
Nabídka a objednávka sborníků 
Odešlete laskavě na adresu:  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,  
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 682 310,  

e-mail: drapalikova@ekomonitor.cz
 

Sborníky zasíláme po uhrazení zálohové faktury,  
cena  při zasílání v rámci České republiky je stanovena 
včetně DPH, poštovného a balného   

Kč 
(vč. DPH) 

ks 

Sanační technologie VII (2004) 420,-  
Sanační technologie VIII (2005) 398,-  
Sanační technologie IX (2006) 420,-  
Vzorkování a sanace (2004) 420,-  
Kompendium sanačních technologií (2006) 966,-  
Monitoring geofaktorů životního prostředí (1998) 398,-  
Ekoanalytika 2001 – Testy toxicity (2001) 200,-  
Analytická data a jejich využití v praxi  II  (2003) 200,-  
Analytická data a jejich využití v praxi III  (2004) 398,-  
Ekotoxikologické biotesty 1 (2002) 200,-  
Ekotoxikologické biotesty 2 (2003) 398,-  
Ekotoxikologické biotesty 3 (2003) 398,-  
Ekotoxikologické biotesty 4 ( 2004) 398,-  
CD Ekotoxikologické biotesty 1 - 4 315,-  
18. Aktuální otázky vodárenské biologie (2002) 335,-  
19. Aktuální otázky vodárenské biologie (2003) 378,-  
Vodárenská biologie 2004 (2004) 335,-  
Vodárenská biologie 2005 (2005) 335,-  
Vodárenská biologie 2006 (2006) 379,-  
Eutrofizace 2000 (2000) 335,-  
Rekultivační materiály (2006) 335,-  
Biologické rozbory v novém tisíciletí. Vstup 
biologických rozborů do EU? (2001)  

335,-  

Mikrobiologie vod ve světle nové legislativy (2002) 335,-  
Biologické ukazatele a metody v platné  
a připravované legislativě ( 2003) 

335,-  

Cyanobakterie (2004) 398,-  
Biologická problematika provozu a kontroly ČOV 
(2004) 

335,-  

Rekultivační materiály (2000)   
Současný stav zpracování bioodpadů v legislativě  
a praxi (2005) 

398,-  

Alternativní metody testování toxicity chemikálií 
(2005) 

335,-  

Alternativní metody testování toxicity chem. látek  
a jejich směsí 2 (2006) 

335,-  

jméno  
adresa objednatele,  
e-mail 

 
 

 
IČO  DIČ 
datum, podpis, 
razítko 
 
 
 
 

 
 

 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
1. Místo a datum konání:  

konferenční prostory  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,  
Píšťovy 820, Chrudim,  
úterý 19. září 2006, 9:00 -15:30 hod. 

2. Doprava: z Chrudimi směr Žďár nad Sázavou, při 
výjezdu z města první odbočovací pruh vlevo, kolem 
firmy ERA-PACK dozadu a dále přes železniční 
přejezd k firmě VZ Ekomonitor. Pro účastníky, kteří 
přijedou hromadnou dopravou do Chrudimi, bude 
zajištěn odvoz z nádraží do sídla firmy VZ 
Ekomonitor. Pokud budete požadovat tuto službu, 
uveďte to laskavě v přihlášce. 

3. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě  
                        do 14. 9. 2006  na adresu: 
Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
fax: 469 682 310,  
e-mail: pecinova@ekomonitor.cz  

4. Vložné je  1 300,- Kč včetně DPH. 
Ve vložném je zahrnuta cena prac. materiálů  
a občerstvení. 
Platbu laskavě poukažte do  14. 9. 2006  
na úč. č. 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim,  
var. symbol 060919 nebo uhraďte v hotovosti  
u registrace.  
Naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka 
v obchod. rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci 
Králové. 

5. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace nebo jim 
bude organizátory na vyžádání zaslán poštou. 

6. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme 
pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci 
akceptovat. 

7. Potvrzením této přihlášky jsou podmínky závazné 
pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. 

8. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně,  
a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno  
do 14. 9. 2006.  
Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené 
platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

 
  ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ  VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 
 
 
 

Vás zvou na seminář 

 
Mikrobiologie  

v životním prostředí – 
mikrobiologická 

stanovení  
a limity 

 
 

 
úterý 19. září 2006 

 
  konferenční prostory firmy  

  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.,  
Chrudim 

 
       060919 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:pecinova@ekomonitor.cz


 
 
 
 

 
 
 

MIKROBIOLOGIE  
V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ – 

MIKROBIOLOGICKÁ STANOVENÍ  
A LIMITY 

 
Seminář je určen pro pracovníky mikrobiologických 
laboratoří, technické pracovníky čistíren odpadních 
vod a kompostáren a pro pracovníky státní 
správy, kteří při svém rozhodování využívají 
výsledky mikrobiologických stanovení. Obsahem 
semináře bude informace o hodnocení biologických 
činitelů vyskytujících se v životním prostředí, 
účastníci budou seznámeni se základními principy 
mikrobiologických metod používaných pro zjišťování 
mikrobiální kontaminace v oblasti nakládání 
s bioodpady a upravenými bioodpady. Dále se 
účastníci seznámí se strategiemi hodnocení 
hygienizace čistírenských kalů a bioodpadů a způsoby 
interpretace získaných výsledků mikrobiologických 
šetření. 
Součástí semináře budou také informace o použití 
mikrobiologických metod v oblasti nakládání  s odpady, 
ovzduší a v oblasti působnosti zákona o hnojivech.  
 
 
Program:     úterý 19. září  2006

 
8.00 –  9.00  – registrace účastníků 
9.00 – 15.30 – odborný program 

 
 
 
Přednáší a seminář vede:  

        Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha 
 

 
Zveme vás na další ročník konference 

 
 

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2007 
Masarykova kolej, Praha 

30. – 31. ledna 2007 
 
 

Přihlášky referátů a plakátových sdělení 
přijímáme na adrese: 

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

e-mail: halouskova@ekomonitor.cz 
a 

RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D., 
Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT 

Praha, 
Technická 5, 166 28 Praha 6, 

e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz 
 

Přihlášky příspěvků  
laskavě zasílejte do 1. 11. 2006. 

 
 
 
 

Informace o našich seminářích  
a konferencích 

a o vydaných sbornících (včetně obsahu) 
najdete na stránkách  
www.ekomonitor.cz 

v rubrice SEMINÁŘE 
 
 
 

 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA AKCE 060919 

 
MIKROBIOLOGIE V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - 
MIKROBIOLOGICKÁ STANOVENÍ A LIMITY 

 
Odešlete laskavě vč. vložného do 14. 9. 2006 na adresu: 

 
Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 682 310 
 e-mail: pecinova@ekomonitor.cz

 
 
jméno  
a příjmení,  
titul 

 
 
 

adresa plátce 
(firmy) 

 
 
 

č. účtu plátce  
 

peněžní ústav 
plátce 

 
 

DIČ (IČO)   
telefon  
fax  
e-mail  
Přihlašuji se k účasti na semináři 060919 
MIKROBIOLOGIE V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - 
MIKROBIOLOGICKÁ STANOVENÍ A LIMITY  
a poukazuji  
 

 na ú. č. 19-5234530-277/0100 KB Chrudim 
částku  ………………  Kč,- 

 
 vložné bude uhrazeno v hotovosti na místě 

konání semináře 
částka  ………………  Kč,- 

vložné na akci  1 300,- Kč 
zvláštní požadavek na dopravu z Chrudimi do areálu 
firmy VZ Ekomonitor                     ANO                NE 

datum, podpis, razítko 
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