
  30. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 

25. 10 – 27. 10. 2019 

Hotel Petr Bezruč na úpatí nejvyššího 

beskydského vrcholu Lysá hora (1323 m) 

 
POŘÁDÁ: HS JAMES 

Lékařská komise Českého horolezeckého svazu, Společnost horské medicíny ČR a 

Medicínska komisia SHS JAMES SR si Vás dovolují pozvat na 30. Pelikánův seminář 

pořádaný na počest MUDr. Jiřího Pelikána, který v roce 1988 zahynul při výstupu na 

Anapurnu. 

  

 

 

 

 



HLAVNÍ TÉMATA 2019:  

- Klimatické podmínky a bezpečnost při lezení v horách (hromadné neštěstí na 

Giewontu, ztráta permafrostu v Alpách) 
- Hypotermie – novinky, kazuistiky 
- Výšková medicína 
- Lavinové nehody 
- Úrazy při sportovním lezení 
- A další… 

Termín konání:  

25. – 27. 10. 2019  

Místo konání:  

Letošní ročník se koná na československém pomezí na úpatí nejvyššího vrcholu 

Beskyd Lysé hory – hotel Petr Bezruč 

Program: přesný program bude zveřejněn nejpozději 20. 10. 2019! 

Pátek 25. 10. 2019: večerní program 

- Ubytování a registrace 

- 18:00 večeře a Welcome drink 

- 19:00 promítání z horolezeckých expedic a výletů 

Sobota 26. 10.2019 – Pelikánův seminář, volby do výboru Společnosti horské 

medicíny 

- Od 8:00 – 9:00 registrace 

- Od 9:00 do 18:00 hlavní program 

Neděle 27. 10. 2019 – Pelikánův seminář + výlet na Lysou Horu 

- Od 9:00 hlavní program 

- 16:00 předpokládané ukončení 

Pondělí 28. 10. 2019 – Volný program 

 

Ubytování:  

Ubytování rezervujte prostřednictvím on-line formuláře – pozor na výběr typu pokoje, 

liší se cenou v rozmezí 500 až 800 Kč za noc se snídaní.  

 

Stravování: 

Stravování je zajištěno v místě konání akce a není v ceně kongresového poplatku. 

Snídaně je součástí ceny za ubytování, další stravování, je možné objednat 



v přihláškovém formuláři. Večeře v neděli, či stravování v pondělí je již ve vlastní režii 

-  organizátor nebude zajišťovat. 

Kongresový poplatek:  

Výše kongresového poplatku je za oba dva dny: 500 Kč 

 

V ceně poplatku je: 

- Kávová přestávka s občerstvením 2x v sobotu a 1x v neděli 

- Workshopy  

- Kongresové materiály 

- Kongresové prostory + technika 

 

Přihlášky k účasti: 

 

K přihlášení k aktivní i pasivní účasti prosím použijte pouze on-line formulář. Adresa 

formuláře: https://1url.cz/XM5cd. Vaši přihlášku k účasti zašlete na uvedenou adresu 

co nejdříve, nejpozději však do 10. 10. 2019!!!  

 

Vaše přihláška, včetně požadovaného ubytování a stravování, je platná až po uhrazení 

platby za požadované služby. Výslednou cenu, kterou je nutné zaplatit, je nutné sečíst 

dle požadovaných služeb (poplatek za seminář, ubytování a jídlo). Přihlašovací 

formulář bohužel sám nesčítá. V přihlašovacím formuláři jsou uvedeny i údaje pro 

provedení platby (tj. účet Českého horolezeckého svazu 1727209504/0600, VS je 

508001, specifický symbol je vaše rodné číslo. V poznámce u platby prosíme 

uveďte vaše jméno a příjmení.) 

 

Vaše přihláška Vám bude po uhrazení platby potvrzena na Váš e-mail. 

 

Pokyny pro aktivní účastníky: 

 

Téma Vaší aktivní účasti, krátký abstrakt, včetně požadavků (termín přednášky 

v případě časového zaneprázdnění, požadovanou speciální techniku, reálnou délku 

příspěvku atd.) prosím navíc zašlete na e-mail: kubalovaj@zzsjmk.cz  a to co nejdříve, 

nejpozději však do 15. 10. 2019!!! Upozorňuji, že krátké sdělení by nemělo přesáhnout 

10 – 15 minut, vyžádané vzdělávací přednášky pak 20, po domluvě však max. 30 

minut. Časy uvedené v definitivním programu, který bude uveřejněn 20. 10., prosím, 

respektujte. Aktivní účastníci nehradí kongresový poplatek. Pro prezentaci bude na 

místě připraven notebook, dataprojektor a plátno.  

 

 

 

 

 

https://1url.cz/XM5cd
mailto:kubalovaj@zzsjmk.cz


Storno objednaných služeb:  

 

při zrušení objednaných služeb je účtován storno poplatek v závislosti na termínu 

odhlášení z akce: 

 do 15.10. 2019 včetně    0 % ze zaplacené částky 

 od 15.10. 2019 do 20.10.2019 včetně 25 % ze zaplacené částky 

 od 20.10.2019 do 24.10.2019 včetně 50 % ze zaplacené částky 

 od 25.10.2019     100 % ze zaplacené částky 
 

 

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat organizátory: 

 

Za organizační tým: Jan Pala, Jana Kubalová, Hanka Kubinová,  

 

Jana Pala: jan.pala@mountainski.cz , 603 374 108  (ubytování, stravování) 

Jana Kubalová: kubalova.jana@zzsjmk.cz , 603 759 454 (program konference) 

Hanka Kubinová: KubinovaHana@seznam.cz , 605 987 617 (volby do výboru SHM) 

Informace o hlavním a doprovodném programu budou aktualizovány na 

www.horosvaz.cz po 20. 10. 2018. 
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