
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. a 4. května 2017 

hotel Zlatá hvězda Litomyšl 
 

 
 

1. cirkulář 

člen Asociace institucí 

vzdělávání dospělých 

s akreditací  

u Ministerstva vnitra 

České republiky 

Vás zve na konferenci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eduard HANSLÍK, CSc. VÚV TGM, v.v.i. 

RNDr. Diana MAREŠOVÁ, Ph.D. VÚV TGM, v.v.i. 

Ing. Filip WANNER, Ph.D. SOVAK ČR 

Ing. Jiří HŮLKA SÚRO 

Ing. Jana KOPALOVÁ DIAMO, státní podnik 

Bc. Klára Petráková KÁNSKÁ Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Bc. Alena PECINOVÁ Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

  

PŘIHLÁŠKY REFERÁTŮ A DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 28. 2. 2017 

SDĚLENÍ O PŘIJETÍ REFERÁTŮ A DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 6. 3. 2017 

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY K PASIVNÍ ÚČASTI 28. 2. 2017 

ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU 31. 3. 2017 

PŘIHLÁŠENÍ INZERCE VE SBORNÍKU, VÝSTAVNÍ STŮL … 31. 3. 2017 

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN PRO ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A ÚHRADU VLOŽNÉHO  24. 4. 2017 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v závěrech konference Radiologické metody v hydrosféře 15 konané 5. – 6. 5. 2015 v Uherském 

Hradišti bylo doporučeno uspořádat další konferenci s touto tematikou, a to v roce 2017. 

V návaznosti na aktuální úkoly radiační monitorovací sítě je záměrem se na konferenci zabývat 

metodami stanovení radioaktivních látek, zejména rychlým stanovením celkové objemové aktivity 

beta a spoluprací složek radiační monitorovací sítě, zejména měřicích míst kontaminace vody. 

V problémovém okruhu metod bude referováno o stanovení radioaktivních látek v pitných, 

povrchových, minerálních, srážkových a odpadních vodách, v říčních dnových sedimentech, 

plaveninách a biomase vodních rostlin a vodních organismů a dále pevných odpadech a výluzích 

pevných odpadů. Dalším záměrem je koordinovat vývoj a normalizaci metod ve spolupráci 

s hlavními odbornými pracovišti v ČR. Na konferenci proto zveme zejména management 

a pracovníky laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, zástupce státní správy, 

pracovníky vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, studenty a zástupce ekologických 

iniciativ. Předpokládá se účast pracovníků ze Slovenské republiky. 

Jedná se o první cirkulář, jehož cílem je zaregistrovat termín konání konference v časovém 

programu na rok 2017 a umožnit účastníkům, kteří počítají s aktivním vystoupením, aby měli čas na 

přípravu témat. 

Účastníky, kteří počítají s přednáškou, žádáme o zaslání předběžných názvů referátů  

do 28. února 2017, aby organizátoři mohli připravit druhý cirkulář, včetně konkrétní informace 

o odborném programu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3. KVĚTNA 

9.00 – 13.00 ODBORNÝ PROGRAM 

13.00 – 14.00 OBĚD 

14.15  ODJEZD NA EXKURZI NA ZÁMEK NOVÉ HRADY  

19.00 – 23:00 SPOLEČENSKÝ VEČER 

4. KVĚTNA 
9.00 – 12.50 ODBORNÝ PROGRAM 

12:55 UKONČENÍ KONFERENCE 

13:00 OBĚD 

1. Konference se bude konat ve dnech 3. – 4. května 2017 v hotelu Zlatá hvězda, Smetanovo  

nám. 84, 570 01 Litomyšl, mob: +420 734 670 355, tel: +420 461 615 338 a +420 461 614 834, e-mail: 

recepce.zlata.hvezda@lit.cz a zlata.hvezda@lit.cz, www.zlatahvezda.com.  

2. V rámci exkurze se letos podíváme na Zámek Nové Hrady. 

3. Předběžné přihlášky zasílejte do 28. 2. 2017 na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.  

4. Předběžná výše vložného bez DPH je 3000,- Kč. Ve vložném je zahrnut sborník příspěvků a drobné 

občerstvení. V ceně není zahrnuto ubytování a stravování.  

5. Organizátoři ubytování pro účastníky nezajišťují. Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně. 

V hotelu Zlatá hvězda je pro účastníky rezervována do 31. 3. 2017 ubytovací kapacita. Účastníci si 

v rámci této kapacity objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu. Při objednávce laskavě 

uveďte, že se hlásíte jako účastník konference Radiologické metody v hydrosféře 17. Cena za 

ubytování na jednolůžkovém pokoji včetně snídaně a DPH je 1000,- Kč, cena dvoulůžkového 

pokoje včetně snídaně a DPH je 1600,- Kč/noc.  

6. Další ubytovací možnosti v Litomyšli: 
 

Název zařízení Adresa e-mail www 

Antik Hotel Sofia 

Litomyšl*** - Galerie Sofia 

Lidická 113/1, 

570 01 Litomyšl  

sofia@lit.cz www.antikhotelsofia.cz 

Evropské školicí centrum 

o.p.s. 

Jiráskova (Zámecký pivovar) 

133, 570 01 Litomyšl  

recepce@esclitomysl.cz www.esclitomysl.cz 

Hotel Aplaus **** Šantovo nám. 181, 

570 01 Litomyšl  

recepce@hotelaplaus.cz www.hotelaplaus.cz 

Hotel Dalibor Komenského náměstí 1053, 

570 01 Litomyšl  

info@hoteldalibor.cz www.hoteldalibor.cz 

Pension Kraus *** Havlíčkova 444,  

570 01 Litomyšl  

info@pension-kraus.cz www.pension-kraus.cz 

Pension Paseka Josefa Váchala 127,  

570 01 Litomyšl  

rezervace@pensionpaseka.cz www.pensionpaseka.cz 

Penzion - Restaurace 

Bludička 

Mařákova 651, 

570 01 Litomyšl  

restauracebludicka@email.cz www.bludicka.cz 

7. Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Zlatá hvězda. 

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

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

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:recepce.zlata.hvezda@lit.cz
mailto:zlata.hvezda@lit.cz
http://www.zlatahvezda.com/
mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=4314001
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=4314001
mailto:sofia@lit.cz
http://www.antikhotelsofia.cz/
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=1182258048197
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=1182258048197
mailto:recepce@esclitomysl.cz
http://www.esclitomysl.cz/
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=1231337172647
mailto:recepce@hotelaplaus.cz
http://www.hotelaplaus.cz/
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=3680203
mailto:info@hoteldalibor.cz
http://www.hoteldalibor.cz/
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=3699805
mailto:info@pension-kraus.cz
http://www.pension-kraus.cz/
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=1087215274078
mailto:rezervace@pensionpaseka.cz
http://www.pensionpaseka.cz/
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=3654067
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=organizace&id=3654067
mailto:restauracebludicka@email.cz
http://www.bludicka.cz/


 

 

 

 

 

 

titul, jméno, příjmení 
 

 

firma  

kontaktní adresa 

(vč. PSČ) 

 

tel.  

e-mail  

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  

 chci se zúčastnit exkurze dne 3. května 2017 ano  ne 

název referátu nebo  

plakát. sdělení a 

abstrakt 

 

 

 

 

 

 

datum, 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 pořádání konferencí a seminářů. 

 

 

Předběžná přihláška 

vyplňte a odešlete do 28. února 2017 na adresu: 

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

klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 

mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz

