkurze dne 26. září 2019 ano  ne 

mám zájem 

o účast formou 

(zaškrtněte přísl. 

okénko) 

referátu nebo plakátového sdělení krátkého (= komerčního) sdělení 

pouze referátu komerční výstavky (výstavní stůl) 

pouze plakátového sdělení inzerce ve sborníku 

jako účastník rozdávání propagačních materiálů 

název referátu nebo  

plakát. sdělení  

a abstrakt 

 

 

 

 

 

 

datum, podpis 

 

 

Předběžná přihláška 
vyplňte a odešlete do 9. června 2019 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 

klara.kanska@ekomonitor.cz. 
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