
 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 

Vážení účastníci, partneři a vystavovatelé,  

děkujeme Vám za účast a za podporu Výroční konference ČAVLMZ 2021, která se uskuteční v hotelu Atom 

v Třebíči dne 6. 11. 2021.  

 

Zde je pro Vás připraveno pár důležitých informací, prosíme, věnujte jim pozornost. 
 

Místo konání 
Adresa místa konání 

Hotel Atom s.r.o. Velkomeziříčská 640/45 674 01 Třebíč  

www.hotelatom.cz 
 

Hotel Atom se nachází za řekou ve čtvrti s názvem Zámostí. Na mapě vidíte vyznačenou cestu z autobusového 

i vlakového nádraží. Pěšky k nám dorazíte příjemnou procházkou do 15 minut. Můžete také využít městské 

autobusové linky 4 a 11, které Vás přivezou přímo k nám, název zastávky je hotel Atom. Pokud k nám jedete 

autem, zadejte do navigace adresu Velkomeziříčská 640/45, Třebíč.  

 

 
 
Možnosti parkování  

Zaparkovat lze na přilehlém prostorném parkovišti přímo před hotelem.  

Hotelové garáže je možné využít za poplatek 50 Kč/den. 
 

http://www.hotelatom.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=15.8908186&y=49.2190820&z=17&source=firm&id=12894287


Registrace 
Registrační přepážku najdete v předsálí hlavního sálu.  

Registrační hodiny:    5. 11.               17.00–18.00 

6. 11.                 7.45–17.15 
 

Odborný program  
bude probíhat v hlavním sále hotelu ATOM od 8.30 do 17.00.  

Program konference najdete zde. 

Tištěný program bude součástí konferenčních materiálů a dostanete ho u registrační přepážky. 
 

Sborník přednášek 
Sborník přednášek je k dispozici na webových stránkách zde. 

Heslo potřebné k otevření sborníku bylo zasláno registrovaným účastníkům e-mailem. 
 

Certifikáty 
Certifikáty budou vydávány až po vyplnění Dotazníku spokojenosti. Certifikát na vaše jméno Vám bude zaslán 

na Váš e-mail po skončení konference. 

Dotazník spokojenosti najdete na webových stránkách zde. 
 

Výstava 
Plánek výstavy  

 
 

Občerstvení  
Občerstvení pro všechny účastníky i vystavovatele konference bude připraveno ve foyeru hlavního sálu, kde se 

budete moci potkat se všemi vystavovateli.  

Součástí občerstvení jsou 2 kávové přestávky a rautový oběd. 
  

Společenský večer 
Společenský večer bude probíhat v hlavním sále od 19.30 do 23.30. K tanci a poslechu hraje skupina COVER-

TRIO+. Během večera bude k dispozici rautové občerstvení a nápoje. 

Doporučený oděv: společenský, mírně formální. 

Vstupenky lze zakoupit i na místě, kde ale bude k dispozici velmi omezený počet vstupenek. Doporučuje se 

rezervovat si vstupenky dopředu e-mailem: vkcavlmz@guarant.cz nejpozději do 4. 11. 2021. 

https://www.vkcavlmz.cz/podrobny-program/
https://www.vkcavlmz.cz/sbornik-prednasek/
https://www.vkcavlmz.cz/dotaznik-spokojenosti/
mailto:vkcavlmz@guarant.cz


Wi-Fi 
název sítě: Atom free  

heslo: dukovany2025 

 

Šatna 
Své oblečení si budete moci odložit přímo v sále, kde budou pro tento účel připraveny věšáky. 

Organizátoři neodpovídají za jakoukoliv ztrátu. 

 

COVID-19 ochranná opatření 
Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož nařízení vlády zakazuje pohyb a pobyt 

osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (třída FFP2, KNP5/N95) na hromadných akcích. 

  

Účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek: 

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 3 dny 

• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 24 hodin 

• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy na registraci neposkytujeme) 

• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede 

dnem konání kongresu 

• aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, 

první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní 

 

Aplikace ČTEČKA 

Informace o aplikaci pro mobilní telefony pro možnost kontroly QR kódů: 
https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/ 

 

U vchodu na konferenci budeme kontrolovat splnění výše uvedených podmínek. Kdo se nebude schopen proká-

zat alespoň jednou z požadovaných podmínek, NEBUDE VPUŠTĚN DO PROSTORU KONFERENCE V HOTELU 

ATOM. 

 

Během konference dodržujte těchto 5 hygienických zásad: 

 

 
 
Těšíme se na Vás v Třebíči! 

Organizační tým VK ČAVLMZ 2021 

https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

