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Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany 
 

V Olomouci dne 6.11.2013 
 
Vážení kolegové a kolegyně, 
 
ve spolupráci s Českou společností fyziků v medicíně připravuje Oddělení lékařské fyziky a radiační 

ochrany Fakultní nemocnice Olomouc v příštím roce již čtvrtou Konferenci radiologické fyziky. Oproti 

minulým ročníkům dojde v následujícím roce nejen k  „tradiční“ změně místa konání. Kvůli začlenění 

do harmonogramu odborných akcí radiologických oborů se změní také termín konání konference. 

Další změnou je spojení konference ČSFM s konferencí Sekce fyziky, elektroniky a výpočetní fyziky 

ČSNM ČLS JEP, jejíž samostatné konference mají dlouholetou tradici. Velké množství členů této sekce 

je však i členy ČSFM a navštěvování obou konferencí je časově náročné. Jejich sloučení do jedné je 

tedy vcelku logickým krokem. 

Místem konání je Beskydský hotel RELAX v Rožnově pod Radhoštěm (www.hotelrelax.cz).  Zahá-

jení konference je naplánováno na středeční odpoledne 9. dubna 2014, ukončení se předpokládá v 

pátek 11. dubna 2014 v dopoledních hodinách. Během prvního dne jednání proběhne stejně jako 

v minulém ročníku členská schůze České společnosti fyziků v medicíně. Odborná část konference 

bude zahájena ve čtvrtek ráno.  

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 skončí čtyřleté funkční období současného výboru ČSFM. Člen-

ská schůze 2014 bude schůzí volební. Vaše účast je proto velmi důležitá, stejně jako případná kandi-

datura, pokud máte chuť zapojit se do práce, kterou výbor vykonává. 

Rožnov pod Radhoštěm je jistě krásné místo na úpatí moravských Beskyd. Věříme, že jeho pří-

jemná atmosféra a čarovné okolí vyváží poměrnou odlehlost tohoto valašského města. Přes svoji 

polohu na moravsko-slovenském pomezí je Rožnov pod Radhoštěm poměrně dobře dostupný autem 

z dálnice D47, případně vlakem přes Valašské Meziříčí.  

Rezervujte si, prosím, místo v kalendáři a přemýšlejte také o aktivní účasti. Od prosince letošního 

roku se bude možné na konferenci hlásit pomocí elektronického formuláře na stránkách 

www.csfm.cz v sekci Akce (o zprovoznění přihlašovacího formuláře budete informováni). Předejte, 

prosím, tuto informaci všem kolegům, kteří mohou mít o účast na konferenci zájem. 

Stejně jako minulé ročníky má i připravované setkání za cíl pomoci fyzikům a technikům v našem 

oboru poznat své kolegy, kteří pracují v jiných oblastech radiologické fyziky a současně se také se-

známit s problematikou jejich činnosti. Obsah přednášek i jejich styl by z toho důvodu měl být co 

nejvíce srozumitelný tak, aby i „laik“ – fyzik pracující mimo Váš obor – pochopil, čím se ve své práci 

zabýváte. 

Rádi bychom, aby připravovaná konference proběhla opět jako velmi neformální setkání. Opět 

proto připomínáme, obleky a večerní róby ponechejte doma ve skříni. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

Za organizační výbor 

 

 

Ing. Jaroslav Ptáček 


