
Informace pro účastníky  
XLVII. symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin  

Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem  
22. - 24. 5. 2017  

 

Předběžný časový program  

22. 5. 2017 08.00 h Odjezd autokaru z Prahy do Skalského Dvora 

13.30 h Registrace 

14.00 h Přednášky a diskusní příspěvky 

20.00 h Diskuse o senzorickém hodnocení potravin 

23. 5. 2017 08.00 h Přednášky a diskusní příspěvky 

14.00 h Exkurze 

24. 5. 2017  08.30 h Přednášky a diskusní příspěvky 

13:00 h Ukončení symposia 

14.00 h  Odjezd autokaru do Prahy   

 
Na symposiu budou předneseny vyžádané přednášky, krátká ústní sdělení a prezentovány postery.  
 
Informace pro účastníky:  

1. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku a přihlášku případného příspěvku (poster) vyplňte na webových 
stránkách Symposia  www.czechfoodchem.cz   nejpozději do 10. 5. 2017.  
  

2. Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových (omezený počet) nebo dvoulůžkových pokojích v hotelu  
    Skalský Dvůr dle objednání v Závazné přihlášce. Náklady na ubytování nejsou zahrnuty ve vložném;    
    ubytování platí účastníci přímo hotelu (při platbě na místě v hotovosti pouze v Kč, možno též platební kartou). 

 
3. Vložné - tj. konferenční poplatek, stravné, doprava z Prahy a zpět (fakultativně, 450 Kč), bez ubytování - 

je stanoveno dohodou, plné vložné za jednoho účastníka symposia činí:  
Pro členy ČSCH:     3250 Kč (3700 Kč včetně dopravy z Prahy a zpět) 
Pro nečleny ČSCH: 3550 Kč (4000 Kč včetně dopravy z Prahy a zpět) 
Rozpis vložného a způsob úhrady bude uveden na závazné přihlášce. 
  
Pozn.: Vložné poukažte na účet České společnosti chemické (majitel účtu) č. 1922952379/0800, konst. symbol 379, (DIČ: 
CZ00444715;  IBAN: CZ70 0800 0000 0019 2295 2379, BIC SWIFT: GIBACZPX., adresa banky: Česká spořitelna a.s.,Václavské 
náměstí 16, CZ 110 00 Praha 1). Jako variabilní symbol platby uveďte 19 a zkrácený šestimístný zápis data narození - den měsíc 
rok (v této formě - např. pro 6.4.1955: 19060455). V případě skupinové platby uveďte variabilní symbol jednoho z účastníků a 
současně e-mailem zašlete jmenný seznam účastníků, kterých se platba týká. 
 

Ubytování: 1500 Kč/noc standardní dvojlůžkový pokoj (cena pro 2 osoby), 990 Kč/noc jednolůžkový pokoj. 
 

4. Odjezd z Prahy bude autokarem dne 22. 5. 2017 v 8.00 hod. od VŠCHT, Technická 5, Praha 6 (metro A  
    Dejvická). Nástup bude na prostranství mezi budovou A VŠCHT a Národní technickou knihovnou z ulice  
    Studentské. Odjezd ze Skalského Dvora do Prahy bude dne 24. 5. 2017 asi ve 14 hod.  

 
5. Symposium se uskuteční v hotelu Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,  

tel.: 566 591 511, fax: 566 551 139, e-mail: info@skalskydvur.cz.  
 

6. Doba vymezená pro jednotlivá sdělení (kromě vyžádaných přednášek) je 15 min. K dispozici 
pro přednášející bude dataprojektor. Posterová sdělení budou vyvěšena po celou dobu konání symposia. 
Rozměr panelů pro prezentaci posterů: výška 130 cm, šířka 95 cm, materiál hobra (připevnění pouze 
tenkými špendlíky – budou k dispozici).  
 

7. Ze symposia bude vydán Sborník příspěvků (referáty a postery) v plném znění, který bude zveřejněn na   
    webových stránkách www.czechfoodchem.cz dodatečně. Sborníku budou přidělena čísla ISBN a  ISSN.  

http://www.czechfoodchem.cz/
mailto:info@skalskydvur.cz
http://www.czechfoodchem.cz/


Informace pro autory příspěvků do Sborníku:  

 příspěvek do Sborníku zpracujte v doporučeném rozsahu čtyř až pěti stránek, vč. tabulek, popř. 
grafů a seznamu použité literatury  

 příspěvky zpracujte ve Wordu ve formátu .doc(x), nazvěte soubor R_Prijmeniprvnihoautora 
v případě referátu nebo P_Prijmeniprvnihoautora v případě posterové prezentace a zašlete jako 
přílohu e-mailu na adresu: czechfoodchem@vscht.cz. Použijte fonty „Times New Roman“, velikost 
12 pt, řádkování 1. Okraje: horní, dolní, pravý, levý 20 mm, zarovnání do bloku, odražení začátku 
odstavce 0,75 cm od kraje. 

 Také při psaní hlavičky příspěvku prosíme o přesné dodržení formátu, fontů a pořadí dle 
následujícího vzoru:  

 

      Vzor hlavičky a textu (fiktivní):  

 

 

 

HODNOCENÍ JAKOSTI POTRAVIN     (font 12, kapitálky, tučné) 

Novák M.1, Dvořáková J.2       (font 12) 
1) Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Radiová 7, 102 31 Praha 10          (font 10) 
2) Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 

 

V současné době je … 

 
 
 
 

 za jazykovou a věcnou správnost textu odpovídají autoři příspěvků 

 konečný termín pro zaslání příspěvků je 31. 7. 2017. Příspěvky došlé po tomto termínu 
a příspěvky, které nebyly na symposiu prezentovány některým z autorů, nebudou do Sborníku 
zařazeny.  

 

 
 
 
V Praze, dne 27. 4. 2017 
 

 

mailto:czechfoodchem@vscht.cz

