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V Praze dne 25. 11. 2014 

 

Vážení kolegové a kolegyně,  

dovolte, abychom Vás jménem Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce srdečně pozvali na 

již pátou Konferenci radiologické fyziky, kterou připravujeme ve spolupráci s výborem České 

společnosti fyziků v medicíně a Fyzikální sekcí ČSNM ČLS. 

Konference se bude konat tentokrát ve středních Čechách na pomezí karlštejnských a křivoklátských 

lesů v BEST WESTERN Hotelu Grand v Berouně (www.grandberoun.cz) v termínu 15. - 17. 4. 2015. 

Doufáme, že nám počasí bude přát, abyste si mohli, třeba i během přilehlého víkendu, užít i krás 

malebného údolí řeky Berounky (Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Koněpruské jeskyně, lomy Velká a 

Malá Amerika aj.). Město Beroun je velmi dobře dopravně dostupné a to jak autem po dálnici D5, tak 

autobusem či vlakem. 

Tak jako v letošním roce bude konference zahájena členskou schůzí, ve čtvrtek a v pátek bude 

probíhat odborný program složený z příspěvků napříč obory radiologické fyziky, do kterého bychom 

rádi zařadili co nejvíce Vašich příspěvků a postřehů na témata, která Vás v současné době trápí, 

kterým se věnujete, nebo kterými se chcete pochlubit. Konference je pořádána s cílem poznat své 

kolegy z ostatních pracovišť a vytvořit platformu, na které si budete moci vzájemně vyměnit své 

postřehy z praxe a seznámit se s problematikou, kterou se zabývají Vaši kolegové. 

Rezervujte si, prosím, místo v kalendáři a zapřemýšlejte o své aktivní účasti. Během prosince 

letošního roku bude na stránkách www.csfm.cz v sekci Akce spuštěn elektronický formulář, pomocí 

kterého se budete moci na akci přihlásit.  

Předejte, prosím, tuto informaci všem svým kolegům, kteří by mohli mít o tuto konferenci zájem. 

Ačkoli se jedná primárně o konferenci radiologických fyziků a techniků, rádi mezi sebou uvítáme 

jakéhokoli zájemce o radiologickou fyziku jak ze strany studentů, tak Vašich kolegů z nemocnice.  

Těšíme se na Vaši účast. 

Za organizační výbor 

Petra Mihalová a Josef Novotný ml. 

 

Kontakt na organizátory: petra.mihalova@homolka.cz,  josef.novotnyml@homolka.cz  
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