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Důležité informace:

 Termín konání: 28.5. - 1. 6. 2018
 Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora (http://www.ukata.cz).
 Účastnický poplatek: 2 500,- (korun českých) včetně DPH zahrnuje konferenční materiály
(tištěný sborník - oponovaný a abstrahovaný v Chemical Abstracts, s ISBN), občerstvení v průběhu
jednání, exkurzi a slavnostní večeři. Poplatek bude hrazen předem bankovním převodem. Ve
výjimečných případech bude možné platit na místě při registraci. Pokyny o platbě budou
upřesněny ve 2. cirkuláři.

 Ubytování: je zajištěno v hotelu U Kata v centru Kutné Hory. Hotel se nachází pár minut chůze
od míst, která byla pro svoji architektonickou krásu zapsána na seznam kulturního dědictví
UNESCO, na místě, kde ve středověku vedly městské hradby. V místě hradeb, na parkovišti hotelu,
se zachovala tzv. Katova branka. Hotel je zařízen stylovým nábytkem.

jednolůžkový pokoj (omezený počet)
890 Kč/os./noc
dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou
990 Kč/os./noc
dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 1160 Kč/os./noc
Uvedené ceny zahrnují ubytování, snídani formou švédských stolů, WiFi v areálu hotelu a
parkování u hotelu na hotelovém parkovišti.

 Stravování servírovanou formou: obědy - polévka + hlavní chod 130Kč/os,
večeře - hlavní chod 100 Kč/os.

 Ubytování a stravování: platí každý účastník sám na místě.
 Další podrobné informace: ve 2. cirkuláři.

Deadline na přihlášky: 16. února 2018
Deadline na příspěvky do sborníku: 4. dubna 2018
Další informace:

 Vyplněnou přihlášku (viz strana 3) odešlete v e-formě na adresu: zdenek.cernosek@upce.cz.
 Akceptované příspěvky budou potvrzeny do 2. března 2018. Zaslané údaje jsou použity pro
přípravu programu. Proto žádáme účastníky, aby případné pozdější změny (název příspěvku,
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změna autorů) oznámili na adresu: zdenek.cernosek@upce.cz.

 Příspěvky: pouze formou přednášek v délce 15 minut + 5 minut diskuse.
 Zvané přednášky: délka příspěvku max. 40 minut.
Stalo se již tradicí zařadit do programu přednášky, jejichž smyslem je informovat o dalších
aktuálních nebo nadčasových tématech.
Pro rok 2018 byly vybrány:
- J. Bečvář, KDM MFF UK: Matematika a národní obrození.
- M. Bečvářová, ÚAM FD ČVUT a KDM MFF UK: Matematika všedního dne.
- V. Švorčík, Z. Kolská, ÚIPL, VŠCHT Praha, ÚMC, UJEP Ústí nad Labem: Vybrané
nanostruktury pro bioaplikace.
- J. Císař, B. Zapletal, J. Gašpaříková, H. Marušincová, UTB Zlín, Fatra, a.s. Napajedla,
Fatra, a.s. Chropyně:Termická analýza - DSC a TGA v
praxi - příklady využití v laboratořích Fatra a.s.
- Z. Jeníková, ÚMI FS ČVUT: Žijeme v době plastové?
- P. Bursíková, R. Friedrichová, Technický ústav požární ochrany: Bezpečnostní výzkum
realizovaný Technickým ústavem požární ochrany.

 Pokyny pro vypracování příspěvků do sborníku budou zaslány ve 2. cirkuláři. Sborník má
ISBN, je oponován a snahou organizátorů bude, aby byl opět abstrahován v Chemical
Abstracts.

 Aktuální informace o tomto semináři, zvané přednášky a fotografie z předešlých seminářů
najdete na webových stránkách OS Chemická termodynamika na adrese:
http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/. Tato webová stránka byla vybrána Národní knihovnou ČR,
oddělení archivace webu, jako kvalitní zdroj informací, který by měl být uchován jako součást
českého kulturního dědictví.

 Případné dotazy - eva.cernoskova@upce.cz nebo tel.: + 420 46 603 6154,
 Jako vždy se těší: Zdeněk Černošek a Jana Holubová (FChT, UPa),
Jindřich Leitner (VŠChT),
Pavel Svoboda (MFF, UK)
a
Eva Černošková (FChT, UPa).
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28.5. - 1. 6. 2018, hotel U Kata, Kutná Hora
pořádají: FCHT UPa, VŠCHT, MFF UK a OSChT ČSCh,

Závazně se přihlašuji k účasti na Kalorimetrickém semináři 2018
Jméno, příjmení, titul(y):.....................................................................................................................
Název pracoviště:……………….........................................................................................................
..........................................................................................................................……………………......
Adresa pro fakturaci, pokud se liší od adresy pracoviště:................................................................
................................................................................................................................................................
IČO......................................................................DIČ...........................................................................
e-mail .............………………………..................................................................................................
Autoři (přednášejícího podtrhněte): ......................................................................................................
.......................................................................................................................…………………….........
Název příspěvku:..................................................................................……………………................
.......................................................................................................................…………………….........
................................................................................................................................................................
Mám zájem o obědy a večeře. Slavnostní večeře ve středu 30. 5. 2018 je hrazena z vložného.
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středa 30.5.

O

placeno

1.6.

Na základě požadavků na ubytování objednáváme počty pokojů. Žádáme proto účastníky, kteří si
později ze závažných důvodů změní termín pobytu nebo nemohou přijet, aby to oznámili co
nejdříve organizátorům.
Chci bydlet s..................................................................Účastníci, kteří chtějí bydlet sami, označte S.

Mám zájem o ubytování: 28/29 .......... 29/30.......... 30/31.......... 31/1..........
Datum: ......................................................

Podpis: ................................…………...
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