Otevřený kongres
České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti

Beroun 3. – 6. 9. 2019
V hotelu Grand-Litava

2. CIRKULÁŘ
Vážení kolegové geologové, milí přátelé. Již tradičně pořádáme oblíbený
a úspěšný kongres obou našich spřátelených geologických společností.
V roce 2017 se konal pod organizací slovenských kolegů v podhůří
Vysokých Tater. V letošním roce jej organizuje opět česká strana a to na
místě geologii zaslíbeném. Tato již tradiční akce bude oslavou spolupráce
obou sesterských společností.
Srdečně Vás zve organizační a přípravný výbor Kongresu ve složení:
Viktor Goliáš, Martin Knížek, Tamara Sidorinová, Pavel Bokr, Pavel Škácha,
Ladislav Šimon, Marianna Kováčová, Silvia Antolíková, Monika Kovačíková,
Jarmila Luptáková a Zoltán Németh.
Místo konání kongresu a ubytování
Kongres se koná v důstojném prostředí berounského hotelu Grand – Litava
www.grandberoun.cz, nedaleko náměstí. V Berouně je jistě mnoho ubytovacích
kapacit. Doporučujeme však se ubytovat přímo na místě konání kongresu za příznivé
ceny. Vaši rezervaci provádějte výhradně přes recepci hotelu na adrese
hotel@grandberoun.cz , s informací, že se jedná o Geologický kongres.
Konferenční poplatky:
Zahrnují vstup na akci, konferenční balíček s programem, sborníkem, samostatným
průvodcem i reklamními materiály, startovní konzumaci na icebreaker party 3. 9. večer,
obědy 4. a 5. 9 a slavnostní večeři ve středu 4. 9.

Včasná platba (do 31.5.)

Kč

Členové ČGSpol. a SGS

2000,-

Studenti, důchodci

1500,-

Ostatní nečlenové

2500,-

Doprovázející osoby

1500,-

Platba po 31.5.
Členové ČGSpol. a SGS

2500,-

Studenti, důchodci

2000,-

Ostatní

3000,-

Prosíme o uskutečnění plateb na účet České geologické společnosti
2801141419/2010. Vaše jméno a číslo generované webovou aplikací uveďte do
zprávy pro příjemce. Po domluvě je možná i platba v hotovosti na místě.
Konferenční poplatek nezahrnuje posezení v místním pivovaru Berounský Medvěd
večer 5. 9.. Zde budou bohatou nabídkou jistě potěšeni i znalci a milovníci zlatavého
moku a také zde můžete dobře povečeřet. V případě vašeho zájmu je nutné provést
včasnou rezervaci v naší webové aplikaci.
Podobně jako na minulém kongresu vystoupí na večírku opět smíšená československá
skupina s geologickou duší i repertoárem. Prosíme nadšené hudebníky, aby včas
kontaktovali naší kapelnici barbora.dudikova@geology.cz

Exkurze
Prekonfereční exkurze 3. 9.
Paleontologická – Barrandien: Vedou Oldřich Fatka, Petr Budil a Zuzana Tasáryová
Rejkovice (kambrium, jinecké souvrství), hrad Točník (krásný výhled na pražskou
pánev a Brdy + kultura), oběd - vesnická hospoda v obci Svatá (výborná jídla ze zvěřiny
i česká klasika), Litohlavy - vodní nádrž (silurské přidlice s graptolity, vulkanismus),
Plešivec u Koněprus (devonské vápence s hojnou faunou).
Cena 250,- Kč

Postkonferenční exkurze 6. 9.
Ložiskově-mineralogická: Vedou Pavel Škácha, Viktor Goliáš a Jiří Sejkora
Uranové ložisko Příbram (úpravna s linkou radiometrického třídění haldoviny, primární i
sekundární minerály uranu a doprovodná polymetalická mineralizace, žíla Bt-4 a její
propadové pásmo, staré dobývání zlata na „horách bytízských“, kámen Sv. Ivana), oběd
formou balíčků, odpoledne Jílové u Prahy (fárání Václavskou štolou na zlatodůl Pepř,
prohlídka rudních struktur a dobývek). Pozn. Průchod úzkou, cca 1,5 km dlouhou
štolou je fyzicky náročný. Počet fárajících je limitován.
Cena 400,- Kč (300,- Kč jen dopolední program bez fárání na Jílovém)
Na exkurze se přihlašujte prostřednictvím webové aplikace; kapacita je omezena.
Odjezd na obě exkurze bude ráno v 9 hodin od hotelu.

Podávání abstrakt a přihlašování konferenčních příspěvků
Konferenční abstrakta jsou přijímána prostřednictvím webové aplikace. Obvyklý
rozsah je jedna strana A4, včetně případných obrázků. Termín podání je 31. 5. 2019.

Navrhované tematické sekce:
Paleontologie, stratigrafie a sedimentologie - Barrandienské paleozoikum a jiné
terény
Tektonika, petrologie, regionální geologie
Středočeský pluton a další magmatity i vulkanity ČM a ZK
Nerostné suroviny v ČR a SR na počátku 21. století
Popularizace a vzdělávání v geologii
Aplikovaná geologie – úložiště, geotechnika, hydrogeologie, geochemie
Prostory hotelu disponují jedním velkým sálem a dvěma menšími salónky. Proto
počítáme s přednáškami ve dvou paralelních sekcích; menší salónek může být využit
pro Vaše „kuloárová“ jednání. Prezentace by měly mít délku 15 minut + 5 minut na
diskusi. Ozvučení i projekční technika je zajištěna.

Postery by měly mít maximální rozměry 200 x 90 cm, orientace na výšku.
Studentská soutěž
Pro studenty všech úrovní vyhlašujeme soutěž o nejlepší ústní příspěvek i poster.
Hodnotné ceny budou připraveny.

Svojí registraci můžete provést a novinky sledovat
prostřednictvím webové aplikace www.geologickykongres.eu

Kontaktní informace
Viktor Goliáš
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
wiki@natur.cuni.cz
Tamara Sidorinová
Česká Geologická Služba
tamara.sidorinova@geology.cz

