
Vážení kolegyně, vážení kolegové,

přijměte, prosím, vřelé pozvání katedry slavistiky

Filozofické fakulty Ostravské univerzity

na mezinárodní vědeckou česko-polskou lingvistickou konferenci

Area Slavica 3: Jazyk na hranici – hranice v jazyku,

pořádanou v termínu 17. a 18. září 2019

tentokrát skutečně přímo na česko-polské hranici.

Místem konání konference budou hotely Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně a Zamek 
Chałupki (Polsko), které od sebe dělí pouze hraniční řeka Odra. Oba objekty nabízejí 
ubytování, stravování, jednací sál s dataprojektorem a NB, společenský sál aj.

Z jednání vzejde publikace mající status odborné knihy. Příspěvek tak bude možné vykazovat 
jako kapitolu v této knize (vročení 2020). Rozsah publikace – kolem 25 příspěvků. Jeden 
příspěvek může mít více autorů, s ohledem na ubytovací kapacitu (viz níže) počítáme s účastí 
maximálně 30 osob (viz níže).

Z konferenčního poplatku ve výši 1 800 Kč bude hrazeno následující:
- coffee break po oba dny konání konference
- slavnostní večeře
- edice publikace

Pokyny k platbě příspěvku budou zaslány / zveřejněny později.

S jakým příspěvkem lze vystoupit?
Doporučujeme držet se následujících dílčích okruhů:

1. Stricte jazykovědné téma týkající se pouze češtiny / polštiny (hranice mezi diachronií 
a synchronií, mezi spisovností a nespisovností, mezi dialekty, mezi jednotlivými plány 
jazyka pod.).

2. Téma týkající se zároveň češtiny, jakož i polštiny (konfrontačnělingvistické, 
glottodidaktické, translatologické aj.) 

3. Téma týkající se češtiny / polštiny a zároveň jiného slovanského jazyka (menšinové 
jazyky na území Česka / Polska, specifika výuky zahraničních studentů ze 
slovanských zemí studujících češtinu / polštinu v Polsku / v ČR, výuka českých / 
polských studentů studujících cizí slovanský jazyk atd.).

S ohledem na omezený počet autorů nebudeme preferovat příspěvky zaměřené na vzdálenější, 
popř. interdisciplinárně pojatá témata. 
Jeden příspěvek může mít více autorů.

Formulář pro přihlášení vč. údaje o termínu odeslání přihlášky najdete ve druhém 
přiloženém souboru. Přihlášku je nutno zaslat do 31. března 2019.



Podrobné informace vztahující se ke konferenci:

Jaká je ubytovací kapacita hotelu Pod Zeleným dubem? (webové stránky najdete podle 
názvu objektu a lokality)
3 jednolůžkové pokoje v ceně 850 Kč na osobu/noc
4 dvojlůžkové pokoje v ceně 1 250 Kč; pro jednu osobu 1 000 Kč
3 třílůžkové pokoje v 1 600 Kč; pro jednu osobu 1 100 Kč
1 apartmá (dva pokoje, jedna společná koupelna) v ceně pro 3 osoby 1 800 Kč, pro dvě osoby – 1 600 
Kč
Všechny pokoje jsou se samostatným příslušenstvím a v ceně noclehu je snídaně. 
Celková kapacita hotelu je omezená, zejména v případě, že si host přeje např. dvojlůžkový pokoj jen 
pro sebe.
Hotel má vlastní SPA.
Hotel může poskytnout v termínu 16./17. 9. celkem 8 pokojů, z 17./19. 9. – 10 pokojů.
Jako náhradní ubytovací zařízení v Bohumíně doporučujeme Penzión ve věži.

Jaká je ubytovací kapacita hotelu Zamek Chałupki? (webové stránky najdete podle názvu 
objektu a lokality)
Hotel má celkem 18 pokojů, ceny i standard jsou srovnatelné (popř. nepatrně nižší):
jednolůžkový pokoj – 680 Kč
pokoj pro 2 osoby – 1 060 Kč
pokoj pro 3 osoby – 1 310 Kč

Kolik noclehů rezervovat? Min. 1, max. 4.
Vzhledem k tomu, že jednání bude probíhat nejspíš jen v jednom sálu, plánujeme registraci účastníků 
dne 17. září v době 9:00 – 10:00, doba jednání (vč. přestávek a oběda) během prvního dne konání 
konference je stanovena na 10:00 – 18:00 a na 19:00 bude připravena slavnostní večeře.
Program konference dne 18. září bude ukončen kolem 16, 17 hodin.
Na 19. září plánujeme pro případné zájemce komentovanou exkurzi do Českého a polského Těšína; o 
finanční dotaci se ucházíme.

Jak objednat ubytování? 
V případě, že Váš zamýšlený příspěvek bude přijat, objednávky noclehu provádějte prosím 
samostatně, a to buď elektronicky, nebo telefonicky. U objednávky v hotelu Pod Zeleným dubem (tel. 
00420 555 506 606) nebo Zamek Chałupki (tel. 0048 32 419 69 44) uvádějte „heslo“ konference 
Ostravské univerzity / konferencja Uniwersytetu Ostrawskiego.

V jaké měně lze hradit ubytování/stravování?
V obou hotelích lze platit v korunách, zlotých nebo eurech. V hotovosti i kartou, na základě účtu nebo 
fakturace.

Jak dojet do hotelu (místa konání konference)?
Železniční spojení s Bohumínem je velmi výhodné ze všech míst ČR. 
Od nádraží v Bohumíně dojedete k hotelu Pod Zeleným dubem autobusem č. 555 směr Starý Bohumín
a vystoupíte na zastávce nám. Svobody. 
Nástupní autobusová zastávka je na stejné straně ulice jako východ z nádražní budovy a je situovaná
vpravo od východu. Autobus Vás zaveze přímo na uvedené náměstí, kde se nachází hotel Pod 
Zeleným dubem. Jízdenku zakoupíte u řidiče. 
Kdybyste se chtěli ubytovat ve druhém hotelu (Zamek Chałupki), pojedete stejným spojem a zbytek 
dojdete pěšky.




