
 

 

  

Vás zvou na seminář 
 

 

 

 

 

 

 

30. LISTOPADU 2017,  
HOTEL POPULUS, PRAHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10:00-10:30 Registrace účastníků 

10:30-10:50 Bioremediace v podmínkách zvýšené salinity 

Mgr. Karel Waska, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o. 

10:50-11:10 Mikropolutanty, současné téma i hrozba 

Ing. Martina Siglová, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o. 

11:10-11:30 Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem I 

Ing. Petr Beneš, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o. 

11:30-11:50 Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem II 

RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s. 

11:50-12:10 Mikrobiální kolonizace povrchu vláken pro analyticko-diagnostickou praxi  
a technické aplikace I 

Ing. Ondřej Šnajdar, EPS biotechnology, s.r.o. 

12:10-12:30 Mikrobiální kolonizace povrchu vláken pro analyticko-diagnostickou praxi  
a technické aplikace II 

Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., TUL 

12:30-13:20 Oběd 

13:20-13:40 Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro 
nápravu a prevenci škod na životním prostředí I 

Mgr. Iveta Bušová, EPS biotechnology, s.r.o. 

13:40-14:00 Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro 
nápravu a prevenci škod na životním prostředí II 

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., UPa 

14:00-14:20 Konsorciální biotechnologie 

Ing. Richard Ježdík, EPS biotechnology, s.r.o. 

14:20-14:40 Možnosti biogeochemické podpory atenuace leteckého petroleje 
 v horninovém prostředí. 

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o. 

14:40-14:50 Přestávka na kávu 

14:50-15:05 Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho 
degradačními produkty 

Ing. Anna Petruželková, ČZU 

15:05-15:20 Nové poznatky v oblasti zušlechtění bioplynu na biomethan 

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., Ing. Dana Pokorná, VŠCHT Praha 

15:20-15:40 Alternativní využití řasových kultur 

Ing Marek Šír, Ph.D., VŠCHT Praha 

15:40-16:00 Příspěvek z oblíbeného cyklu „teče to, dává to“ Víno a lidské zdraví 

Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o. 

16:05 Ukončení semináře 

 Ihned po ukončení semináře následuje řízená degustace přívlastkových 
moravských vín s hudebním doprovodem 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017  

v EA hotelu Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 

111, e-mail: populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD 

- linka 133 ze zastávky Florenc (metro B, C), linka 124 ze zastávky Poliklinika 

Budějovická (metro C) a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra 

Želivského – trasa A). Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic 

Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, parkování  – hotelové parkoviště v ceně 

150,- Kč/vozidlo/den.  

2. Registrace bude od 10:00, začátek semináře v 10:30 a předpokládaný konec v 16:05. 

3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 25. listopadu 2017 na adresu: 

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

na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz .  

4. Vložné na seminář činí 1.700,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné 

občerstvení, oběd a pracovní materiály. Snížené vložné ve výši 1.500,- Kč vč. DPH 

hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte 

na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 25. listopadu 2017 pod variabilním 

symbolem 171130, nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, 

DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. Rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci 

Králové. Platba kartou a v eurech není u registrace možná. 

5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní 

chod, dezert). Cena oběda je zahrnuta ve vložném.  

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace 

nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou. 

7. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas  

s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami.  

8. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno 

organizátorům doručeno nejpozději 25. listopadu 2017. Nestornuje-li účastník 

přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 

fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 
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** Nehodící se škrtněte. 

titul, jméno 
a příjmení 

 

 

 

název a adresa 
plátce (firmy) 

 

 

č. účtu plátce 
 

DIČ a IČ 
 

telefon 
 

e-mail 
 

Vložné        1.700,- Kč       1.500,- Kč* 

* Snížené vložné ve výši 1.500,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků. 

Přihlašuji se k účasti na semináři pořádaném  

30. listopadu 2017. 
 

Vložné a částku za oběd, tedy celkem ………………,- Kč, uhradím: 
 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 

171130** 

 

□ v hotovosti u registrace** 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje účastník odesláním této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely administrativy spojené s pořádáním 

konferencí a seminářů. 

ENVISHOP 2017 
Řádně vyplněnou přihlášku odešlete laskavě do 25. listopadu 2017 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
nebo e-mailem na: alena.pecinova@ekomonitor.cz 
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