
15. sympózium pracovní skupiny ČKS 
Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti 
21. 2.–22. 2. 2013 Pardubice 
 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI A UBYTOVÁNÍ 
Tato přihláška je povinná pro všechny účastníky. 
 
pedagogický a akademický titul, jméno, příjmení a vědecká hodnost,  
adresa pracoviště nebo adresa pro korespondenci, včetně PSČ, 
rodné číslo nebo datum narození (nepovinný údaj, vhodné pro certifikát) 
 
Jméno, příjmení, titul: ________________________________________________ 
Adresa bydliště nebo zaměstnání: ______________________________________ 
R. č. nebo datum narození: ____________________________________________ 
e-mail: ___________________________________________________________ 
tel.:     _________________ fax:  _____________________________________ 
 
Účast:        aktivní         pasivní 
 
OBĚD bude zajištěn v menze Univerzity (v případě zájmu prosím zaškrtněte)    
21. 2. 2013 ANO  NE  22. 2. 2013 ANO  NE 
 
Rezervace ubytování: Ubytování si každý účastník zařizuje sám. 
Hotel LABE: (30 pokojů), hotel se nachází v centru města (asi 500 metrů od univerzity) 
e-mail: rezervace@hotellabe.cz    www.hotellabe.cz 
Cena za jednolůžkový pokoj  1.000 Kč/noc 
Cena za dvoulůžkový pokoj   1.200 Kč/noc 
Možno platit hotově i kartou, ceny jsou se snídaní. 
Ubytování lze domluvit na tel. čísle: 466 535 359, nebo 466 717 111, recepce nonstop 
Rezervaci ubytování nutno zamluvit do 31.1 2013. 
 
Hotel HARMONY: (23 pokojů), hotel se nachází na sídlišti Polabiny (asi 100 metrů od univerzity)  
e-mail: hotel@harmony-pce.cz      www.harmonyclub.cz 
Cena za apartmá pro 1 osobu   1.060 Kč/noc 
Cena za apartmá pro 2 osoby   1.090 Kč/noc 
Snídaně 130 Kč/osoba 
Ubytování lze domluvit na tel.čísle: 466 435 020 
Rezervaci ubytování nutno zamluvit do 20.1.2013. 
 
Hotel ARNOŠT: (130 lůžek), hotel se nachází na sídlišti Karlovina (asi 1000 metrů od univerzity) 
e-mail: hotel@hotel-arnost.cz       www.hotel-arnost.cz 
Cena za jednolůžkový pokoj    760 Kč/noc 
Cena za dvoulůžkový pokoj     980 Kč/noc 
Cena za třílůžkový pokoj       1.440 Kč/noc 
Cena za čtyřlůžkový pokoj    1.680 Kč/noc 
snídaně na objednávku 90 Kč/osoba, parkování  zdarma 
Ubytování lze domluvit na tel. čísle: 466 05 42 11 nebo mobil 724 917 577 
Rezervaci ubytování nutno zamluvit do 19. 1. 2013. 
 
Hotel ZLATÁ ŠTIKA: (100 lůžek), hotel se nachází v blízkosti historického centra města 
email: recepce@zlatastika.cz      www.zlatastika.cz 
Cena za jednolůžkový pokoj  1.190 Kč, včetně snídaně 
Cena za dvoulůžkový pokoj   1.360 Kč, včetně snídaně 
Ubytování lze domluvit na tel. čísle: 466 052 100 
Rezervaci ubytování nutno zamluvit do 1. 2. 2013. 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete do 31. 1. 2013 na adresu: 
Špelinová Jiřina, vrchní sestra, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 
Kardiologické oddělení, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
tel.: 466 014 102       fax: 466 014 104     mobil: 606 514 088  
E-mail: jirina.spelinova@nemocnice-pardubice.cz    


