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ÚVODNÉ SLOVO

Vážení členovia združenia COMMON a priatelia IBM POWER technológií,
s potešením Vás opäť pozývame na ďalšiu spoločnú Česko-Slovenskú
medzinárodnú konferenciu združenia COMMON. Na organizáciu
konferencie sme vybrali atraktívne miesto v Demänovskej doline a
veríme, že hotel Wellness Grand ****Jasná nám poskytne dokonalé

Vďaka našim sponzorom sme pre Vás zabezpečili nielen kvalitný
odborný program ale aj večerný spoločenský program, vrátane využitia
hotelového Wellness centra. Taktiež okolie hotela ponúka množstvo
príležitostí na individuálny oddych a relax.

služby a priestory, tak ako pre odborný, ako aj pre spoločenský program.
Odborný program konferencie bude rozdelený, ako už býva dobrým
zvykom, na dva bloky. V jednom budete môcť sledovať prednášky
zamerané na nové trendy a smery v IBM Power architektúre, IBM
riešenia pre mobilné aplikácie, o čom nás budú informovať špecialisti
z IBM ČR a Slovensko. V druhom bloku budú prednášky zamerané na
programovanie, správu a monitoring storage zariadení, bezpečnosť
IT systémov, prácu s databázovými systémami, skúsenosti s prácou v
Open Source, atď.

Veríme, že pripravený program konferencie Vás osloví a tešíme sa
na stretnutie s Vami pri odborných prednáškách ako aj pri pútavom
spoločenskom programe.

Dag Ulehla
Predseda Common Slovensko

Igor Novotný
Predseda Common ČR

HARMONOGRAM

NEDEĽA - 21. 5. 2017

PONDELOK - 22. 5. 2017

14:00 - 18:00

|

príchod a ubytovanie účastníkov

7:00 - 10:00

|

raňajky pre ubytovaných účastníkov

14:00 - 17:30

|

individuálny program

8:50 - 12:00

|

odborný program (Kongresové centrum)

14:00 - 17:00

|

workshop (Kongresové centrum)

9:50 - 10:00

|

coffebreak

14:00 - 17:00

|

wellness & spa

12:00 - 13:00

|

obed

17:30 - 21:00

|

odchod z hotela o 17:30, cca 20min

13:00 - 18:00

|

odborný program (Kongresové centrum

pešo k lanovke z Kolieska na Chopok.

21:30 - 23:30

|

I. a II.)

Raut v Rotunde, 2024mnm: krajové

14:50 - 15:10

|

coffebreak

špeciality

17:00 - 20:00

|

wellness & spa

prednáška ochranára Erika Baláža,

17:00 - 18:00

|

valná hromada Common Slovensko

autora knihy Posledná pevnosť a

18:00 - 21:00

|

večera formou bufetových stolov:

dokumentov Strážca divočiny a Vlčie
hory
do 23:00

|

Lobby bar

UTOROK - 23. 5. 2017
7:00 - 10:00

|

raňajky pre ubytovaných účastníkov

do 10:00

|

odubytovanie účastníkov

9:00 - 13:00

|

odborný program (Kongresové centrum)

9:50 - 10:00

|

coffebreak

13:00 - 14:00

|

obed

14:00

|

ukončenie konferencie odchod
účastníkov

Slovenské špeciality
do 23:00

|

lobby bar
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Martin Trávníček - Crede Experto Praha s.r.o.

Roman Horský - IBM Slovensko

•

•

•
•
•
•

2016 - dosud Crede Experto Praha spol. s r.o., Praha 7
Ředitel obchodu
2014 - 2016 E-BASE Consulting, s.r.o., Praha 8 (IS/
IT)Analytik a konzultant - Energetika/Telekomunikace
2005 - 2014 Intergraph CS, spol. s r.o., Praha 7 (IS/IT)
Obchodní ředitel regionu CEE/Russia&CIS
2002 - 2005 HSI, s.r.o., Praha 8 (IS/IT) - Vedoucí
oddělení obchodu
1999 - 2001 Presto, s.r.o., Praha 1 (překladatelská
agentura) - Vedoucí oddělení odbytu

•
•
•
•
•

1993 nastúpil do IBM ako systemový inžinier pre
AS/400
sytemový inžinier /podpora zákaznikov/ riešenie
problémov
produktový manager pre AS/400 (Slovensko)
produktový špecialista na riešenie konsolidžcie v
prostredí System i AIX/LINUX/WINDOWS & HA
POWER SYSTEM pre-sale podpora (súčasť FTSS)
IT architekt v GTS IBM Slovensko + podpora pre
IBM i (OS/400)

Jan Musil - IBM

Rudolf Pecinovský - VŠE

•

•
•

•

•

Pracuje ve společnosti IBM od roku 2002 jako
technická podpora prodeje produktů portfolia
Platform Analytics se zaměřením na databázové
platformy Informix a Cloudant. S produkty Informix
pracuje od roku 1990.
Pracoval jako programátor Informix databázových
aplikací, administrátor databázových serverů Informix
a téměř 6 let byl team leaderem technické podpory
Informix pro Českou a Slovenskou republiku ve
společnosti Informix Software.
Nyní pracuje na pozici Client Technical Professional
pro Střední a Východní Evropu.

•

•

•

Jiří Sochr - IBM
•

•

•

•

Narozen v roce 1967, absolvoval v roce 1990
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v
Praze a ještě týž rok získal titul doktora přírodních
věd.
Po studiu nastoupil do společnosti INCO, spol. s r.o.
a začal se zabývat systémy AS/400 pro HW i SW
stránce. Spolupracoval na vývoji komerčního ERP
systému, později i docházkového systému.
V průběhu své kariéry získal zkušenosti i s jinými
platformami, jak S/360, S/370, Unixovými systémy,
Wintel/Lintel platformou, a řadou masivně paralelních
systémů na bázi SIMD a MIMD architektury.
Od roku 2009 pracuje v IBM Innovation Centru v
Brně v oboru strategického outsourcingu. Od roku
2011 je součástí týmu, který připravuje text pro IBM
i Technical Overview redbooky pro verze IBM i 7.1 a
7.2 z jejich technologické refreshe.

•
•

Je špičkovým odborníkem na výuku programování.
Publikoval již 39 učebnic, které byly přeloženy do 5
jazyků, a nepřeberné množství článků a příspěvků na
odborných konferencích.
Je autorem metodiky výuky programování „Karel“,
navazující metodiky „Baltík“ a moderní metodiky
výuky objektově orientovaného programování
„Design Patterns First“.
Učí programování na VŠE a současně pracuje jako
Senior EDU Expert ve firmě ICZ a.s., kde má na
starosti doškolování profesionálních programátorů.
Knihy „Naučte se myslet a programovat objektově“,
„Myslíme objektově v jazyku Java“ a „Návrhové
vzory - 33 vzorových postupů pro objektové
programování“, patří k absolutně nejlepší odborné
literatuře o objektovém programování.
Jeho práce mu je posláním a dá se říci, že je
„evangelista“
objektově orientovaného programování.

Vladimír Župka
•
•

•

Since 1965, I practised programming on several
machines including AS/400.
At present, I am retired and I ocassionally teach
AS/400 (iSeries, System i, IBM i) topics for various
companies and sometimes take part in smaller
projects as a programmer.
RPG is my favourite programming language, but I
also program in Cobol, C and Java.

Evžen Kučera - Aegis s.r.o.
Václav Matoušek - IBM
•
•

•

Absolvent VŠE Plzeň, Elektrotechnická fakulta, obor
Elektronické počítače.
Od roku 1993 pracuje v IBM ČR v různých funkcích v
roli technické podpory prodeje serverů podporujících
operační systém i5/OS.
Účastníci konferencí Common ho znají jako
vynikajícího odborníka a autora mnoha technických
přednášek a workshopů zaměřených jak na novinky,
tak na zajímavé technologie a řešení, jako například
Linux na AS/400.

•
•
•
•
•

Ředitel společnosti Aegis s.r.o., pracuje s AS/400 od
roku 1991, zaměřuje se na návrh a vývoj aplikací.
Pracoval na různých bankovních a ERP systémech v
Čechách i zahraničí.
Na System i se zajímá o systémové programování,
ILE, CL, RPG, Javu, XML a MQ.
Stále více se věnuje programování v Javě a příbuzným
technologiím, jako je jazyk Groovy & Grails a JavaFX.
Od roku 1996 školitel IBM, nyní v Aegis školí základy
System i, CL, RPG a ILE.

Richard Strouhal - Aegis s.r.o.
Milan Kalabis - IBM
•

•
•

V IBM, oddělení GTS od roku 1993. IT Specialista
i5/OS se zaměřením na komunikace, ochranu dat,
kryptografie.
V roce 1997 tři měsíce v Rochester MN na pozici IST
level 3 zákaznická podpora
V roce 2007 Rochester, MN ITSO residence na téma
Protecting i5/OS Data with Encryption

•

•

•

Se systémy IBM AS/400 pracuje na různých pozicích
od roku 1991 a specializuje se na databáze a
programování.
Má zkušenosti s projekty pro importy a migraci dat,
propojení DB2 s jinými databázemi/systémy a je
lektorem a autorem školících materiálů pro kurzy
DB2, SQL, RPG.
V roce 1997 spoluzaložil společnost Aegis s.r.o.

KONFERENCIA COMMON 2017
21. - 23. 5. - DEMÄNOVSKÁ DOLINA

PREDNÁŠAJÚCI

Lukáš Jelínek - Aiken

•
•
•
•
•

•

Vystudoval FEL ČVUT, obor výpočetní technika.
Krátce pracoval ve firmě AEGIS s.r.o. na vývoji
bankovního softwaru.
V letech 2003–2008 pracoval ve firmě ERA a.s.
na vývoji softwaru pro civilní a vojenské pasivní
radiolokační systémy.
Od roku 2005 podniká především v oblasti
internetových technologií a webových aplikací.
Aktivně se věnuje Linuxu, svobodnému softwaru
obecně a problematice otevřených datových formátů;
pravidelně publikuje články zaměřené na svobodný
software a otevřené technologie.
Je šéfredaktorem časopisu LinuxEXPRES a
OpenOffice.cz.

Stanislav Dzúrik - IBM Slovensko
•
•

Miroslav Iwachow - IBM
•
•
•
•

Martin Nemeček - IBM Slovensko
•
•
•

•
•

Špecialista na systémy UNIX (Power) architektúry a
virtualizáciu.
Momentálne pracuje pre spoločnosť IBM Slovensko
ako technický konzultant pre produktovú radu IBM
Power systems.
V minulosti pôsobil ako manažér IBM inovačného
centra, kde sa venoval podpore obchodných
partnerov
a zákazníkov v oblasti technológií
testovania, migrácie a testovania softvérových
riešení.
Taktiež má bohaté skúsenosti v oblasti spolupráce s
univerzitami na lokálnom trhu.
V predchádzajúcich zamestnaniach sa špecializoval
na oblasť informačných technológií v bankovom
sektore.

Columbex International a.s. - systémový inžinier,
storage specialista od roku 1995 do roku 2005
IBM - Client Technical Sales Storage od roku 2006
(technická podpora predaja)

Šest let v IBM jako produktový manažer iSeries.
Následně Business Development & Technical
Support Manager v Avnet HQ Belgie.
Stálým hostem IBM Rochester, kde se podílel na
posledních třech vydáních iSeries System Handbook
& System Builder.
Od 1. 2. 2008 v IBM jako „IT Architect for CEMAAS“
pracuje na projektech s velkými zákazníky v celé
CEMAAS.

Michal Řehák, Vladislav Dolejš, Aleš Petr - IBM
•
•
•
•

Od roku 1996 zaměstnanci IBM
Konzultanti IBM i v oddělení STG Lab services
Specializace - HA řešení, ochrana dat, migrace
Certifikace - Mimix, iTera, Powerlock, Tango04,
Bytware Antivirus

ODBORNÉ PREDNÁŠKY

KC 1 - Workshop - Rudolf Pecinovský
Lambda-výrazy a datovody - kde a jak je použít

KC 1 - Miroslav Iwachow
IBM Watson ....co to je a neni a kde jsme dnes

Do programovacích jazyků stále více pronikají prvky funkcionálního
programování. Java 8 začlenila do jazyka podporu lambda výrazů, které
umožňuji zefektivnit návrh programů, jejichž různé součásti používají podobný
kód. Přestože se Java 8 používá již více než tří roky, řada programátorů si
možnosti lambda-výrazů zcela neosvojila. Workshop nabídne možnost
osvojení některých nestandardních konstrukcí a ukáže, jak je možno pomocí
lambda-výrazů zefektivnit návrh některých programů. Součástí workshopu
bude i procvičování aplikace lambda-výrazů při používání datovodů (instancí
interfejsu java.utli.stream.BaseStream).

V dnešní době, kdy data rostou exponeciálně, je nutné najít nástoje na jejich
zpracování v čím dál kratších časech. Dnes kromě zvyšujících se objemech
se musí přizpůsobit i platforma jak HW tak i způsobu zpracování. IBM Watson
je průkopník v ražení cesty nejen v klasickém zpracování dat, ale i v oblasti
Machine Learning, Cognitive a Artificial Intelligence řešení. Představíme
vám vizi, kterou má IBM v oblasti Cognitive, Analytics HPC až po Quantum
Computingu a jak se Watson jako platforma stává nedílnou součástí dnešních
vizionářských řešení.

KC 1 - Roman Horský
IBM i - update v roku 2017

KC 2 - Rudolf Pecinovský
Java - Datovody

Úvod do BlockChain a chytrých kontraktů. Poznatky prvotních implementací
a nova generace Blockchain.

Jednou z novinek jazyka Java 8 je knihovna datovodů, jejichž klíčové třídy
jsou definovány v balíčku java.utli.stream. Tato knihovna přináší několik
výhodných vlastností. Umožňuje programátorovi definovat spíše to co se má
vyřešit místo definice toho jak se to má vyřešit. Umožňuje programátorovi
požádat o rozdělení práce na úloze mezi dostupné procesory, aniž by
se v řadě případů musel zabývat detaily tohoto rozdělení. Přednáška
seznámí se základní koncepcí návrhu datovodů a možnostmi jejich využití v
programu a demonstruje vysvětlované principy na příkladu definice vlastního
jednoduchého datovodu.

KC 1 - Martin Nemeček
Privátny a hybridný cloud na IBM Power

KC 2 - Rudolf Pecinovský
Java 9 - nejdůležitější novinky chystané verze

Čo je nové v IBM i V7.2 a V7.3 | Inovácia HW z pohľadu IBM i | IBM i POWER
External Storage Support Matrix Summary | Licenčný update | HMC konzola

KC 1 - Miroslav Iwachow
Přiklady využití Blockchain v IBM

Cloud je čím ďalej, tým viac skloňované slovo a otázka nie je či, ale kedy sa
bude potrebné zaoberať otázkou ako tento nový spôsob distribuovania IT
služieb zákazníkom zasiahne každého z nás. Aký je pohľad IBM na túto tému
a ako to je s platformou POWER v oblasti ‘public’, hybrid a privátneho cloudu
pojednáva táto prednáška.

V červenci tohoto roku má být uvedena nová verze jazyka a platformy Java Java 9. Jednou z jejích největších novinek je zavedení konceptu modularity.
Přednáška seznámí s tímto konceptem a demonstruje jeho použití a s
některými dalšími očekávanými novinkami.
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KC 1 - Miroslav Iwachow
Industry 4.0 jeho význam a výhledy

KC 2 - Evžen Kučera, Richard Strouhal
Migrace aplikační databáze z Oracle do IBM DB2 for i

Úvod do Industry 4.0 a jeho dopad na IT automatizaci, komuninaci a bezpečnost.
Provázanost na Internet of Things.Představení prvního nově vybudovaného
kompetenčního centra v Mnichově.

Obsahem přednášky je kompletní postup migrace databáze v rozsahu
desítek tabulek a desítek miliónů záznamů z db Oracle do IBM DB2 for i
(AS/400). V tomto případě se nejedlo o migraci 1:1, ale o migraci do nových
databázových struktur ovšem bez ztráty původních dat. Přednáška popisuje
jednotlivé kroky: návrh nové struktury databáze, mapování dat, meziplatformí
konverzi Oracle DB2, migraci do cílových datových struktur. Budou uvedeny
použité nástroje a postupy, časová náročnost a reálný postup migrace v den
„D“, kdy se v pátek jedna aplikace vypnula a pondělí ráno druhá aplikace
zapnula.

KC 1 - Stanislav Dzúrik
IBM Software Defined Storage portfolio
IBM SDS portfólio | Spectrum Virtualize Famliy | Spectrum Accelerate Family IBM
dispersal Cloud Object Storage

KC 1 - Milan Kalabis
1. Change the IBM i system to allow only certain types of SSL/
TLSprotocol.
2. Versionsand how to setup correct cryptographic methods on
your IBM i system.
The main objective of this presentation is to introduce users about the SSL/TLS
protocol that provides privacy and data integrity between two communicating
applications, for communications of sensitive data such as passwords, personal
information, financial information, etc. This presentation describes the vulnerability
of this protocol and describes methods how to change settings IBMi system.

KC 1 - Michal Řehák, Vladislav Dolejš, Aleš Petr
Existuje opravdové aplikační řešení 7x24 pro IBM i ?
Srovnání dostupných technologií pro řešení 7x24 aplikačního prostředí v oblasti
IBM i. Praktická ukázka aplikace, která je opravdu nepřetržitě dostupná na 2
nodech současně v módu aktiv-aktiv.

KC 1 - Martin Trávníček
Dopady General Data Protection Regulation do našeho provozu
Legislativní dopady nových zákonů a nařízení ovlivňují naše každodenní podnikání
či poskytování služby. Jak tedy určit, co daná legislativní změna pro nás/naši
společnosti či organizaci znamená? To je otázka, zejména související s GDPR a
kybernetickou bezpečností, a to takřka pro každého z nás. Proto se domnívám,
že prvním krokem je budování bezpečnostního povědomí (uvědomění si dopadu
do naší společnosti nebo organizace) a nutnost “uchopení” této problematiky ve
Vaší společnosti či organizaci tak, že proces naplnění této legislativní změny bude
vnímán jako Vaše konkurenční výhodu na trhu.

KC 1 - Jiří Sochr
IBM i and HyperSwap, část II
Přednáška IBM i and HyperSwap, část II. Navazuje na první část, kterýá byla
přednesena na COMMON konferenci v ro ce 2016, a která se zabývala první
implementací replikační technologie zvané DS8000 Full System HyperSwap for
IBM i. Tato technologie byla oznámena firmou IBM v roce 2014. Později v letech
2015 byla ohlášena technologie DS8000 HyperSwap with iASPs jako technology
preview, a v roce 2016 jaku plne podporovaná technologie pro verzi IBM i 7.3
a 7.2. Tato přednáška bude právě o této technologii, která podporuje clusterové
PowerHA řešení. Oproti klasickémuz řešení na bázi Metro Mirroru, umožňuje
rychlejěší role-swap a plnou replikaci i *SYSBAS ASP. Je tedy určena náročnějším
klientům, jejichž aplikace už dovolují provoz na iASP. V závěru přednášky budou
diskutovány i možnosti použití HyperSwap technologie v kombinaci s SVC/
Storwize pro zákazníky, kteří nedokáží využít drahé DS8000 storage řešení.

KC 1 - Jiří Sochr
Možná přijde i Watson
20 minutový blok zajímavostí z pozadí systémů IBM Watson.

KC 1 - Martin Trávníček
Zabezpečená komunikace bude standardem
Bezpečnost přenosu informací je jedním z hlavních témat současnosti a
to nejen ve finančním sektoru. Zabezpečená komunikace a přenos dat či
souborů prostřednictvím internetu, např. s našimi zákazníky, dodavateli,
ale i uvnitř společnosti, musí splňovat ta nejnáročnější technická kritéria,
ale nesmí také opomenout minimalizaci dopadů na uživatele, tj. poskytnout
uživateli takové prostředí, které zná, a se kterým může denně pracovat. Každá
organizace či společnost si již dnes chrání svá “vnitřní” data a s přibývajícími
hrozbami úniků nebo zneužití dat, by tak měla činit i v oblasti komunikace s
vnějším okolím a nejlépe zabezpečenou formou.

KC 2 - Jan Musil
Databáze v Cloudu a mobilní aplikace
Přednáška bude zaměřena na praktickou demonstraci využití RESTful API a
MQTT protokolů, které mohou aplikace využívat pro komunikaci s různými
typy datových úložišť. Pro demonstraci bylo vytvořeno několik mobilních
aplikací, které pracují s různými cloudovými technologiemi, jako jsou IBM
Cloudant, IBM Informix resp. IBM Bluemix. Prakticky budou demonstrovány
mobilní aplikace, které pracují s geografickými daty uloženými ve formátu
GeoJson, daty časových řad a v neposlední řadě poslouží mobilní telefon
jako generátor IoT dat s následným zpracováním cloudovými aplikacemi.

KC 2 - Lukáš Jelínek
E-mail, groupware, server, open source
Přednáška ukáže, jak zprovoznit poštovní a groupwarové řešení na bázi
open-source komponent, které se v praxi velmi často využívají. Základními
komponentami budou SMTP server Postfix, IMAP server Dovecot,
antispamové nástroje SpamAssassin a OpenDKIM, adresářový server
OpenLDAP, groupwarový nástroj Kolab a webový klient Roundcube. Kromě
vysvětlení, co jednotlivé komponenty umějí, jak spolu komunikují a jak je
propojit do fungujícího celku, bude součástí přednášky i správné nastavení
DNS záznamů nezbytných pro bezproblémovou a bezpečnou funkci.

KC 2 - Lukáš Jelínek
Linux, nástroj, příkazový řádek
Operační systém Linux nabízí širokou škálu jednoduchých, ale velmi
šikovných a efektivních nástrojů pro příkazový řádek. Některé z těchto
nástrojů jsou rozšířené verze nástrojů ze starších unixových systémů, některé
jsou specifické. Přednáška/workshop se věnuje představením některých z
těchto nástrojů (například pro zpracování textových dat, systémové operace a
bezpečnostní záležitosti) a ukázkám jejich využití v praxi. Účastníci budou mít
možnost si nástroje vyzkoušet na vlastním notebooku (s prakticky libovolnou
linuxovou distribucí; budou též k dispozici diskové obrazy s živou distribucí).

KC 2 - Václav Matoušek
IBM i Open Source Solutions
Přednáška uvede způsob instalace a update licenčního programu IBM i
Open Source Solutions, charakteristiku jednotlivých voleb a příklady použití.

KC 2 - Vladimír Župka
Aplikace pro IBM i psané v jazyku Java
Aplikace pro IBM i psané v jazyku Java. V programátorském prostředí IBM i je
nejpoužívanější jazyk RPG pro psaní aplikací. Existuje však alternativa v jazyku
Java, která není tak používaná, ale poskytuje možnost propojení s osobním
počítačem. Přednáška ukáže základní možnosti programového balíku IBM
Toolbox for Java a jeho otevřené verze jtOpen sloužící ke komunikaci mezi
PC a objekty IBM i. Použití některých funkcí bude ilustrováno na aplikaci
IBMiProgTool ( IBM i Programming Tool) umožňující kopírovat objekty
zajímající programátory, tj. zejména zdrojové soubory a členy (members)
ukládací soubory (save files). Aplikace dále umožňuje zobrazovat a editovat
soubory jak v PC, tak v IBM i, kompilovat zdrojové texty ze zdrojových členů a
IFS souborů, a prohlížet výsledky kompilace v tiskových souborech (spooled
files). Aplikaci si zájemci vyzkoušejí sami na svých počítačích.

KONFERENCIA COMMON 2017
21. - 23. 5. - DEMÄNOVSKÁ DOLINA

ORGANIZAČNÉ POKYNY
A INFORMÁCIE

Miesto konania konferencie - Demänovská dolina

Najnavštevovanejšou lokalitou Nízkych Tatier je Demänovská dolina, ležiaca
južne od Liptovského Mikuláša, na severných svahoch pohoria Nízke Tatry,
ktoré predstavujú rozsiahly horský systém s hlavným hrebeňom tiahnúcim
sa v dĺžke 82 km smerom východ-západ, pričom najvyššie končiare
presahujú nadmorskú výšku 2 000 m n.m.
Najkrajšia dolina Nízkych Tatier meria 16 km. Tiahne sa od hlavného hrebeňa
medzi vrchmi Ďumbier 2 043 m, vrcholmi Krúpova hoľa 1 927 m, Chopok
2 024 m, Dereše 2 003 m, Poľana 1 889 m na sever od liptovskej kotliny. Po
stranách ju ohraničujú výrazné bočné hrebene. Dolina je súčasťou Národného
parku Nízke Tatry, kde popri pozoruhodných scenerických, krajinárskych
a estetických hodnotách je najcennejší Demänovský kras a Vrbické pleso.
Ponuka turistických trás:
http://www.demanovskadolina.sk/index-leto.php?article=1380

Ubytovanie - hotel Grand Jasná

Štýl oblečenia

Hotel Grand Jasná v atraktívnom prostredí Nízkych Tatier ponúka, okrem
inšpiratívnej atmosféry a kvality 4-hviezdičkového komplexu, príjemné
spojenie pracovných aktivít a voľného času, vysokú kulinársku úroveň
a možnosti oddychu v hotelovom Wellness & Spa, či večerné posedenie
v Lobby bare.

Neformálne počas celého trvania konferencie.

Bližšie informácie:
http://grandjasna.sk/sk

Stravovanie
Pre všetkých účastníkov konferencie je v rámci všetkých typov konferenčných
poplatkov zaistené stravovanie v tomto rozsahu: dopoludňajšie občerstvenie,
obed, popoludňajšie občerstvenie, večera. Ubytovanie je vrátane raňajok.

GPS: N 48°58’5.7”, E19°35’4.93”

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Večer v Rotunde, 21. 5. 2017
V nedeľu večer spríjemní posedenie pri krajových špecialitách v Rotunde na
Chopku vo výške 2024 mnm.

Sprievodná prednáška, 22. 5. 2017
V pondelok večer prednáška ochranára Erika Baláža, autora knihy Posledná
pevnosť a dokumentov Strážca divočiny a Vlčie hory.

Individuálny program
Turistika, wellness (bazén + sauna), biliard.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Dag Ulehla
predseda výboru združenia Common Slovensko
e-mail: dag.ulehla@dominanz.sk
mobil: 00421 903 453 799

