48. pracovní konference

Komise experimentální kardiologie (KEK)
pracovní skupiny při České fyziologické společnosti a Slovenské
fyziologické společnosti
se bude konat ve dnech

13. – 15. 10. 2021 v Kroměříži
v hotelu U Zlatého kohouta

Hlavní téma:

„SEX & DEVELOPMENT“
aneb
Život experimentálního kardiologa
Vědecký program konference bude doplněn o další tematické sekce experimentálního a
klinického kardiovaskulárního výzkumu. Finální program bude sestaven dle přihlášených
příspěvků.

Důležité termíny:
Zahájení:
Ukončení:
Rezervace ubytování:
Registrace a přihláška k aktivní účasti:

13. 10. 2021 ve 14 hod. (předběžně)
15. 10. 2021 ve 13 hod. (předběžně)
do 31. 8. 2021
do 31. 8. 2021

Formy prezentace:
Přednáška (10 nebo 20 min)
Elektronický poster (1 až 3 obrázky ve formátu pdf nebo ppt, prezentace 3 – 5 min).

Registrace a platba konferenčního poplatku:
Vyplněný registrační formulář zasílejte e-mailem na adresu kek@fgu.cas.cz nejpozději
do 31. 8. 2021. Při aktivní účasti uveďte: název příspěvku, jeho autory (s označením
přednášejícího podtržením) a formu prezentace (přednáška nebo el. poster).
Konferenční poplatek 2000,- Kč (zahrnující stravu s výjimkou snídaní) zašlete do 12. 9. 2021
bankovním převodem na účet pořadatele:
123-2031210237/0100
IBAN: CZ91 0100 0001 2320 3121 0237.
Pro lepší identifikaci převodu uveďte do poznámky platby příjmení, v případě platby za více
osob alespoň iniciály. Nezapomeňte v registraci uvést IČO instituce pro vystavení faktury.

Místo konání a ubytování:
Hotel a hostel U Zlatého kohouta, Velké náměstí 21, Kroměříž
(https://www.uzlatehokohouta.cz/cz/).
Ubytování je převážně ve dvou a třílůžkových pokojích a apartmánech v ceně (bez snídaně)
1500 Kč za dvoulůžkový pokoj, 2100 Kč za dvoulůžkový apartmán a 600 Kč za přistýlku a další
lůžko ve vícelůžkových pokojích. Cena snídaně je 200 Kč. Ubytování je též možné v přilehlém
hostelu s vícelůžkovými pokoji v ceně 300 Kč za lůžko a den. Parkování je v ceně ubytování.
V případě vyčerpání ubytovací kapacity, hotel zajistí ubytování v sousedních hotelech na
Velkém náměstí (pěší dostupnost) v podobné cenové nabídce.
Bližší informace k ubytování vč. rezervace pokojů najdete na webových stránkách:
https://www.uzlatehokohouta.cz/cz/ubytovani/hotel
https://www.uzlatehokohouta.cz/cz/ubytovani/hostel
Při rezervaci uveďte do části označené „Dotazy, balíčky, informace“ domluvený kód pro
účastníky konference: KEK2021.

Stravování a společenský program:
Stravování bude zajištěno v hotelové restauraci formou společného menu. Speciální
požadavky na dietu (vegetariánská…) uveďte v poznámce registračního formuláře. Cena za
obědy a večeře, včetně slavnostní společné večeře dne 14. 10. 2021, je zahrnuta
v konferenčním poplatku.
Těšíme se na tradiční setkání příznivců experimentální a klinické kardiologie a věříme, že KEK
proběhne úspěšně, jak bývalo zvykem.
Za organizační výbor:
Jan Neckář

