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PŘIHLÁŠKY REFERÁTŮ  
A DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

28. 2. 2019  

SDĚLENÍ O PŘIJETÍ REFERÁTŮ  
A DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

1. 3. 2019 

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY K PASIVNÍ 

ÚČASTI 
28. 2. 2019 

ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU 31. 3. 2019 

PŘIHLÁŠENÍ INZERCE VE SBORNÍKU, 
VÝSTAVNÍ STŮL … 

31. 3. 2019 

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN PRO ZÁVAZNÉ 

PŘIHLÁŠKY A ÚHRADU VLOŽNÉHO  
18. 4. 2019 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v závěrech konference Radiologické metody v hydrosféře 17 konané 3. – 4.  května 2017 v Litomyšli 

bylo doporučeno uspořádat další konferenci s touto tematikou, a to v roce 2019. V návaznosti  

na aktuální úkoly radiační monitorovací sítě je záměrem se na konferenci zabývat metodami 

stanovení radioaktivních látek a spoluprací složek radiační monitorovací sítě, resp. 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 problémovým okruhem je koordinace vývoje a normalizace 

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 sdělit termín konání konference a časový program na rok 

2019 a umožnit účastníkům, kteří počítají s aktivním vystoupením, aby měli čas na přípravu 

referátů. 

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

do 28. února 2019, aby organizátoři mohli připravit druhý cirkulář, včetně konkrétní informace 

o odborném programu. 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 



 

 Konference se bude konat ve dnech 25. – 26. dubna 2019 v hotelu Atom, 
Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč, Nové Dvory, email: recepce@hotelatom.cz, 
tel.: 561 200 123, GSM: 739 348 914. 
 

 Organizaci konference zajišťuje společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. Dotazy a přihlášky adresujte prosím na Pavlu 
Hanušovou, e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz, tel.: 702 148 819. 
 

 Předběžná výše vložného vč. DPH je 4.400,-Kč 
 

 V hotelu Atom je pro účastníky rezervována do 15. března 2019 ubytovací 
kapacita. V rámci této kapacity si účastníci objednávají a hradí ubytování sami 
přímo v hotelu. Organizátoři ubytování pro účastníky nezajišťují! Při objednávce 
laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník konference Radiologie (heslo pro 10% 
slevu).  

 

 Cena ubytování za 1 noc vč. snídaně a DPH před odečtením slevy: 

 jednolůžkový pokoj comfort  900 Kč 

 dvoulůžkový pokoj comfort (2 osoby)  1.410 Kč 

 třílůžkový pokoj comfort (3 osoby)  1.630 Kč 

 apartmá comfort (2-4 osoby)  2.320 Kč 

 Předběžný program konference 

25. dubna 2019 

09:00 – 13:00 odborný program 

13:00 – 14:00 oběd 

14:00 – 18:00 odborný program + exkurze 

19:00 – 23:00 společenský večer s hudbou a rautem 

26. dubna 2019 

09:00 – 12:50 odborný program 

12:55 ukončení konference 

 

 Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Atom. Účast na společenském večeru  
dne 25. dubna 2019 je podmíněna úhradou vložného.  

 Do programu prvního dne konference bude zahrnuta exkurze.  

 Zájemce o komerční účast (vystavovatele) prosíme, aby si vyžádali u organizátorů 
podrobnější informace. 
 

 Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou uvedeny  
ve 2. cirkuláři, který přihlášeným zájemcům zašleme v průběhu března 2019.  
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

mailto:recepce@hotelatom.cz
mailto:pavla.hanusova@ekomonitor.cz
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řádně vyplněnou přihlášku odešlete do čtvrtka 28. února 2019 
na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
nebo na e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz  

 

Titul, jméno, příjmení    

Zaměstnavatel/plátce   

Kontaktní adresa (vč. PSČ)   

Telefon    

E-mail   

Mám zájem o účast na spol. 
večeru 

□  ano  □  ne 

Mám zájem se zúčastnit 
exkurze 

□  ano  □  ne 

Mám zájem o účast formou:  
(Označte prosím zřetelně 
formu účasti.) 

□ referátu 
nebo plakát. 
sdělení 

 □  krátkého 
(komerčního) 
sdělení 

□  pouze 
referátu 

□  výstavky 

□  pouze 
plakát. 
sdělení 

□  inzerce  
ve sborníku 

□  jako 
účastník 

□  rozdávání 
propagačních 
materiálů  

  
Název referátu 
nebo 
plakátového 
sdělení a krátký 
abstrakt 

 
 
 
 
 
 
  

Požadované služby zaškrtněte 

mailto:pavla.hanusova@ekomonitor.cz

