
Milé kolegyně a vážení kolegové, 

     výbor naší společnosti mě pověřil zorganizováním našeho letošního jubilejního setkání a je mou milou po-
vinností vás všechny co nejsrdečněji pozvat. Tentokrát jsme zvolili Příbram, která je dobře dopravně dostupná 
a také turisticky zajímavá. Vás však samozřejmě zajímá především odborný program, jehož garantem je jeden 
z nejpovolanějších, pan profesor Petr Vlček, takže o kvalitu programu se nemusíte obávat. Také prostředí, 
které jsme zvolili, vás doufám uspokojí. Do společenského programu jsme letos zařadili trochu více kultu-
ry, ale jídla bude také dost. Trochu problém by mohl nastat s ubytováním, zejména pokud by chtěl každý 
účastník bydlet sám, ale máme zablokovanou celou kapacitu hlavních hotelů ve městě a v blízkém okolí (se 
zajištěnou dopravou) a je zde také několik penzionů, tak doufám, že vše dopadne k vaší plné spokojenosti. 
Jsem přesvědčen, že se vám naše letošní setkání bude líbit, že si odnesete řadu nových informací odborných 
i společenských a že na ně budete rádi vzpomínat. V dalším textu naleznete potřebné informace.

                          Za organizační výbor MUDr. Otto Lang, Ph.D.

Místo konání: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, Příbram 7

Pořadatel: Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha 10
ve spolupráci s Oddělením nukleární medicíny Oblastní nemocnice 
Příbram a.s.

50. Dny nukleární medicíny 
s mezinárodní účastí

25. – 27. 9. 2013

Nad kongresem převzali záštitu:
ředitel FN Královské Vinohrady Praha 10, MUDr. Marek Zeman, MBA

děkan 3. LF UK Praha, prof. MUDr. Michael Anděl, CSc.
ředitel Oblastní nemocnice Příbram a.s., MUDr. Stanislav Holobrada

hejtman Středočeského kraje, MVDr. Josef Řihák
starosta města Příbram, Ing. Pavel Pikrt



Vědecký výbor: Předseda: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
Členové: doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
  prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
  doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
  MUDr. Otto Lang, Ph.D.
  Milena Matysová
  Ing. Václav Poljak
  PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Organizační výbor: Předseda: MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Členové: Bc. Pavel Hefka 
  Šárka Hynková 
  Bc. Ivana Kuníková
  Petra Rytířová
  Jana Šustrová
  Bc. Hana Uherková

Organizační a technické 
zabezpečení kongresu: 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Témata kongresu: celé spektrum problematiky nukleární medicíny

Registrace: časná (do 31. 7.) - na stránkách ČSNM elektronicky
pozdní (po 31. 7.) - na stránkách ČSNM elektronicky a v místě 
konání kongresu 
   středa 25. 9. 2013 10:00 – 16:00 hod.
   čtvrtek  26. 9. 2013 08:00 – 16:00 hod.
   pátek  27. 9. 2013 08:00 – 10:00 hod.

Registrační poplatky: časná registrace do 31. 7. 2013
  člen ČSNM a SSNM – VŠ 1     1 600 Kč
  člen ČSNM, SSNM a ČAS – NLZP 2  1 200 Kč
  ostatní – VŠ 1     2 100 Kč
  ostatní – NLZP 2     1 500 Kč
  doprovodná osoba    1 000 Kč
  studenti denního studia          300 Kč

po 31. 7. 2013 nebo v místě konání
  člen ČSNM a SSNM – VŠ 1   1 900 Kč
  člen ČSNM, SSNM a ČAS – NLZP 2  1 500 Kč
  ostatní – VŠ 1     2 400 Kč
  ostatní – NLZP 2     1 800 Kč
  doprovodná osoba    1 000 Kč
  studenti denního studia          500 Kč



jednodenní účast
   člen ČSNM a SSNM – VŠ 1        650 Kč
   člen ČSNM, SSNM a ČAS – NLZP 2    500 Kč
   ostatní – VŠ 1                800 Kč
   ostatní – NLZP 2                600 Kč
   studenti denního studia               100 Kč

galavečer 26. 9. 2013         500 Kč
kulturní program/divadelní představení 25. 9. 2013    200 Kč
1 zahrnuje Ing., lékaře, lékárníky, RNDr.
2 zahrnuje asistenty, laboranty, sestry

Registrační poplatek zahrnuje vstup do prostor kongresu (odborný 
program a výstava firem), kongresové materiály, certifikát o účasti, 
kávové přestávky, nákup zvýhodněných stravenek na obědy a večeři, 
vstup na kulturní program/divadelní představení 25. 9. 2013, vstup 
na galavečer 26. 9. 2013. 
Jednodenní a studentská registrace zahrnuje účast na odborném progra-
mu, kongresové materiály, certifikát o účasti, kávové přestávky a nákup 
zvýhodněných stravenek na oběd. 
Registrační poplatek pro doprovodné osoby nezahrnuje účast na od-
borném programu a certifikát o účasti.

Platba: bankovním převodem nebo složenkou na základě potvrzení registra-
ce, které bude zasláno po vyplnění registračního formuláře, na účet 
č. 500617613/0300, variabilní symbol 2513061. Pro identifikaci 
platby je důležité vyplnit specifický symbol - bude zaslán spolu s po-
tvrzením registrace; pro snadnější identifikaci platby uveďte do 
zprávy pro příjemce platby své jméno a příjmení.

Storno účasti: zrušení registrace zašlete emailem na adresu dnm.pribram.2013@
gmail.com.
Při stornu účasti do 31. 7. 2013 včetně bude vráceno 100 % hodnoty 
zaplaceného účastnického poplatku a po 31. 7. 2013 50 %. Při zkrá-
cení doby účasti na kongresu již není možné jakoukoliv částku vrátit.

Předběžný program: středa 25. 9. 2013  
 13.00 – 18.00 zahájení a odborný program
 19.00 – 22.00 kulturní program/divadelní představení
čtvrtek 26. 9. 2013 
 08.30 – 17.00 odborný program
 12.30 – 14.00 schůze výboru ČSNM
 17.00 – 18.30 plenární schůze ČSNM
 20.00 – 24.00 galavečer 
pátek 27. 9. 2013  
 09.00 – 13.00 odborný program, závěr



Potvrzení o účasti: certifikát s přidělenými kreditními body

Projekce: dataprojekce, jiný způsob možný jen po osobní domluvě

Informace pro 
přednášející: 

pro ústní sdělení je vyhrazeno 10 minut (pokud nebyl individuálně 
předem domluven delší čas) + 5 minut na diskuzi.

Postery: vystaveny budou od 25. 9. 2013 od 12.00 hod. do 27. 9. 2013 do 
11.00 hod. Postery je možné instalovat od středy 25. 9. od 10.00 hod. 
Postery, které zůstanou vystaveny po 11. hodině 27. 9., budou zlikvi-
dovány.
Maximální velikost posteru – výška 150 cm, šířka 90 cm.

Firemní expozice: vystaveny od 25. 9. 2013 od 12.00 hod. do 27. 9. 2013 do 11.00 hod. 
v prostorách Kulturního domu Příbram.

Občerstvení: o přestávkách káva, čaj, nealkoholické nápoje a drobné občerstvení

Stravování: na vlastní náklady, zvýhodněné stravenky v hodnotě 200,- Kč na 
obědy (25., 26. a 27. 9.) a večeři (25. 9.) dle požadavku v přihlášce 
budou účastníkům vydávány při registraci v místě konání kongresu. 
Platí se spolu s registračním poplatkem.

Obědy:   
25. 9. bramborová polévka, hovězí svíčková pečeně, housko-
  vý knedlík, rakvička se šlehačkou, 1 nápoj dle výběru     

  (bonaqua, nealko, pivo)   
 

26. 9. hovězí vývar s masem a nudlemi, smažený vepřový   
  řízek, brambor, okurka, světlá roláda se šlehačkou, 

  1 nápoj dle výběru (bonaqua, nealko, pivo) 

27. 9. zeleninová krémová polévka, hovězí vídeňský guláš,   
  houskový knedlík, medovník se šlehačkou, 1 nápoj dle   
  výběru (bonaqua, nealko, pivo)      

Večeře:
25. 9. kuřecí nudličky po čínsku, rýže, míchaný zeleninový sa- 

  lát s ledovým salátem, 1 nápoj dle výběru (bonaqua,   
  nealko, pivo)     

Parkování:  nehlídané parkoviště u Divadla A. Dvořáka Příbram

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina (bez tlumočení)



Pojištění:  organizátoři neberou odpovědnost za ztrátu, zcizení věcí, poškození 
osobního majetku, finanční ztrátu, zranění či smrt účastníků.

Uzávěrka přihlášek:  31. 5. 2013

AkTIVNí účAST: 

Zasílání abstrakt:  pouze elektronicky na adresu dnm.2013.abstrakta@gmail.com
do záhlaví napište sekci a formu prezentace (přednáška, poster).

konečný program: bude zveřejněn na www.csnm.cz nejpozději 31. 8. 2013 a bude 
součástí kongresových materiálů. 

Vědecký výbor může rozhodnout o přijetí prezentace ve formě poste-
ru místo přednášky, obráceně se souhlasem autorů. 
Autoři zaslaných abstrakt budou do 31. 7. 2013 vyrozuměni o způ-
sobu jejich zařazení do programu. Abstrakta budou zveřejněna for-
mou přílohy v časopisu Nukleární medicína. Časopis s programem 
a abstrakty obdrží každý účastník při registraci.

Pokyny k psaní abstrakt: program Word (soubory .doc nebo .docx)
čeština, slovenština, angličtina
jména autorů bez titulů (první prezentující autor), pracoviště
struktura – cíl, metoda, výsledky, závěry
rozsah maximálně 250 slov
tabulky v programu word nebo excel
grafy a obrázky po dohodě s redakcí časopisu – adresa nuklmed@
gmail.com

UbyTOVáNí: 
Ubytování pro účastníky kongresu v uvedených hotelech je rezer-
vováno do 30. 6. 2013 a zajišťují si ho účastníci sami. Po uvedeném 
termínu hotely ruší rezervaci na neobsazené ubytovací kapacity. Při 
rezervaci oznamte, že se jedná o kongres nukleární medicíny. Změny 
uvedených cen v průběhu roku 2013 nemůžeme vyloučit. Prosíme 
využít plnou kapacitu hotelů - možnosti jsou omezené.
Součástí nabídky jsou také dostupné penziony ve městě – ubytování 
individuální, rezervace není zajištěna.

Hotely i penziony ve městě jsou dostupné městskou dopravou. Pro 
ubytované v hotelu U Milína je zajištěna kyvadlová doprava.

Ubytování si každý účastník hradí sám v místě ubytování. Při zrušení 
rezervací platí storno podmínky daného hotelu.



  

I. Ubytovací zařízení, v nichž je rezervace pro účastníky 

1. Hotel Belvedere
 Legionářů 401, Příbram 7 (v místě)
 Tel.: 318 625 743
 www.belvedere-hotel.cz
 e-mail: info@belvedere-hotel.cz
 cena:  jednolůžkový pokoj 800,- Kč za noc, dvoulůžkový pokoj  
 1200,- Kč za noc, dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 1550,- Kč za  
 noc, třílůžkový pokoj 1550,- Kč za noc

2. Hotel Hájek
 Generála Kholla 180, Příbram 7 (1,4 km, 20 min.)
 Tel.: 318 624 668
 www.hotelasia.cz
 e-mail: hotelhajek@hotelhajek.cz
 cena:  jednolůžkový pokoj 600 Kč, dvoulůžkový pokoj 800 Kč,   
 třílůžkový pokoj 1200 Kč, čtyřlůžkový pokoj 1600 Kč

3. Hotel Na Marjánce
 Mixova 211, Příbram 3 (1,6 km, 24 min.)
 Tel.: 318 694 078
 www.namarjance.com
 e-mail: recepce@namarjance.com
 cena:  za osobu a lůžko 490 Kč (se snídaní 550 Kč), 
 dvě osoby v dvoulůžkovém pokoji bez snídaně 899 Kč

4. Hotel Zimní stadion
 Legionářů 378, Příbram 7 (400 m, 5 min.)
 Tel.: 318 626 649
 www.szm.pb.cz
 e-mail: szm@pb.cz
 cena: od 250 Kč za osobu

5. Hotel U Milína
 Milín 354 (7,2 km, 110 min. – kyvadlová doprava zajištěna)
 Tel.: 326 531 631
 www.hotelumilina.cz
 e-mail: info@hotelumilina.cz
 cena:  jednolůžkový pokoj 790,- Kč, dvoulůžkový pokoj 1 190,- Kč,   
 třílůžkový pokoj 1 690,- Kč, apartmán (dvoulůžkový) 1 700,- Kč

6.	 Exerciční	dům
 Svatá Hora 591, Příbram 2 (2,2 km, 35 minut)
 Tel.: 731 619 800
 www.svata-hora.cz
 e-mail: ex.dum@svata-hora.cz  
 cena: 250 Kč za osobu a noc



  

II. Další ubytovací zařízení – bez rezervace pro účastníky 

A. Penzion U Muzea
 Náměstí Hynka Kličky 79, Příbram-Březové Hory
 Tel.: 728 008 350
 www.umuzeapenzion.cz
 e-mail: info@umuzeapenzion.cz

B. Penzion Dlouhá
 Dlouhá 96, Příbram 2
 Tel.: 318 630 996, 604 514 030
 www.dlouhapb.cz
 e-mail: dlouhapb@centrum.cz

C. Penzion Valešinka
 Na Valešince 175, Příbram 2
 Tel.: 602 591 145
 e-mail: jarolimek@volny.cz

D. Penzion Sebastopol
 Balbínova 57, Příbram 2
 Tel.: 318 631 803, 602 219 841
 http://sebastopol.cz
 e-mail: Sevastopol@seznam.cz

E. Penzion U Kocáby
 Polní 30, Příbram 9 – Nová Hospoda
 Tel.: 722 777 717
 e-mail: ukocaby@seznam.cz

F. Penzion Coupé
 Čs. Armády 146, Příbram 4
 Tel.: 777 936 964, 776 488 845
 www.penzioncoupe.cz
 e-mail: penzion.coupe@seznam.cz

G.	 Penzion	U	Šindlerů
 Brodská 497, Příbram 5
 Tel.: 318 625 328, 607 779 894

H. Penzion Francesco
 Zdabořská 589, Příbram 5
 Tel.: 318 663 001, 605 111 007
 www.francesco.cz
 e-mail: info@francesco.cz



  

    Divadlo A. Dvořáka Příbram – místo konání kongresu

Fakultativní turistický 
program: 

pouze za příznivého počasí.
Vzhledem k turistické atraktivitě okolí města pro vás organizační vý-
bor připravil postkongresový cyklistický poznávací výlet. První etapa 
je připravena na páteční odpoledne, druhá etapa je plánovaná jako 
celodenní na sobotu.
V pátek navštívíme památník Antonína Dvořáka s Rusalčiným 
jezírkem, v sobotu bychom projeli část vojenského prostoru Brdy. 
Navštívili bychom nejvyšší horu Brd, zámeček Tři trubky, skanzen 
vodního hamru v Dobřívi a velké vodní nádrže. Páteční program mo-
hou absolvovat i začátečníci (možno absolvovat i pěšky, jedna cesta 
8 km), sobotní program doporučujeme pokročilým jezdcům (dél-
ka trasy cca 70 km). Zájemce o tento fakultativní program si musí 
prodloužit ubytování a přivézt si vlastní kolo (zapůjčení po dohodě).

Program pro dopro-
vodné osoby:

Individuální prohlídka města a místních pamětihodností – Svatá 
Hora, Hornické muzeum, Galerie Františka Drtikola, Muzeum třetího 
odboje. Všechna tato místa mají vlastní průvodcovskou službu.


