
Organizační informace  

Datum konání konference :  8. a 9. l istopadu 2017  

Místo :  Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice  

Vložné :  1600,-Kč , snížené vložné pro členy ČSR a zemědělské firmy 800,- Kč, pro studenty 500,- 

Kč. Při účasti jen na prvním dni konference vložné 1000,- Kč, při účasti jen na druhém dni 

konference vložné 600,- Kč. 

Instrukce k platbě Vám budou doručeny na E-mail po vyplnění přihlašovacího formuláře na našich 
webových stránkách. Vložné je možné uhradit převodem na účet 0201900339/0800, variabilní 
symbol - 115, konstantní symbol – 0308 nebo hotově v místě konání konference. Vložné zahrnuje 
režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru.  
Program i přihláška jsou také k dispozici na www.rostlinolekari.cz 
 
Přihlášení na konferenci je možné přímo na www.rostlinolekari.cz/akce nebo 
zasláním vyplněné přihlášky na E–mail:  dana.kustova@gmail.com.  
 

nejpozději  do 1. l istopadu 2017!  

 

Organizační  garant:   

Ing. Jaroslava Čechová - mobil +420 725 579 039, e-mail: jaroslava.cechova@gmail.com  
Ing. Milan Zapletal, CSc - tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal1@seznam.cz 
Ing. Antonín Svoboda - tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz 
Ing. Dana Kůstová - tel +420 603735088, email: dana.kustova@gmail.com. 
 
Ubytování :  Pro účastníky konference jsou rezervovány hotely v centru Pardubic. Nocleh si 

rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném 

kontaktu.  

Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech 

Česká společnost rostlinolékařská, z.s. 

 
Kontaktní spojení na hotely pro rezervaci ubytování v termínu konání Rostlinolékařských dnů  8. 
11. – 9. 11. 2017 

Ubytování je třeba zajistit do 20. října, po tomto datu pozbývá rezervace platnosti. 

Ubytování telefon fax e-mail, web 

Hotel Arnošt  Arnošta 
z Pardubic 676 

466 054 211 466 613 668 hotel@hotel-arnost.cz 
www.hotel-arnost.cz 

Hotel Kristl  
Štrosova 239   

466 612 511, 739 

287 636  
 hotelkristl@seznam.cz, 

www.hotelkristl.cz 

Při objednání v  hotelu uveďte, že jste účastníky Rostlinolékařských dnů. 

Další ubytování je možné si zajistit na http://www.hotel.cz/pardubice/ 
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