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MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 

O2 Universum 
Adresa: Českomoravská 2345/17, Praha 9, PSČ 190 00, Česká republika 
https://www.o2universum.cz 
 
Pro vstup prosím použijte vchod č. 18 (viz mapa na poslední straně) 

 
 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

 
Akreditace 
České předsednictví zavedlo pro všechna zasedání online registrační systém. Žádáme vás o zaslání kontaktních 
údajů pověřence pro akreditaci za vaši instituci (jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo) na následující 
e-mailovou adresu: accreditation@parleu2022.cz. 
 
Pověřenec obdrží e-mailem odkaz na registrační systém. Registrační systém mu umožňuje registrovat účastníky, 
zobrazovat stav akreditace a u registrovaných osob před koncem registrace provádět změny.   
 
Žádáme všechny pověřence pro akreditaci, aby do 25. září 2022 vyplnili online registrační formulář pro celou 
delegaci. 
 
Registrace a visačky 
Registrační přepážky budou umístěny ve vstupní hale každého z doporučených hotelů (viz níže).  Delegáti si na 
nich budou moci vyzvednout visačky v tuto dobu: 
  
  

 neděle 9. října od 14:00 do 19:00 hodin 

 pondělí 10. října, od 8:00 do 10:45 hodin 
 
Delegáti, kteří přijedou později, se mohou registrovat u hlavního vchodu do místa konání konference v pondělí 
10. září. 
 
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby všichni účastníci po celou dobu akce viditelně nosili své identifikační 
visačky.  
 V případě ztráty visačky neprodleně kontaktujte organizátory u registračního pultu nebo e-mailem 
(accreditation@parleu2022.cz). 
 
Delegáty, kteří nejsou ubytováni v jednom z doporučených hotelů, zdvořile žádáme, aby organizátorům oznámili, 
ve kterém hotelu budou ubytováni, a současně uvedli, ve kterém z doporučených hotelů chtějí provést svou 
registraci a vyzvednout si visačky. Zároveň budou moci využít přepravy organizované od doporučených hotelů 
na místo slavnostní večeře.  
 
 
 
  

http://www.parleu2022.cz/
https://www.o2universum.cz/en
mailto:accreditation@parleu2022.cz
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Barevné odlišení identifikačních visaček a šňůrek na krk 
Červená  Vedoucí delegace 
Modrá   Člen parlamentu 
Zelená   Hlavní řečník 
Oranžová  Doprovodní pracovníci delegace 
Bílá    Pozorovatel 
Černá   Organizační pracovníci 
Fialová   Tlumočník 
Žlutá   Média 
Šedá    Technický personál 
 
 

UBYTOVÁNÍ 
Účastníkům se doporučuje, aby si v jednom z níže nabízených hotelů rezervovali pokoje co nejdříve. Podrobnosti 
o jednotlivých hotelech jsou uvedeny níže. 
Každý hotel drží pro účely konference určitý blok pokojů, které budou udělovány delegacím podle pravidla „first-
come, first-served“. 
 
Prosíme účastníky, aby si ubytování rezervovali přímo v hotelech na níže uvedených odkazech a využili tak 
zvýhodněných cen. 
 
PRVNÍ MOŽNOST: STAGES HOTEL PRAGUE, A TRIBUTE PORTFOLIO  
Od místa konání kongresu v docházkové vzdálenosti (3 minuty pěší chůze) 
Adresa: Českomoravská 19a, 190 00 Praha 9, Česká republika 
Tel.: +420 221 000 000 
https://www.stageshotel.com 
 
STAGES HOTEL Prague je inspirován především hudbou a skvělými mezinárodními koncerty, které se konají v 
nedaleké O2 aréně a centru O2 Universum. Recepce je koncipována jako jeviště, tudíž se každý host při vstupu 
může cítit jako hvězda. Další hudební prvky se nachází přímo v pokojích. Místo klasické lampy zde najdete 
reflektor používaný pro profesionální fotografování, obyčejné zrcadlo nahradilo divadelní, k vybavení pokojů 
patří např. i Bluetooth reproduktor a mnoho dalšího. V celém hotelu najdete také řadu dalších originálních prvků. 
Hotel je členem řetězce společnosti Marriott International. 
 

Typ pokoje Sazba za noc a pokoj  

Pokoj Standard 
 
 
Pokoj Suite 

3900 Kč/noc za jednolůžkový pokoj (cca 160 EUR) 
4150 Kč/noc za dvoulůžkový pokoj (cca 170 EUR) 
 
4900 Kč/noc za jednolůžkový pokoj (cca 200 EUR) 
5150 Kč/noc za dvoulůžkový pokoj (cca 210 EUR) 
 

V ceně je zahrnuto 
 
V ceně není zahrnuto 

Snídaně formou bufetu, Wi-Fi, vstup do fitness centra 
 
10% DPH a městská daň (50 Kč, cca 2 EUR) 

Check in / Check out 15:00 / 12:00 

Termín rezervace 25. srpen 2022: vyprší rezervace 50 % zbývajícího počtu předběžně 
rezervovaných pokojů 
9. září 2022: konec rezervačního období 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.google.com/search?q=stages+hotel+prague&rlz=1C1GCEA_enCZ978CZ978&oq=stages+hotel+prague&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60.2192j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.stageshotel.com/en/
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Způsob rezervace. Pro online rezervaci prosím využijte odkaz uvedený níže:  
Rezervujte si skupinovou sazbu na konferenci IPC-SECG – Konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě 
v Evropské unii 
 
Uzávěrka rezervací je 9. září 2022. Po tomto datu není zaručena dostupnost ani cena pokojů. K zaručení 
rezervace je třeba uvést údaje z kreditní karty. Pokoj si můžete rezervovat také přímo v hotelu na e-mailu 
reservations@stageshotel.com nebo na telefonu +450 221 000 888.  
 
Storno podmínky pro jednotlivé pokoje. Rezervaci pokoje lze bezplatně zrušit 1 den před příjezdem do hotelu, 
poté nese veškeré poplatky, zrušení rezervace a poplatky týkající se rezervace konkrétní zákazník. 
 
 
DRUHÁ MOŽNOST: PRAGUE MARRIOTT HOTEL 
Vzdálenost od místa konání kongresu: 15 minut autobusem  
Adresa: V Celnici 8, Praha, PSČ 110 00, Česká republika. 
Tel.: +420 296 895 050 
https://www.marriottprague.cz 
 
Prague Marriott Hotel se nachází v centru Prahy v těsné blízkosti Staroměstského náměstí a hlavních turistických 
atrakcí, a zároveň v pěší vzdálenosti od hlavních nákupních center Palladium Mall a nákupní ulice Na Příkopě. 
Nově zrekonstruovaný hotel je známý svými prvotřídními službami a prostornými pokoji. Pokoje jsou vybavené 
typickými luxusními lůžkovinami Marriott, TV s plochou obrazovkou a pohodlným posezením. Všem hostům je k 
dispozici posilovna otevřená 24 hodin denně. 
 

Typ pokoje Cena za noc za pokoj (pro jednu osobu / pro dvě osoby) 

Pokoj Standard 
5500 Kč/noc za jednolůžkový pokoj 
5800 Kč/noc za dvoulůžkový pokoj 

V ceně je zahrnuto 
 
V ceně není zahrnuto 

 Snídaně formou bufetu, Wi-Fi, vstup do fitness centra 
  
 10% DPH a městská daň (50 Kč, cca 2 EUR) 

Check in / Check out 15:00 / 12:00 

Termín rezervace 

10 týdnů před příjezdem vyprší platnost 50 % zbývajícího počtu 
předběžně rezervovaných pokojů 
6 týdnů před příjezdem vyprší platnost 75 % zbývajícího počtu 
předběžně rezervovaných pokojů 
3 týdny před příjezdem vyprší platnost 100 % zbývajícího počtu 
předběžně rezervovaných pokojů 

 
Způsob rezervace. Pro online rezervaci prosím využijte odkaz uvedený níže: https://www.marriott.com/event-
reservations/reservation-link.mi?id=1652089388532&key=GRP&app=resvlink 
 
Uzávěrka rezervací je 9. září 2022. Po tomto datu není zaručena dostupnost ani cena pokojů. K zaručení 
rezervace je třeba uvést údaje z kreditní karty. Pokoj si můžete rezervovat také přímo v hotelu na e-mailu: 
prague.marriott@marriotthotels.com s použitím kódu F2IF2IA. 
 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1648641528655&key=GRP
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1648641528655&key=GRP
mailto:%20reservations@stageshotel.com
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDY2yMstMTBgtFI1qDAxN0iyNDEzTUwzMzdJMkyzMqhISk0xTjQwS0xNM05MsjBN8hLKyM_JTEmsVMjMy1MoKEpML00FAAQZFm8&q=holiday+inn+prague&rlz=1C1GCEA_enCZ978CZ978&oq=holiday+inn&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l3j46i199i291i512j46i175i199i512j0i457i512j0i402j0i512j46i175i199i512.7137j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.marriottprague.cz/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1652089388532&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1652089388532&key=GRP&app=resvlink
mailto:prague.marriott@marriotthotels.com
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Storno podmínky. Rezervaci pokoje lze bezplatně zrušit do data uvedeného v potvrzení rezervace. Veškeré 
změny, zrušení a poplatky týkající se rezervace si hradí klient sám. Rezervaci je třeba při rezervování zaručit 
kreditní kartou.  
 
 
TŘETÍ MOŽNOST: HILTON PRAGUE 
Vzdálenost od místa konání kongresu: 15 minut autobusem 
Adresa: Pobřežní 1, 186 00, Praha, Česká republika 
T: +420 224 841 111 
https://www.hilton.com/en/hotels/prghitw-hilton-prague/ 
 
Nově zrekonstruovaný hotel Hilton Prague se nachází v pěší vzdálenosti od hlavních turistických atrakcí Starého 
Města a nákupního centra Palladium a nabízí komfort a vynikající zázemí. Světlé a vzdušné pokoje navržené s 
ohledem na pohodlí jsou místem, kde si můžete odpočinout nebo začít nový den.  
 

Typ pokoje Cena za noc za pokoj (pro jednu osobu / pro dvě osoby) 

Všechny typy pokojů 
20% sleva z nejlepší dostupné ceny za jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj 
20% sleva z nejlepší dostupné ceny za jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj 

V ceně je zahrnuto 
 Snídaně formou bufetu, Wi-Fi, DPH (bez městské daně), vstup do lázní a 

fitness centra (s výhradou státních omezení COVID-19) 

Check in / Check out 14:00 / 12:00 

Termín rezervace 9. září 2022: konec rezervačního období 

 
Způsob rezervace. Pro online rezervace prosím využijte odkaz uvedený níže: 
http://eventsathilton.com/show/625e7383827c96950bbb1e48. 
 
Uzávěrka rezervací je 9. září 2022. Po tomto datu není zaručena dostupnost ani cena pokojů. K zaručení 
rezervace je třeba uvést údaje z kreditní karty. Pokoj si můžete rezervovat také přímo v hotelu na 
e-mailu:pavla.silcova@hilton.com.   
 
Storno podmínky. Rezervaci pokoje lze bezplatně zrušit do data uvedeného v potvrzení rezervace. Veškeré 
změny, zrušení a poplatky týkající se rezervace si hradí klient sám.  
 
 
ČTVRTÁ MOŽNOST: BOTANIQUE HOTEL PRAGUE 
Vzdálenost od místa konání kongresu: 15 minut autobusem 
Adresa: Sokolovská 11, 186 00, Praha, Česká republika 
T: +420 226 222 600 
https://www.hotelbotanique.com 
 
Moderní hotel inspirovaný přírodou s přístupem „be green“ v centru Prahy zaměřený na pohodlí hostů. Nabízí 
kompletně zrekonstruované pokoje Superior a Premium navržené slavnými českými designéry ze studia Olgoj 
Chorchoj nebo světlé a útulné pokoje Classic. Všechny pokoje jsou vybaveny pohodlnými postelemi, ekologickým 
vybavením a moderními technologiemi, jako jsou televizory Samsung Smart HD, porty USB, ambientní LED 
osvětlení a výkonná Wi-Fi, na které se můžete spolehnout.  
 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.hilton.com/en/hotels/prghitw-hilton-prague/
http://eventsathilton.com/show/625e7383827c96950bbb1e48
mailto:pavla.silcova@hilton.com
tel:+420226222600
https://www.hotelbotanique.com/location/
https://www.hotelbotanique.com/botanique-superior-king/
https://www.hotelbotanique.com/botanique-premium-king-with-balcony/
https://www.hotelbotanique.com/classic-king-room/
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Typ pokoje Cena za noc za pokoj (pro jednu osobu / pro dvě osoby) 

Pokoj Superior 145 EUR za pokoj a noc 

V ceně je zahrnuto 

 DPH, snídaně formou bufetu a využití nového hotelového fitness 
centra 

 Rychlé Wi-Fi připojení, kávovar Nespresso s kapslemi, rychlovarná 
konvice, minerální voda, mini lednička, přírodní bio kosmetika a 
trezor v pokoji velikosti notebooku 

Check in / Check out 15:00 / 12:00 

Termín rezervace 
První uvolnění 20 pokojů 45 dní před datem příjezdu 
Druhé uvolnění zbývajících 20 pokojů 30 dní před datem příjezdu  

 
Způsob rezervace. Pro online rezervace prosím využijte odkaz uvedený níže: 
https://reservations.travelclick.com/109787?RatePlanId=5163491  
 
Při rezervaci ubytování prostřednictvím výše uvedeného odkazu prosím použijte kód PSP2022. 
 
Uzávěrka rezervací je 9. září 2022. Po tomto datu není zaručena dostupnost ani cena pokojů. K zaručení 
rezervace je třeba uvést údaje z kreditní karty. Pokoj si můžete rezervovat také přímo v hotelu na e-mailu: 
reservations@hotelbotanique.com a použít přitom kód PSP2022. 
 
Storno podmínky. Rezervaci pokoje lze bezplatně zrušit 14 dní před příjezdem. Veškeré změny, zrušení a 
poplatky týkající se rezervace si hradí klient sám.  
 
 

DOPRAVA 
 
Letiště 
Žádáme delegace, aby si dopravu z letiště a na letiště zajistily samy.  
 
Letiště Václava Havla Praha (https://www.prg.aero) se nachází asi 20 km od centra města, což je v závislosti na 
hustotě dopravy přibližně 30–40 minut jízdy autem. Na pražské letiště se můžete dostat taxíkem nebo veřejnou 
dopravou (autobusem, metrem – více informací najdete na: https://www.dpp.cz).  
V případě, že cestujete metrem, jsou stanice k hotelům / místu konání konference následující: 
 

 O2 Universum: stanice metra Českomoravská (linka B) 

 Stages Hotel: stanice metra Českomoravská (linka B) 

 Hotel Marriott: stanice metra Náměstí Republiky (linka B) 

 Hotel Hilton Prague: stanice metra Florenc (linka B, C) 

 Hotel Botanique: stanice metra Florenc (linka B, C) 

 
Upozorňujeme, že ceny za jízdu taxíkem se mohou lišit v závislosti na provozu, doporučujeme však využít oficiální 
taxislužby působící na letišti Václava Havla (Taxi Praha nebo Fix Taxi: https://taxi-airport-prague.com), abyste se 
vyhnuli vysokým cenám neoficiálních taxislužeb.  
 
Na území Prahy působí společnosti Uber a Bolt. Chcete-li si některou z nich rezervovat, stačí si stáhnout jejich 
mobilní aplikaci. 
 

http://www.parleu2022.cz/
https://reservations.travelclick.com/109787?RatePlanId=5163491
mailto:reservations@hotelbotanique.com
file://///preklady/Firma/Překlad/2022/17%20řada/168822/brunda/(https:/www.prg.aero)
https://www.dpp.cz/en
https://taxi-airport-prague.com/
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Během programu 
Český parlament zajistí dopravu delegátů na konferenci a na místo konání večeře a zpět. Doprava bude 
organizována pouze z doporučených konferenčních hotelů na místo konání konference / večeře a zpět. 
 
 

TLUMOČENÍ 
Plenární rozpravy budou simultánně tlumočeny do češtiny, angličtiny a francouzštiny.  
 
Delegace, které si chtějí přivést vlastní tlumočníky, mohou podle pořadí přihlášek dostat k dispozici omezený 
počet kabinek. Potřebujete-li tlumočnickou kabinku, informujte organizátory do 10. září 2022 e-mailem na 
adresu parleu@parleu2022.cz.  
 
 

DOKUMENTY KE KONFERENCI 
Dokumenty budou k dispozici online na www.parleu2022.cz a u informačního pultu během zasedání.  
 
 

ŽÁDOST O SLOVO 
Čipové karty potřebné k žádosti o slovo budou členům parlamentů rozdány při registraci spolu s identifikační 
visačkou a šňůrkou na krk. 
   
Před zahájením jednání se účastníci velmi snadno a rychle identifikují pomocí registrační karty, kterou podrží 
před konferenční jednotkou umístěnou na stole u místa účastníka. Žádosti o slovo se podávají elektronicky 
stisknutím tlačítka se znakem mikrofonu. Slova se účastník bude moci ujmout, jakmile moderátor oznámí jejich 
jméno, a to opětovným stisknutím tlačítka mikrofonu. 
Během zasedání se seznam aktivních řečníků a účastníků na čekací listině zobrazuje na obrazovce na konferenční 
jednotce a na velkoplošných obrazovkách za pódiem. Řečníci budou vyzváni, aby se ujali slova, v pořadí, v jakém 
byly jejich žádosti obdrženy.  
 
 

OBČERSTVENÍ 
Přestávky na kávu a na oběd formou bufetu se budou konat ve foyer / v 1.patře v místě konání konference. 
 
 

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE 
Slavnostní večeře 10. října 2022 se bude konat ve Španělském sále Pražského hradu. Před večeří se v katedrále 
sv. Víta uskuteční jedinečný koncert. Na večeři si prosím nezapomeňte vzít visačku, protože v areálu Pražského 
hradu platí přísná bezpečnostní pravidla.  

V areálu Pražského hradu bude krátká procházka po chodníku z dlažebních kostek, nedoporučuje se proto obuv 
na vysokém podpatku.  

 
V případě jakýchkoli dietních omezení (např. vegetariánská/veganská/bezlaktózová/bezlepková strava /alergie 
na ořechy atd.) informujte prosím organizátory prostřednictvím registračního formuláře. 
 

http://www.parleu2022.cz/
mailto:parleu@parleu2022.cz
http://www.parleu2022.cz/
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WI-FI 
V místě konání konference je k dispozici Wi-Fi. Přihlašovací údaje a heslo budou poskytnuty v místě konání 
konference. 
 

 
KOUŘENÍ 
Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech mimo budovu. 
 

MÉDIA 

Zasedání budou vysílána v přímém přenosu na www.parleu2022.cz. Odesláním registračního formuláře 
souhlasíte s tím, že na www.parleu2022.cz, zastoupenou delegovanými osobami v Poslanecké sněmovně a 
Senátu Parlamentu ČR, převádíte nevýhradní, trvalé, neodvolatelné a celosvětové právo na svůj projev a/nebo 
prohlášení a na všechny své snímky a videozáznamy pořízené na konferenci. To zahrnuje právo na všechny tyto 
projevy, prohlášení, obrázky a videa poskytovat sublicence, reprodukovat je, upravovat, distribuovat, vysílat, 
veřejně předvádět, veřejně vystavovat a zpřístupňovat veřejnosti v jakékoli formě a na jakémkoli médiu, ať už 
známém nebo vyvinutém v budoucnu. 
 
 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Měna 
Měnou České republiky je česká koruna (CZK). 1 EUR = 25 CZK 
 
Číslo tísňového volání 
112 
 
Kód země 
+420 
 
Časová zóna 
Místní čas v České republice je UTC+1. 

 
Zdroj napájení 
V České republice se používají zástrčky a zásuvky typu E. Standardní napětí je 230 V, standardní frekvence je 50 
Hz. 
 
Počasí 
Počasí v Praze je v říjnu přes den velmi mírné, v noci se ochlazuje. Na podzim, kdy se začíná ochlazovat, může 
být počasí poměrně chladné. Měli byste si také přibalit deštník, protože srážky jsou stále častější a ve městě 
může dost foukat. Průměrná teplota v Praze je 11 °C a v nejteplejší části dne se zvyšuje na 16 °C. V noci se může 
ochladit na pouhých 7 °C.  

 

http://www.parleu2022.cz/
http://www.parleu2022.cz/
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Cestovní ruch 
Centrum města je kompaktní a jeho nejhezčí části jsou většinou nejlépe dosažitelné pěšky, proto je nejlepší 
prozkoumat Prahu při procházce. Václavské náměstí na jedné straně města a Pražský hrad na straně druhé jsou 
vzdáleny pouhých 30 minut chůze (pěšky přes Staré Město, přes řeku a Malou Stranu).  
 
Proto by se člověk měl nejprve v Praze prostě jen tak toulat jejími ulicemi a nádhernými náměstími, vychutnávat 
si atmosféru a obdivovat velkolepou architekturu všude kolem.  
Mezi nejzajímavější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Malá Strana a rozhodně Staroměstské náměstí s 
nádherným orlojem. 
 
Chcete-li z Prahy zažít více, navštivte https://www.prague.eu/cs. 

 
 
COVID-19 OCHRANNÁ OPATŘENÍ  
V současné době v České republice neplatí žádná omezení týkající se COVID-19. Omezení se však mohou podle 
aktuální situace měnit. V případě jakýchkoli změn budou účastníci předem informováni.  
Aktuální informace jsou k dispozici také na specializované internetové stránce Ministerstva vnitra ČR – 
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.   
 

 
VELVYSLANECTVÍ 
Informace o velvyslanectvích v České republice naleznete na 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/index.html  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parleu2022.cz/
https://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=605
https://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=601
https://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=594
https://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=662
https://www.prague.eu/cs
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_missions_to_the_czech_republic/index.html
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KONTAKTNÍ OSOBY 
 
Ing. Petr Jelínek, CSc.           Ing. Kateřina Tarant    
Tajemník        Tajemnice 
Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny         Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 
Tel.: +420 257 173 261                 Tel.: +420 257 173 283 
Mobilní tel.: +420 602 314 870                Mobilní tel.: +420 602 622 627 
E-mail: jelinek@psp.cz             E-mail : tarantk@psp.cz  
 

Ing. Antonín Papoušek            
Tajemník                                                                        
Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny     
Tel.: +420 257 073 341                         
Mobilní tel.: +420 602 314 875                        
E-mail: papousek@psp.cz            
 
Mgr. Simona Spisarová, Ph.D.         Mgr. Klára Ibrahim 
Stálá zástupkyně                Koordinátorka obsahové části 
Poslanecké sněmovny při Evropském parlamentu      českého předsednictví, Poslanecká sněmovna 
Tel.: +420 257 172 222                        Tel.: +420 257 172 241 
Mobilní tel.: +420 724 870 122                       Mobilní tel.: +420 602 314 883 
E-mail: simona.spisarova@natparl.ep.europa.eu        E-mail: ibrahimk@psp.cz  
 
 
Bc. Gabriela Pavlíčková                        Bc. Jana Vrbová    
Organizační koordinátorka pro                       Koordinátorka Poslanecké sněmovny pro  
české předsednictví, Poslanecká sněmovna        registraci a akreditaci  
Tel.: +420 257 174 258                        Tel.: +420 257 174 252 
Mobilní tel.: +420 724 891 412                       Mobilní tel.: +420 601 339 750 
E-mail: pavlickovag@psp.cz            E-mail : vrbovaj@psp.cz 
 
Potřebujete-li další informace, obraťte se na: parleu@parleu2022.cz  

http://www.parleu2022.cz/
mailto:jelinek@psp.cz
mailto:tarantk@psp.cz
mailto:papousek@psp.cz
mailto:simona.spisarova@natparl.ep.europa.eu
mailto:ibrahimk@psp.cz
mailto:pavlickovag@psp.cz
mailto:vrbovaj@psp.cz
mailto:parleu@parleu2022.cz
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MAPA ZAJÍMAVÝCH MÍST 
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MAPA MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE – VCHOD 
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