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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

Ústav archeologie a muzeologie FF MU a Ústav 

archeologické památkové péče Brno v. v. i. ve 

spolupráci s Česko-slovenskou skupinou pro 

dobu železnou a s podporou Regionálního 

muzea v Mikulově připravují 21. ročník 

konference o mladší době železné 

 

KELTOVÉ / DIE KELTEN / THE CELTS 2020  

v historických sálech zámku v Mikulově. 

 

 

Vítány jsou přednášky i postery, jednacím 

jazykem konference je angličtina a němčina.   

 

 

Pro účastníky konference je rezervována 

kapacita hotelu Tanzberg a městského 

penzionu Mikulov v blízkosti zámku. Prosíme 

zájemce o zajištění ubytování v těchto 

zařízeních, aby se nejpozději do 10. ledna 2020 

ohlásili u organizátorů s ev. požadavky na typ 

pokojů. 

Dear colleagues and friends,  

Masaryk University and the Institute for 

Archaeological Heritage Brno in cooperation 

with the Czech- Slovakian Group for the Iron 

Age and with support of the Regional museum 

in Mikulov prepare the 21th conference on the 

Late Iron Age  

 

KELTOVÉ / DIE KELTEN / THE CELTS 2019  

to be held in premises and halls 

at the Mikulov Chateau. 

  

The organisers expect participants to prepare 

oral lectures and posters in English or in 

German.  

 

Participants cover costs of accommodation and 

meals themselves. For the conference 

purposes, we have booked the entire hotel 

Tanzberg and guesthouse in the vicinity of the 

chateau. If you are interested in staying at 

these hotels, please let us know before the 10th 

January 2020.  



 

Hotel Tanzberg  

(http://www.hotel-tanzberg.cz/ubytovani) 

Cena 700 Kč/os/den, 3-lůžkové pokoje (7x) 

Cena 800 Kč/os/den, 2-lůžkové pokoje (8x) 

Cena 1100 Kč/os/den, 1-lůžkový pokoj (1x) 

 

Městský penzion Mikulov 

(https://www.penzion.mikulov.cz/) 

1-2lůžkový pokoj v ceně za 1 noc 900 Kč (1 

osoba) / 1100 Kč (2 osoby) (4x) 

2-3lůžkový pokoj v ceně za 1 noc 1100 Kč (2 

osoby) / 1300 Kč (3 osoby) (4x) 

 

Mikulov mimo to nabízí celou řadu možností 

ubytování v různých cenových relacích.  

 

 

 

 

Konferenční příspěvek činí 1.200 Kč (pro 

studenty 650 Kč) a bude hrazen na místě po 

příjezdu.  

Přihlášky (v příloze pozvánky) včetně abstraktu 

v angličtině nebo němčině (v rozsahu max. 

2000 slov) a předběžného zájmu o účast na 

exkurzi posílejte, prosím, na e-mailovou adresu 

golanova@phil.muni.cz do 20. 1. 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Tanzberg  

(http://www.hotel-tanzberg.cz/ubytovani) 

Three-bed room 700 Kč/1 person/1 night (7x) 

Two-bed room 800 Kč/1 person/1 night (8x) 

Single-bed room 1100 /1 person/1 night (1x) 

 

Městský penzion Mikulov 

(https://www.penzion.mikulov.cz/en/) 

Single/Double-bed room 900 Kč (1 person/1 

night) / 1100 Kč (2 persons/1 night) (4x) 

Two/Three-bed room 1100 Kč (2 persons/1 

night) / 1300 Kč (3 persons/1 night) (4x) 

 

For those wishing to search on their own, we 

invite you to visit the booking platforms for 

hotels or apartments. 

 

 

 

Conference fee is 1.200 Kč (650 Kč for 

students) and shall be paid on site, upon 

arrival.  

Registration forms (see attachment) including 

an abstract (max. 2000 words) and indicating 

whether you are interested in the conference 

excursion should be sent by e-mail to 

golanova@phil.muni.cz before 20. 1. 2020.  

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na viděnou v Mikulově / We are looking forward to see you in Mikulov! 

Se srdečnými pozdravy / With kind regards, 

 

Petra Goláňová a Ivan Čižmář 
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