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XVII. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A 

FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

Plzeň   23.6. – 25.6.2011 
 
Místo konání: Hotel Parkhotel Plzeň  

Datum konání: 23.6. – 25.6.2011  

Důležitá data:  
• přihláška k aktivní účasti 15.3.2011 
• zaslání abstrakt nejpozději do 15.4.2011 
• přihláška k pasivní účasti elektronicky do 20.5.2011 
• po 20.5.2011 je možno se přihlásit při registraci na konferenci – dotazy 

kancelar@hillaryconsulting.com 
• ubytováním zajišťujeme u přihlášek zaslaných do 20.5.2011 

Přihlášky zaslané po termínech je nutné konzultovat s organizační agenturou.  
O zařazení příspěvku do programu kongresu a formě prezentace rozhoduje vědecký výbor 
kongresu.  
Autor příspěvku bude informován o přijetí práce e-mailem případně konzultován telefonicky. 
Přihlášku můžete odeslat z těchto webových stránek kongresu. 
Předsedkyně organizačního výboru: primářka MUDr. Gabriela Krákorová, PhD 
Předseda programového výboru: Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD 
 
Abstrakta:  
 
V souboru používejte prosím písmo Times New Roman ve velikosti 11 bodů pro celý text 
abstraktu.  
Pod nadpis napište jméno(a) autora(ů) a příslušnost k dané instituci(ím). Použijte následující 
strukturu  

• celé příjmení a jméno (jednotlivá jména oddělujte čárkami) 
• příslušnost k dané instituci(ím): Oddělení, Instituce, Město, země (jednotlivé instituce 

odělujte středníky) - instituce napište kurzívou 

Dále pokračujte textem ve struktuře:  

• Cíle 
• Metody 
• Výsledky 
• Závěr 

Rozsah abstraku: 3600 znaků včetně mezer. Vyplněnou přihlášku vč. přílohy abstrakt odešlete 
nejpozději do čtvrtka 31.3.2011. Pro přihlášku je za aktivního považován vždy pouze hlavní autor.  
  
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina (nepřekládá se)  
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Stravování: Během konference budou v prostorách hotelu pro účastníky konference připraveny 
coffee breaky, obědy 23.6.,  24.6. a 25.6. 2011 a večeře během společenských večerů 23.6. a 
24.6.2011 . V ceně ubytování je zahrnuta snídaně. Pokud máte zájem o rozšíření této nabídky či 
máte specifické požadavky, kontaktujte paní ing. Martinu Špilarovou 
(mspilarova@hillaryconsulting.com) nebo na tel: +420 606 614 018 

Společenský večer: Společenský večer se  bude konat dne 23.6.2011 v prostorách Plzeňského 
pivovaru,  24.6.2011  v prostorách Parkhotelu. Pro doprovodné osoby je vstupné na každý večer 
400.- Kč a lze uhradit nejpozději při registraci dne 23.6.2010.   

• Ubytování: Ubytování organizátor zajišťuje v hotelu Parkhotel Plzeň a Courtyard by 
Marriott Pilsen (jednolůžkový pokoj 1500Kč/osobu/noc, dvoulůžkový pokoj při plném 
obsazení 1100Kč/osobu a noc), Hotel Ibis Plzeň (jednolůžkový pokoj 1430Kč/osobu/noc, 
dvoulůžkový pokoj při plném obsazení 900Kč/osobu/noc), Penzion Slavia (od 
530Kč/osobu/noc), Penzion „ U Gogantu“ (od 400Kč/osobu/noc) 

   

Parkování: Parkování je možné na parkovišti u hotelu.  

Doprava:  Parkhotel Congerss Center Plzeň, U Borského parku 31, 320 04 Plzeň  
GPS: 49°43'15.13"N,13°22'15.98"E  

 
Courtyard by Marriott Pilsen, Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň CZ 
GPS: 49°44'56.879"N, 13°22'50.219"E 
 
Hotel Ibis Plzeň, Univerzitní 65, 301 00 Plzeň CZ 
GPS: N 49° 43' 30.28'' E 13° 20' 0.74'' 
 
Penzion Slavia, TJ Slavia VŠ Plzeň, U Borského parku 21, 301 00 Plzeň CZ 
GPS: 49°43'22.141"N, 13°22'16.086"E 
 
Penzion  „U Gigantu“, Chvojová 8,  320 00 Plzeň – Doudlevce 
GPS: 49°43'16.379"N, 13°23'2.332"E 
 

V případě příjezdu na vlakové či autobusové nádraží v Plzni je vhodné použít linky MHD. Z 
vlakového nádraží linka číslo 16 směr Bory, z autobusového nádraží linka 10 či 12 a následně 
přestup na 16 směr Bory.  

Registrační poplatky: Uvedená cena a platba je platná, jestliže je do uvedeného data připsána na 
účet organizátora. V případě, že je platba připsána později, může organizátor vymáhat doplatek 
v rozdílu ceny.   
V ceně registračního poplatku je zahrnut: vstup do všech přednáškových prostor, vstup na 
společenské večery, obědy a coffee breaky 23.6.,  24.6. a 25.6. 2011, večeře během 
společenských večerů 23.6. a 24.6.2011, vystavení certifikátu dle stavovského předpisu 
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č.16 České lékařské komory (popř.vyhlášky MZ ČR č.321/2008Sb.), abstrakta a kongresové 
materiály.   
 

Typ účastníka Do 15.3.2011 Od 30.4.2011 Na místě 
Aktivní lékaři – přednášející či vedoucí  0.- 1.000.- 1.000.- 
Pasivní 1.500.- 2.000.- 2.400.- 
SZP 1.000.- 1.500.- 1.800.- 
Aktivní SZP 0.- 1.000.- 1.000.- 
Studenti 300.- 600.- 1.000.- 

• Studenti mají přístup na konferenci po řádné registraci. Při registraci u vstupu 
konference předloží platný doklad o studiu. Vstup pro studenta nezahrnuje vstup na 
společenský večer a  obědy. 

• Účastníci ze Slovenska mohou po vyplnění a odeslání přihlášky platit při registraci v den 
konání konference. Požadavek na platbu na místě uveďte prosím do poznámky na 
přihlášce. Výše poplatku bude záviset na termínu vyplnění a odeslání přihlášky  

Uvedené ceny jsou vč. DPH. Platbu proveďte nejpozději do data uvedeného k dané ceně. 
V případě pozdější platby vám bude doúčtován rozdíl při registraci. 
  
Storno poplatky:  

• do 23.3.2011 storno poplatek 50 % 
• od 24.3.2011  storno poplatek 100 % 

 
Způsob platby: 

• Banka: GE Money Bank 
• Číslo účtu: 186261339/0600 
• IBAN: CZ4406000000000186261339 
• SWIFT: AGBACZPP 
• Adresa příjemce: Hillary consulting s.r.o., Sady Pětatřicátníků 33, 30100 Plzeň, CZ 
• Adresa banky: GEMB a.s. Plzeň - Anglické nábřeží, Anglické nábřeží 1, 301 49 Plzeň, CZ  
• Jméno účtu: Hillary consulting s.r.o. 
• Konstantní symbol: 0308 
• Variabilní symbol: bude Vám přidělen po registraci 

 
 


