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VŠEOBECNÉ INFORMACE:  

Zeolitová skupina a Česká společnost pro výzkum a 
využití jílů Vás zve na Zeolitový seminář a 20. jílovou 
konferenci v České republice na VŠCHT, Praha, dne 12. 
září 2017. Organizátorem tohoto setkání je Zeolitová 
skupina a Česká společnost pro výzkum a využití jílů 

 

Místo konání konference: 

Konference o jílové mineralogii a petrologii, dříve i 
s mezinárodní účastí, než se naše společnost zapojila do 
pořádání Středoevropských jílových konferencí, jsou 
pořádány pravidelně již od roku 1958 na různých místech 
našeho státu. V letošním roce se stane místem setkání pro 
zeolitovou skupinu a ČSVVJ Praha.  

Bude organizována přednášková i posterová sekce. 

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM KONFERENCE:  

Témata: 
A) Zeolity (Zeolity v přírodních materiálech; 

Experimentální příprava zeolitů; Zeolity 
v technické praxi) 

B) Jílové minerály (Jílové minerály v přírodních 
materiálech; Jílové minerály v experimentální 
praxi; Jílové minerály v technické praxi) 
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PROGRAM KONFERENCE 
12. září 2017, (úterý) 

8:00 - 9:30 hodin:  
Příjezd a registrace 

 9:30 - 12:00 hodin:  

Dopolední přednášková sekce o zeolitech 
 

12:00 – 13:00 

Oběd formou bufetu a posterová sekce 

 

13:00 – 15:30 

Odpolední přednášková sekce o jílech 
 

15:30 – 17:00 

Posterová sekce 

 

JEDNACÍ JAZYK: 

Čeština, slovenština, angličtina. 

Abstrakty přednášek je možno předložit v češtině, 
slovenštině i angličtině.  

PŘEDNÁŠKY A POSTERY 

Příspěvky mohou být předneseny ústně nebo formou 
posteru. Účastníci budou o zařazení do programu 
informováni e-mailem. Přednášky budou mít rozsah 10 – 
15 minut. K dispozici bude projektor pro PC. Pro postery 
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budou sloužit tabule o rozměrech 109 x 120 cm (šířka x 
výška), které budou umístěny v přilehlých prostorách a 
budou ke zhlédnutí po celou dobu konference. 

DOPROVODNÉ AKCE: 

15:30 – 16:00 Schůze České společnosti pro výzkum a 
využití jílů resp. po skončení odpoledních přednášek. 

STRAVOVÁNÍ 

V konferenčním poplatku jsou zahrnuty: občerstvení při 
přednáškách a  konferenční materiály. 

Informace o obědě bude k dispozici při registraci. 

REGISTRACE: 

Účastníci se přihlašují vyplněním a zasláním přiložené 
přihlášky organizačnímu výboru. Po odeslání přihlášky je 
možno uhradit ve stanoveném termínu popř. při registraci 
na konferenci dobrovolný konferenční poplatek. Je v něm 
zahrnut příspěvek na režii konference, tisk konferenčních 
materiálů (kniha abstraktů, občerstvení během 
přednášek) a činnost společnosti. Uhrazení dobrovolného 
příspěvku bude velmi ceněno. U emailové registrace není 
třeba podpis. 

Dobrovolný 
konferenční poplatek 

do 15.8.2017 převodem, 
poté hotově při registraci 

Účastník, člen ČSVVJ, 
zeolitové skupiny 

200 - 500,- Kč 

Studenti 100 – 200,- Kč 
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Závaznou přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 15. 
srpna 2017. Dobrovolný konferenční poplatek je možno 
uhradit bankovním převodem rovněž do 15. srpna 2017 
na účet u Fio banky a.s. č. ú. 2600344578/2010, 

variabilní symbol 202017, zpráva pro příjemce: jméno 

účastníka. Adresa pobočky: Fio banka a.s. Ječná 37, 
12000 Praha 2 nebo poté v hotovosti na konferenci, kde 
bude vystaveno potvrzení o úhradě. 

Do zprávy pro příjemce vepište své jméno!  

Veškeré bankovní poplatky jsou hrazeny plátcem! 

UBYTOVÁNÍ: 

Ubytování nebude zajišťováno. 

 



 7

 
INSTRUKCE PRO PŘEDLOŽENÍ 
ABSTRAKTŮ:  

Autoři přednášek mohou mít rozšířené abstrakty (3-5 
stran), minimálně krátký abstrakt o maximálně jedné 
straně je vyžadován. Barevné obrázky vložené do textu 
jsou možné. 

Vzhled stránky (horní okraj 5 cm, levý okraj 2,5 cm, 

pravý okraj 2,5 cm, dolní okraj 2,5 cm) 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU - písmo Times New 
Roman, velikost 14, velké tučné, řádkování 1 
(zarovnat vlevo) 
(dvě řádky odrazit) 

Autoři 1) 2) 3)... písmo Times New Roman, velikost 12, 
normální, řádkování 1 (zarovnat vlevo) 
(jednu řádku odrazit) 
1) 2) 3)...  Pracoviště a adresy pracovišť, písmo Times New 

Roman, velikost 10, normální, řádkování 1 (zarovnat vlevo) 

Text abstraktu, písmo Times New Roman, velikost 12, 
normální, řádkování 1 (zarovnat oboustranně) 

Rukopis musí být napsán v českém, slovenském nebo 

anglickém jazyce v rozsahu jedné strany A4, popř. 3-5 

stran pro rozšířený abstrakt, napsaný ve formátu Word. 

Abstrakt zašlete emailem s dokumentem v příloze. 

 

Prosíme všechny autory o maximální využití 
nabízeného místa prezentace. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Závaznou přihlášku je nutné vrátit organizačnímu výboru 
do 15. srpna 2017 poštou nebo se zaregistrovat na 
www.czechclaygroup.cz elektronickými formuláři a 
zaslání scanu nebo vyplněné přihlášky na adresu 
pospisil@karlov.mff.cuni.cz. U odesílání z e-mailu 
není třeba podpis. 

Vyplňujte čitelně! 

Jméno:  ...........................................  Titul:  ......................  

Příjmení:  ........................................  

Název instituce:  .......................................................................  

Ulice:  ........................................  Město:  .............................  

PSČ:  ..........................................  Stát:  .................................  

E-mail:  .....................................................................................  

Fax:  ......................................  Telefon:  ...............................  
Statut: účastník student  doprovázející osoba 

 

 

Zaplatil jsem/Zaplatím dobrovolný konferenční 
příspěvek ve výši .... Kč dne/do 
dne......................................... 

 

 

  .....................................  

 podpis
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PŘIHLÁŠKA ABSTRAKTU 

 

Přihlášku abstraktu je nutné vrátit organizačnímu výboru 
do 15. srpna 2017 společně s textem abstraktu.  

Vyplňujte čitelně! 

Jméno předkládajícího autora + spoluautorů:  .........................  

 ..................................................................................................  

Název příspěvku:  .....................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

Prezentace: přednáška poster 

Adresa: (ulice, PSČ, město):  ...................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

Spojení: (e-mail, telefon, fax):  ................................................  

 ..................................................................................................  

Technika k dispozici: dataprojektor 

 

  .....................................  

 podpis 
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KONTAKTNÍ ADRESA PRO ZÁLEŽITOSTI 
TÝKAJÍCÍ SE KONFERENCE: 

 

Zeolitová skupina 

Ing. David Koloušek, CSc. 

VŠCHT 

Technická, Praha 6 

 

Tel.: +420-220444088 

e-mail: David.Kolousek@vscht.cz 

 

 

ČSVVJ 

doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. 

Univerzita Karlova 

Matematicko-fyzikální fakulta 

 Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2 

 

Tel.: +420-221911245 

Fax: +420-221911249 

e-mail: pospisil@karlov.mff.cuni.cz 


